
Udbringning: kan ske med

• Sprøjte

• Gyllevogn

• Ved såning

Temperaturerne skal være over 5 grader om natten ved udbringning.

Dosering

Med sprøjte: 25 liter GreenF Microbes opblandet i 300 liter vand pr Ha. ud 

sprøjtes på dug om aftenen og regn næste dag, og/eller direkte i regnvejr. 

GreenF Microbes virker bedst i fugtige omgivelser.

Ved tør jord og tørvejr:
Greenf Microbes bringes ud med gyllevogn med 25 liter/ha opblandet i 5-10 

tons vand /ha) lidt afhængig af hvor tørt det er, Jo mere tørt jo mere vand. 

Regnvand kan bruges.

Kan nu også blandes i gylle fra fronttank under udkørsel. 

Ved Såning:

Greenf Microbes kan også udbringes ved såning med 25 liter opblandet i 600 

liter vand/ha. Her tildeles ved hver såtud.



Til venstre: GreenF Microbes                                                   til Højre: Ubehandlet
(rødderne er belagte og integreret med jorden)        (rødderne er hvide og mindre integreret med jorden)

-Til venstre er der dannet Endofytter/symbioser med plantens rødder.

-Endvidere danner planten 50 % større rod

-Det giver bedre vandudnyttelse.

-Bedre vandudnyttelse.

- Ved større rodmasse er der bundet mere co2, det giver bedre klima.

-Større rødder giver bedre optagelse af mikronæringsstoffer.
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Biostimulator udviklet fra videnskab, til mere frugtbar jord.

indeholder en bred vifte af naturens mikroorganismer.

Svampe,          Bakterier. Protozoer. Nematoder.

Effekt har GreenF Microbes 2022 i Jørgen S Madsen Vinterbyg 3 uger efter behandlingen



GreenF Microbes laver Aminosyre og endofytter

GreenF Microbes går i symbiose med plantens rod

Planten opnår en bedre tørkeresistens (bagved liggende mekanismer 

er endnu ikke kendte).               

GreenF Microbes giver planten større rodvækst.

Samlet effekt af GreenF Microbes 

Kvælstof effektiviteten hæves med 20-31 % 

Stigning I rodvæksten på 51 %
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Behandling C kg/ha
CO2 
kg/ha

Microbes 2198 8020

ubehandlet 1435 5238

forskel 762 2782

• 762 kg/ha mere kulstofbinding i jord

• Som reducerer CO2-udledningen med 2782 

kg/ha 

•

GreenF Microbes øger Co2 bindingen



• Rodhårs-væksten steg med 50% , Ved tildeling

af GreenF Microbes, 

• Derfor øges næringsstof-og vandoptagelsen

Stærkere og mere omfattende rodsystem

GreenF microbesIngen microbes



• Tørke er et seriøst problem worldwide  

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

• Gavnlige jord mikroorganismer øger rodvæksten.   

• Microorganismerne udskiller vækststimulerende forbindelser til roden,

Øger plantens tørkeresistens

GreenF Microbes



 
Figure 1: Roots of (a) Wheat and (b) maize after application of GreenF Microbe 

 

GreenF Microbe                                GreenF N-drip                    Water 
GreenF microbesGreenF microbesVand Vand
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GreenF Microbes øger plantens rodnet
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• Organiske N-forbindelser, kan altså optages af plantens 
rødder.

GreenF Microbes ændrer og genopretter oprindelige 

kvælstof cykler. Processer der stadig sker i skovens 

jordbund.



• 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 


