Tree Fertilizer Injector
Pius Floris Boomverzorging maakt gebruik van de Tree Fertilizer
Injector om de groeiplaats van bestaande en nieuw aan te planten
bomen aanzienlijk te verbeteren. Het is zeer effectieve en duurzame methode waarvan de resultaten nog decennia later zichtbaar zullen zijn. Deze manier van groeiplaatsverbetering is tevens
geschikt voor het behandelen van grote boombestanden.

Links Linker bomenrij
behandeld met TFI na
een groeiseizoen.
Rechts Linker bomenrij
behandeld met TFI na
drie groeiseizoenen.

www.piusfloris.com

Groeiplaatsverbetering

Stad en land

Op veel plaatsen zijn de omstandigheden voor bomen verre van

We behandelen de groeiplaats van bomen op de meest uiteen-

ideaal. Met name in stedelijke gebieden vereist de verzorging van

lopende locaties. Zowel in stedelijke omgevingen als in parkachtige

bomen een grondige aanpak. Groeiplaatsverbetering met behulp

situaties en in het buitengebied. Met slanglengten van 120 meter

van de Tree Fertilizer Injector (TFI) biedt uitkomst. Hierbij worden

bereiken we zelfs de meest onbereikbare plaatsen. Met deze werk-

nieuwe wortelkanalen aangemaakt, voorzien van organische

wijze kan groeiplaatsverbetering worden verkregen zonder groot-

nutriënten.

schalige gronduitwisseling met uitgebreid graaf- en herstraatwerk.

Return on investment

Optimalisatie bij aanplant

Groeiplaatsverbetering met behulp van TFI komt de conditie van

Naast verbetering van groeiplaatsen van bestaande bomen, gebruiken

uw bomen zeer ten goede en dat merkt u! De bomen laten jaar na

we TFI ook bij de aanplant van jonge bomen in bebouwd gebied. Een

jaar een gezond bladerdek zien, zijn minder onderhevig aan allerlei

goede voorbereiding in de vorm van een perfect geprepareerd plant-

schimmels of ziekten. Kortom, u maakt aanzienlijk minder kosten

gat zorgt voor een veel betere en duurzame groei.

om een gezond bomenbestand in stand te houden. Uw investering
in TFI verdient u tijdens de levensduur van de bomen dan ook dubbel

Plaagbestrijding

en dwars terug.

Groeiplaatsverbetering kan een plaag als luisoverlast met circa
80% reduceren! Bomen die in slechte conditie verkeren, hebben

Groeiplaatsverbetering
met behulp van luchtdruk

zachter blad en kunnen zich minder goed weren tegen hun natuur-

Met de TFI-methode worden scheuren gecreëerd die de bossituatie

zich massaal op het blad van de boom, waardoor de conditie van

nabootsen. Hierdoor groeien de wortels gemakkelijk uit, zodat

de boom nog verder afneemt. Door de groeiplaats van de bomen

geen ‘bloempoteffect’ ontstaat. De Tree Fertilizer Injector maakt

te verbeteren en de conditie te verhogen kunnen de bomen zich op

gebruik van persluchtapparatuur om onder zachte pulserende druk

natuurlijke wijze voor langere tijd weren tegen deze insecten. Door

de wortelkanalen in het bodemprofiel en de verschillende aard-

toevoeging van droge kruidenextracten zal in hetzelfde seizoen de

lagen te creëren. Deze ruimten worden vervolgens gevuld met

luisoverlast substantieel afnemen. Het resultaat is al na 2 weken

een organisch substraat dat ook via perslucht in de grond wordt

waarneembaar.

lijke belagers. Insecten zoals luis en kastanjemineermot vestigen

geïnjecteerd. Met de computergestuurde mobiele injecteerinstallatie
wordt organisch materiaal exact gedoseerd en gemengd. Zo ont-

Meer informatie

staat onder de boom een vernieuwd duurzaam groeimedium.

Wilt u meer weten over groeiplaatsverbetering en de mogelijkheden
van TFI voor uw specifieke bomenbestand? Neem contact op met de

Voordelen van de
TFI-groeiplaatsverbetering

dichtstbijzijnde vestiging van Pius Floris Boomverzorging.

• Bestaande grond hoeft niet te worden vervangen.

Kijk op www.piusfloris.com, mail naar info@piusfloris.com of bel met

• Bestrating of verharding kan blijven liggen.

+31 (0)20-301 30 15 voor de adresgegevens. Op onze website vindt

• Langdurige werking.

u ook actuele ontwikkelingen en achtergrondinformatie.

• Toepasbaar in het hele seizoen.
• Storende lagen en overgangsgebieden in de bodem
worden opgeheven.
• De bewatering/afwatering is uitstekend.
• De bodem raakt niet (opnieuw) verdicht.
• Natuurlijke bodemverbeteringsmiddelen worden gebruikt.
• 	Organisch stofgehalte in de bodem kan probleemloos
worden verhoogd.
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