
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grainfain framboos 
Bij frambozen (Lagorai) is een demo uitgevoerd met het product Greenfain. Dit is een uitvloeier 

die in de pot voor een betere waterverdeling moet zorgen. Dit product wordt 2 wekelijk mee 

gegeven met de fertigatie. Door de betere verdeling van water en voeding in de pot zou de 

opname van de plant moeten verbeteren. 
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Standaard Standaard +
greenfain

2/3 gift 2/3 gift +
greenfain

Productie  per HA

Resultaten.  
Bij de objecten waar 1/3 minder voeding en water werd 
gegeven was de vruchtmaat kleiner. Dit resulteerde in een 
slechtere plukprestatie. De plukbaarheid van deze frambozen 
was op sommige dagen ook zeer slecht. Al waren de vruchten 
gekleurd lieten ze soms nauwelijks los van de plant, mogelijk 
komt dit door de lage watergift.  De producties laten zien dat 
Greenfain inderdaad meer productie geeft. Bij de standaard 
voeding/watergift is het verschil zo’n 30 gram per cane. 
Wanneer er minder voeding/watergift plaatsvindt wordt het 
verschil groter en is het zo’n 90 gram per cane. 

Water/voedingsgift Greenfain Productie HA Productie per cane 

Standaard - 25,90 1,55 

Standaard Ja 26,40 1,58 

2/3 van standaard - 23,55 1,41 

2/3 van standaard Ja 25,07 1,50 
 
Conclusie 
Uit deze demo blijkt dat het toepassen van greenfain resulteert 
in een hogere productie. Bij de standaard voedingsgift is dit 
verschil beperkt. Echter bij de 2/3 voedings/watergift is dit 
verschil al beduidend groter. De 2/3 gift met toepassing komt 
qua producties al een heel eind richting de standaard. Door dit 
eventueel te finetunen met verdere proeven, kan er mogelijk 
met minder voeding eenzelfde productie worden behaald. Dit 
kan zeker gezien bijvoorbeeld de stikstofgebruiksnormen een 
interessante mogelijkheid zijn. 
 

Demo Greenfain uitvloeier bij framboos, door 1x in de 2 weken 0,4% van dit product mee te 
fertigeren moet dit zorgen voor een betere waterverdeling in de pot  

In de demo is er gekeken of er extra meerwaarde valt te halen 
door de water/voedings gift te verlagen. Hiermee kan er 
bespaard worden op de hoeveelheid meststoffen. Zodoende is 
er naast de standaard voedingsgift ook een object met de 2/3 
water/voeding gift. Bij beide objecten is daar het vergelijk 
gemaakt met het wel of niet toepassen van Grainfain. Bij de 2/3 
gift werd nauwelijks drain gecreëerd, bij de standaard gift ruim 
20%. 
 
In de demo is met name gekeken naar de effecten op de 
productie. De teelt proef heeft plaatsgevonden met het ras 
Lagorai. Er is geteeld in 10 liter potten met een substraat van 
kokos veen en perliet. Er zijn 5 canes per strekkende meter 
aangehouden, rijafstand tussen de rijen is 3 meter.  


