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GreenF Microbes



Brugsanvisning GreenF Microbes
Ved brug af sprøjte:
25 liter produkt opblandet i 300 liter vand/ha   på dug om 
aftenen og regn næste dag, og/eller direkte  i regnvejr.
GreenF microbes SKAL altid
bringes ud i fugtige  omgivelser.

Temperaturerne skal være over 5 grader om natten ved 
udbringning. Udbringning 5 dage efter gylle udbringninger 
er godt.

Tørre forhold
Ved tør jord og tørvejr:
• Greenf microbes bringes ud med 25 liter/ha med 

gyllevogn i forhold microbes : vand 1:200 (5 tons 
blanding/ha) op til 1:400 (10 tons blanding/ha)  alt 
afhængig af hvor tørt det er, Jo mere tørt jo mere vand.
regn vand kan bruges med fordel.

• Husk GreenF microbes øger rodmassen betydeligt og 

giver tørkeramte planter en umiddelbar ”førstehjælp”

• Kan ikke blandes i gylle og bringes ud samtidig 



Ny viden om
Gavnlige svampe i jorden

Nyt redskab/muligheder

• Effektivisering af gødningsoptagelse

• Øge rodnet med over 50 %

• Afhjælpe tørkestressede planter

• Forbygge og afhjælpe Mn- mangel
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3.

GreenF har fundet og opformeret gavnlige     
jordsvampe/microorganismer
”GreenF Microbes”



Udbytte BakterierSvampe

6. Balancen mellem bakterier og svampe vigtig for plantevækst og

udbytte



7.       GreenF Microbes genopretter balancen

Udbytte

Fungi Bacteria
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• Når GreenF Microbes har genoprettet balancer i jorden kan 
aminosyrerne blive dannet uden for roden, og derefter 
optages.

• Efter optagelsen af aminosyrer fra jord kan de direkte 
transporteres til bladene.

• Derfor bruges der i så tilfælde Ingen sukker til aminosyren 
produktionen.

• Det sukker der spares, kan gå direkte til udbytte

19. 
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• Bakteria og svampe udgør op til 90% af den totale biomasse i jorden, og er hoved regulatoren i kulstof og kvælstof 
kredsløbene.

• Antal af svampe og bakterier I Jorden reducers ved øget jordbehandling og øget N-gødskning.

• Svampe-rig jord soil binder og indeholder mere kulstof, samt reduce kvælstoftab, set I forhold til bakterie-rig jord.

• Svampe-rig er mindre påvirket af tørke og hermed klimaændringer

• Svampe-rig jord er derfor mere frugtbar end bakterie-rig jord.

• Svampe kan nedbryde mere komplekse
organiske forbindelser.

8. Svampe rig jord vigtigt



• Rodhårs væksten steg med 3 gange, når aminosyre er l 
kvælstofkilden, sammenlignet med uorganiske-N

• derfor øges næringsstof-og vandoptagelsen
•

20. stærkere og mere omfattende rodsystem

GreenF microbesIngen microbes
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10. Mikroorganismer spiller en vigtig rolle I frigørelsen af

næringsstoffer



Organiske materiale
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11. klasisk forståelses (model) af N-cyklus
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12. Ny forståelse(model) of N-cyklus

Organisk materiale
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Det er ny viden for videnskabsfolk og landmænd!!

13. Aminosyre optagelse af plante rødder

Aarhus Universitet har også 
kørt flere eksperimenter og 
fundet, at organisk-N 
(aminosyrer) optagelse af 
planterødder (foulum)

Men denne viden blev fundet allerede I det forrige århundred

Den seneste forskning,
Kvælstof produktiviteten er 20% højere for organisk-N end uorganisk-N, og 
Rodvæksten steg op til 3 gange med organisk N 
Rødder har evnen til optage aminosyrer  under normale markforhold.

Efter vi begyndte at fabrikere uorganiske gødning, er denne viden blevet glemt. 
På grund af de negative virkninger af uorganiske gødningsstoffer og offentlig 
bekymring for miljøet, er der igen begyndte at blive forsket i denne viden siden 
1990

GreenF Microbes 
producerer amino-
syrer I jorden



14.  GF microbes kan altså ændre genoprette kvælstof 

cyklus og igen gøre naturen i stand til at lave aminosyrer fra 

ammonium i jorden.
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• Aminosyrer er byggesten af protein
•

• Organiske N- forbindelser, kan altså optages af plantens 
rødder som en kvælstofkilde.
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15. Hvordan GreenF Microbes virker,  i omdannelse og 

optagelse af aminosyrer i  planteroden 
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16. Reduktion N-tab via NH3 

• I normal praksis inden for økologisk landbrug  
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• Økologisk landbrug genoprettet med GreenF microbes   

17.
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• Efter optagelsen skal ammonium konvertere til 
aminosyrer før transport til bladene. 

•

• Til omdannelse til aminosyre skal der bruges energi, 
det kommer fra plantens egen sukkerproduktion.

• Mere end  halvdelen af det sukker der bruges i 
roden bruges til denne omdannelse

•

18. . Reducer eget sukkerforbrug i rod-cellerne
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Treatments C kg/ha
CO2 
kg/ha

Microbes 2198 8020

kontrol 1435 5238

forskel 762 2782

• 762 kg/ha mere kulstofbinding i jord
•

• Som reducerer CO2-udledningen med 2782 kg/ha 
•

21. Increase carbon sequestration in the soil
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• Tørke er et seriøst problem worldwide  

• Tørke reducerer vandoptagelse og næringsstofoptagelsen.

• Med dybere planterødder kan vi få gavn af vand I de dybere jordlag det udsætter tørken.

• Gavnlige jord mikrobes øger rodvæksten ved at producere aminosyrer i jorden
•

• Aminosyrer betragtes som vækststimulerende forbindelser for roden, ved at udskille hormon -lignende stoffer.

22. Øger plantens tørkeresistens

GreenF Microbes producerer netop aminosyrer.
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23. chelation af aminosyre. Mineral



Soil solution Root cell 

Mn2+

Mineralsk Chelation af aminosyre
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24



25.Hvordan bevarer man balancen af gavnlige mikrober i 

jorden 
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• Ved at skabe gunstige vækstbetingelser for svampebaserede mikrobes. 

• Tilføre dem med GreenF mikrobes. 

• Kontinuerlig anvendelse i eksempelvis plantepotter. 

• Periodisk anvendelse i landbrug efter kraftig jorbearbejdning. 

• Anvend også GreenF microbes under kompostering.
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26. GreenF Microbes
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Figure 1: Roots of (a) Wheat and (b) maize after application of GreenF Microbe 

 

GreenF Microbe                                GreenF N-drip                    Water GreenF microbeGreenF microbeWater Water

MaizeWheat
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75% peat + 25%                     
GreenF media 

50% peat + 50%         
GreenF media 

80% peat + 20% 
GreenF media 

     Peat + 20 kg        
Chicken manure 

 

75% GreenF media
+25% Peat

50% GreenF media
+50% Peat

25% GreenF media 
+75% Peat

Peat + 12 kg/m3 
Chicken manure
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• Research collaboration with research institutions and Universities 

• Formulation and quality control of organic fertilizers, microorganism

• Growing media formulation 

• Grass protein extraction

• Consultation to organic farmers 

• Training and short course to farmers and consultants 

Responsibilities: 

2012 – M. Sc in Agrobiology from Aarhus University 

2017 – PhD in Organic Plant Nutrition from Aarhus University

2017 – Research Assistant Aarhus University 

2018 – Present – Scientist at GreenF Aps 


