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UNDERSØGELSE AF 
PRIMÆRPRODUKTION FOR PLANTER 
 

Anvendelsesområde 
Den totale solenergitilførsel til jordoverfladen pr m2 per år i Danmark er 3,7 x 106 kJ/m2/år. 
Imidlertid kan de grønne planter kun udnytte den del af sollyset, der ligger inden for 
bølgelængdeintervallet bestående af synligt lys. Det synlige lys udgør ca. 50% af lyset, der 
rammer planterne. Af det synlige lys vil imidlertid en del af energien blive reflekteret eller 
blive brugt til fordampning af vand fra overflader og blade (evaporation). Kun omkring 1% 
(0,2% for hele jorden) af totale solenergitilførsel til jordoverfladen benyttes således i plant-
er-nes fotosyntese, hvor energien bindes i organisk stof (brutto(primær)-produktionen, B) 
som kemisk bunden energi. Herfra kan energien igen hentes, når der er behov for det, 
f.eks. via respirations-processer, R) i organismernes celler. Nettoprimærproduktionen, N, 
udgøres af det resterende organiske stof. (N=B-R). 

 

Materialer 

Papir, saks, blyant 

Plasticpose/spand/bakke 

Alubakker 

Vægt 

Varmeskab 

Etiketter 

 

Fremgangsmåde 
Der udvælges et repræsentativt område på biotopen, hvor der udlægges et prøveareal, 
f.eks. på min 30 x 30 cm. Alt plantemateriale samles sammen. Det er vigtigt at tage 
rodnettet med, hvor det er muligt.  
 
Det opgravede materiale frigøres forsigtigt for jord evt. ved at skylle med vand. Vådt 
plantemateriale tørres af med køkkenrulle før vejningen. Hvis der skylles med vand må 
dette ikke finde sted i håndvaskene, da afløbene let tilstoppes.  
 
Plantedelene deles op i fraktionerne: 1) Rødder, 2) Stængler, 3) Blade og 4) Frø/korn  
Herefter vejes de enkelte fraktioner hver for sig, husk at veje bakkerne først, og vægten 
noteres ned som planternes vådvægt/friskvægt. 
Derpå lægges fraktionerne i varmeskab ved 105 oC i et døgn. Næste dag udtages de 
tørrede dele og vejes igen, idet tørvægten noteres.  
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BIOTOP:_______________________ 
DATO:_________________________ 
 

 Rødder  Stængler Blade Frø/Korn 

Vægt af tom skål (g) [A]     

Vægt af skål + friske planter (g) [B]     

Vægt af skål + tørrede planter(g) [C]     

Vådvægt (g) [B-A = D]     

Tørvægt (g) [C-A = E]     

Vandindhold (g) [D-E = F]     

Vandindhold % [F/D x 100 % = G]     

Tørstofindhold [100% - G % = H]     

Energiindhold pr. g tørvægt. (kJ/g) [I] 19,7 18,1 17,6 21,0 

Energiindhold i plantemat.(kJ) [E*I = J]     

Samlet energiindhold(kJ) [SUM af J = K]  

Areal af prøve (m2) [L]  

Energiindhold pr. m2 (kJ/m2) [K/L = M]  

Samlet solindstråling pr år (kJ/m2) [N] 3,7 x 106 kJ/m2 

Procent solenergi bundet i 
nettoproduktionen (%) [100% x M/N = O] 

 

Samlet vådvægt (g) [SUM D]  

Samlet tørvægt (g) [SUM E]  

Samlet vandindhold (g) [SUM F]  

Samlet vandindhold (%) 
[100% x SUM F/SUM D = P] 

 

Samlet tørstofindhold(%) [100 - P% = Q]  

Tørvægt pr. m2 (g/m2) [SUM E/L = R]  
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Beregninger og overvejelser 

Energiindholdet i de forskellige fraktioner fremgår af skemaet. Disse værdier benyttes til at 
beregne plantedelenes energiindhold.  

1. Hvor stor er den beregnede energiproduktion angivet som tørvægt (g/m2) og som 
kJ/m2/år.  
 

2. Prøv at sammenligne dine målinger af  primærproduktionens størrelse mellem de 
enkelte prøvefelter og evt. med værdier fra litteraturen. 

3. Vurder hvilke usikkerheder metodens målinger har (hvilke tal stoler du mindst på?). 
Hvilke faktorer formoder du kan påvirke størrelsen af planternes primærproduktion.  
 

4. Er det rimeligt at anvende det fundne mål som et udtryk for netto-primærproduktionen  
 

5. Det antages, at nettoprimærproduktionen udgør ca. 85% (maksimum er 85%, 
gennemsnittet for alle planter er ca. 50%) af brutto primær produktionen. Hvor stor har den 
sidstnævnte været i kJ/m2/år.  
 

6. Sammenlign den fundne energiproduktion hos planterne, angivet som procentenergi 
bundet i nettoproduktionen af den totale solenergitilførsel per m2 i Danmark, med den 
gennemsnitlige værdi. Hvorledes svarer fundne værdi til den teoretisk mulige?  
 

7. Ud over respiratioen vil planterne også blive udnyttet (og respireret) af andre 
organismer, fx planteædere, snyltesvampe og nedbrydere (for de døde dele). Hvilken 
betydning vil det have for vurderingen af den netti-primærproduktionværdi, der er 
beregnet? 

8. Find ud af hvor meget energi et standardmenneske (70 kg) bruger pr. døgn. Hvor 
mange m2 svarer det til, for at give føde til et menneske i et år? Hvad hvis vi kun spiser de 
overjordiske dele? 

 
 


