
ALBRECHT-ANALYSEN
- ET SKRIDT PÅ VEJEN TIL HUMUS

Jorden indeholder enorme mængder af næringsstoffer. Problemet er 
at få dem frigivet til tiden i planternes vækstsæson. Bankkontoen ek-
sisterer, men vi har glemt PIN koden, så enkelt kan det siges og derfor 
er der behov for jordprøver. William A. Albrecht fra Illinois USA fandt 
at frigivelsen af næringsstoffer og dermed udbyttet var størst når cal-
cium, magnesium, kalium, natrium og hydrogen havde et ganske be-
stemt forhold til hinanden i dyrkningsjorden. Justus von Liebigs mini-
mums lov, har været den herskende metode til tolkning af jordprøver i 
Danmark, men med større fokus på livet i jorden er Albrecht analysen 
blevet interessant, fordi ioner også er basis for mikroorganismerne og 
de strukturdannede processer i jorden. 

Centralt for analysen er kationskapaciteten. Des flere næringsstoffer 
jorden er i stand til at holde via humus og ler mineraler des bedre. Og 
Albrecht analysen kommer både med et bud på jordens aktuelle kati-
onskapacitet og potentielle kationskapacitet. Jordens indhold af or-
ganisk stof måles og humus procenten beregnes. Organisk stof vægtes 
og betyder rigtig meget for hvordan jorden er at arbejde med. Og der 
sættes mål for kulstofindholdet.

Kationerne gøres op som plantetilgængelige og som bundne reserver 
i jorden. At måle reserverne er noget af det omkostningstunge i den 
store analyse, men giver en langsigtet ide om behovet for tilførsel af 
næringsstoffer. Kationerne afstemmes i forhold til Albrechts model og 
analysen givet et konkret tal i kg., for behovet af næringsstof tilførsel. 

Jordens indhold af mikronæringsstoffer måles dvs. bor, jern, mangan, 
kobber, zink, klor, jod, molybden og cobolt. Alt sammen for at sikre mi-
kroorganismernes muligheder for vækst og dermed humus dannelsen.

ET SKRIDT PÅ VEJEN TIL HUMUS

• Jordprøve selvudtag 1 kg. pr. 
jordtype

• Prøven analyseres efter Albrecht 
metoden

• Spadediagnose og tolkning på 
din bedrift

• Handlingsplan

Stor Albrecht analyse: kr. 2400,-
Lille Albrecht analyse: kr. 750,-
Spadediagnose, tolkning  
og handlingsplan  
timepris: kr. 950,-
Tilkørsel: kr. 600,-

KONTAKT

Ring og hør mere om udtagning, 
metode og resultater
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