
GreenF vækstmedier til urte produktion 

 

Vigtige resultater: 

1. GreenF vækstmedier bidrager til en større grad af bæredygtig planteproduktion baseret 

på vedvarende ressourcer med reducerede klimapåvirkninger. 

2. GreenF vækstmedier giver op til 30% højere frisk udbytte af persille.  

3. Stærkere og omfattende rod vækst opnås, når du bruger GreenF vækstmedier. 

4. GreenF vækstmedier har potentiale til at erstatte sphagnum helt eller delvist og at opnå 

højere høstudbytte. 

 
Fig. 1: Effekten af GreenF vækstmedier blandet med sphagnum på frisk udbytte af persille. 

 
Fig. 2: Effekten af forskellige blandinger med GreenF vækstmedier og sphagnum på persille rødders volume. 
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Baggrund: 

GreenF vækstmedier er fremstillet af plantematerialer med særlig blanding af mikrober, til at 

erstatte sphagnum helt eller delvist. Dette vil bidrage til en større grad af bæredygtig 

planteproduktion baseret på vedvarende ressourcer med reducerede klimavirkninger. Nu 

anvender producenter af krydderurter, sphagnum som vækstmedie, men den offentlige 

bekymring for at bruge sphagnum som vækstmedie øges, på grund af manglende 

bæredygtighed og negative klimapåvirkninger. Arealer med sphagnum (tørv) er en vigtig 

kulstofoplagring i verden. Det vigtigt at denne kulstofmængde forbliver urørt/ubrugt, således 

Co2 udledning ikke øges. Derfor er producenter af krydderurter i potter på udkig efter 

vækstmedier fremstillet af fornyelige ressourcer. 

Produkter helt uden sphagnum er formentlig det bedste valg for miljøet, men produkternes 

konsistens kan være problematiske. Nogle gartnere bruger kompost som vækstmedie, men 

det er ikke så effektivt som sphagnum på grund af dårlige fysiske og kemiske egenskaber. Vi 

har overvundet kompost-relaterede problemer i vore vækstmedier ved at bruge mikrober til 

særbehandling af forskellige plantematerialer, for at holde bedre fysiske og kemiske 



kvaliteter. GreenF’s produkter er gode til fugtopbevaring og luftcirkulation, hvilket resulterer 

i bedre rodvækst. Kemiske egenskaber såsom saltkoncentrationer, elektrisk ledningsevne og 

pH holdes inden for et passende område, der kræves for bedre frøspire evne og plantevækst. 

GreenF vækst medier, giver bedre plantevækst sammenlignet med sphagnum. Derfor er 

GreenF vækst medier miljømæssigt bæredygtige, økonomisk konkurrencedygtige og har 

ligeså gode fysiske, kemiske og biologiske egenskaber som ren sphagnum. 

Forsøg med reduceret spagnum hos uafhængig producent:  

Formålet med disse forsøg var at afprøve effekten (frisk udbytte) af persille ved forskellige 

kombinationer med GreenF vækstmedier blandet med sphagnum. 

Materialer og metoder: 

Dette eksperiment med persille blev udført i et kommercielt økologisk drivhus i marts og 

april 2019 af avlerens egen forsøgsafdeling. Fire forskellige vækstmedier blev testet i dette 

eksperiment. 20 potter blev fyldt med hvert vækst medie. Blandt de fire vækstmedier, var 

den ene sphagnum blandet med 12 kg/m3 komposteret kylling gødning (3% N – 1% P – 2% 

K) (dette vækstmedie anvendes af producenten i deres vigtigste produktion). De øvrige tre 

vækstmedier blev fremstillet ved at blande 75%, 50% og 25% GreenF muld i sphagnum (se 

fig. 1).  GreenF muld blev fremstillet af plantebaserede materialer med særlige behandlinger 

fra de gavnlige mikroorganismer. Alle potter blev tilsat samme økologiske gødning som 

producenten anvender i deres hovedproduktion. 

Måling: 

Persilleplanter blev høstet og vurderet fra tre tilfældigt udvalgte potter af hver vækst medie 

blanding. Visuel vurdering af røddernes vækst blev gjort ved at observere rodklumpens ydre 

overflade. 

Resultater 

Persille planters friske udbytte var op til 30% højere i vækstmedier iblandet GreenF muld 

sammenlignet med sphagnum tilsat kylling gødning. 

Blandinger af 50% og 75% GreenF muld blandet med sphagnum resulterede tilsvarende, 

men højere udbytte sammenlignet med de to andre blandinger. 



En blanding af 25% GreenF muld og 75% sphagnum gav et lignende udbytte af persille, som 

sphagnum tilsat kylling gødning. 

Rod væksten i alle potter med vækstmedier iblandet GreenF muld var meget større og 

rodklumpens ydre overflade var mere omfattende, sammenlignet med sphagnum tilsat 

kylling gødning. 

 


