
Ga voor een  
rijkere oogst

GOOD FOR GREENS®  
natuurli jke plantversterker

Growing More Together Naturally

De hele productieketen
First Tree B.V. is niet alleen producent  

van haar GOOD FOR GREENS® plantenversterkers,  
maar beheert zelf de gehele productieketen.  

En wij telen zelf de basis voor onze producten.

Dit omvat het zaaien van de planten in Afrika, de groei,  
het oogsten, het stabiliseren van het basisproduct en de 

verscheping naar Monster, Nederland. Waar we het tot slot 
volgens onze uitgekiende formule verwerken tot vloeibaar 

eindproduct. 

Door de geïntegreerde werkwijze wordt  
elke fase optimaal gecontroleerd en wordt  

de constante en hoge kwaliteit van onze  
producten gegarandeerd.

First Tree is producent van organische 
plantversterkers en brengt onder de naam 
GOOD FOR GREENS® verschillende plant-
versterkers op de markt voor de fruit- en 
groenteteelt. Deze producten zorgen op 
een natuurlijke wijze voor meer productie 
en een betere kwaliteit van de producten. 

Wij steunen de omslag naar een wereld-
wijde, meer natuurlijke agricultuur. Onze 
drijfveer is gebaseerd op de wetenschap dat 
telers en boeren bereid zijn meer duurzame 
productiemethoden te gebruiken indien 
deze hen toestaan om voldoende inkomsten 
te genereren. 

Door onze werkwijze om direct te commu-
niceren met telers en boeren, kunnen wij 
onze aanpak in detail op hen overbrengen. 
En nauw met hen samenwerken in verschil-
lende pilots en projecten, als een team. Deze 
aanpak is zeer succesvol gebleken.

Sluit u zich ook aan bij ons team?
Graag bespreken wij wat wij voor u kunnen 
betekenen!

................................................................................

FIRST TREE B.V.
Vlotlaan 530, 2681 TX Monster  
+31 850 471 123  
info@firsttree.eu  |  www.firsttree.eu

TOGETHER

WE CREATE
CHANGE
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Dé specialist in natuurlijke

plantversterkers.

www.firsttree.eu
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Programma  
20:00  Introductie

20:10  Tjitte Nauta | CTO, First-Tree bv
Over het gebruik van Good for Greens®

20:20  Jan Peters en Johan Solleveld |  
Directeur en adviseur Proeftuin Randwijk
Testen en resultaten van Good for Greens®.
 
20:30  Ronald Vermeulen | Agronomist RVFC
Over zijn ervaringen in het buitenland.

20:40  Gerrit Elings |  Business development 
manager, First-Tree bv                                                                                                                                              
Over de commerciële kant van Good for Greens®

20:50  Vraag en antwoord 
Tjitte Nauta en Dennis Wareman beantwoorden 
een aantal vragen. 

Meer opbrengst op natuurlijke  
                                 wijze!

GOOD FOR GREENS®  
natuurlijke plantversterker verbetert  
zetting en vruchtmaat bij peren,  
kersen en andere vruchten.

Afgelopen zomer testten wij nogmaals samen met Proeftuin Randwijk het effect 
van Good For Greens®, ditmaal op peren. Conclusie? Wederom zijn de resultaten 
uitstekend. Net zoals die van al onze andere testen in de afgelopen 5 jaar.

KERSEN, NA BEHANDELING MET GOOD FOR GREENS®  
Meer, zwaarder, beter, zoeter, steviger
Toename productie  
per boom in kg*  

Toename suikergehalte* Toename stevigheid, 
Durofell %*

Toename gemiddeld
vruchtgewicht*

9%

13,1%

Kordia Regina       * toename t.o.v. onbehandelde bomen

Toename gemiddeld
aantal vruchten per tak*

3,4%

0,2% 1,3%

1,3%
3,8%1,3%3,9%7,2%

WAT HEBBEN WE GETEST?

Vorig jaar heeft First-Tree in samenwerking met Proeftuin Randwijk een test  
gedaan met kersen. De resultaten hiervan waren boven verwachting:

Benieuwd naar de resultaten?  
Deze maken we bekend in onze webinar op 5 november 2020

Als fruitteler streeft u altijd naar een hogere opbrengst van uw boom-
gaard en naar een kwalitatief nog beter product. En weet u als geen 
ander hoe lastig dat is. Zeker met de toenemende regelgeving.

Uitnodiging webinar  
Graag nodigen wij u uit voor het  
bijwonen van onze webinar op  
5 november, 20:00 uur.

Wij maken dan o.a. onze test - 
resul taten van de peren bekend.

Kosteloos inschrijven kunt u via  
deze link:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

of via de button op onze website  
firsttree.eu


