Pius Floris nu op 13 vestigingen

Pius Floris Opleidingsdagen

Pius Floris Boomverzorging maakt in de huidige
onstuimige markt haar groeiambities waar met de
opening van twee nieuwe vestigingen. Onlangs opende
een vestiging in Assen en sinds half december is Pius
Floris ook over de grens gevestigd in het Belgische
Houthalen. Met deze uitbreiding komt het totaal aantal
vestigingen van de Nederlands marktleider in
boomadvies en -verzorging op dertien.

Op 19 en 20 januari hebben de jaarlijkse
opleidingsdagen voor de boomspecialisten van Pius
Floris Boomverzorging weer plaats gevonden in het
broederschapshuis te Schoorl.

Nu ook geworteld in België
Pius Floris is al een aantal jaar actief België vanuit het ZuidLimburgse Bunde en de nevenvestiging in Lanaken (B). De
locatie aan Centrum Zuid 2409 in Houthalen is de eerste
volwaardige Belgische vestiging, van waaruit de verdere
uitbouw van Pius Floris in het buitenland zal plaatsvinden. Op
14 december vond de officiële opening plaats in het bijzijn
van het College van Burgemeester en Schepenen van de
gemeente Houthalen.

Ondanks de economisch moeilijkere tijden die op dit moment
in ons land gaande zijn werd er toch besloten om een kleine
tachtig boomverzorgers van Pius Floris weer onderricht in de
nieuwste snoeimethodieken ter voorkoming van spontane
takbreuk bij populieren en uitdunsnoei voor monumentale
bomen te geven.
Daarnaast is tijdens opleidingsdagen aandacht gegeven aan
reddend klimmen, EHBO en de bestrijding van de
Eikenprocessierups.
Door de onderzoekers van Pius Floris Boomverzorging is er
stil gestaan bij de nieuwste onderzoekstechnieken zoals
bijvoorbeeld de trekproef en de hiervoor speciaal ontwikkelde
software.

Assen
Drenthe is een prachtige provincie met veel groen, dus de
nieuwe vestiging aan de Nijverheidsweg 16 in Assen is een
heel natuurlijke keuze. Samen met de locaties in Bergum en
Groningen biedt Pius Floris nu in het hele Noordoosten de
korte lijnen die nodig zijn voor het beoogde serviceniveau.
Snelle reactietijden en laagdrempelige dienstverlening dichtbij
de klant zijn kernwaarden van Pius Floris.

Roadshow Pius Floris goed
bezocht
Sinds januari trekt Pius Floris Boomverzorging met een
Roadshow door Nederland en België.
Op het programma staan drie interessante lezingen.
De Roadshow begint om 12.00 uur en duurt tot 15.30 uur.
Meer informatie vind u op onze website.
Aanmelden is gratis en heel eenvoudig via piusfloris.nl
De laatste kans in Maart nog diverse Roadshows

Pius Floris helpt met
monitoring eikenprocessierups

Bestrijding Eikenprocessierups

Bron: het Eikenprocessierups Kenniscentrum

Op de EPR Demodag van 1 maart, hield Nicolaas Verloop
franchisemanager van Pius Floris een pleidooi voor het
planmatig beheren van de Eikenprocessierups.
“financieel gezien is planmatig beheer de beste aanpak om
overlast veroorzaakt door de processierups te voorkomen”
Naast deze totaal aanpak ging zijn verhaal vooral over de
bestrijding van de Eikenprocessierups met Nematoden.
“De bestrijding van de Eikenprocessierups met Nematoden is
milieu technisch de meest duurzame manier van bestrijden”
Bent u geïnteresseerd in het hele verhaal?
Kijk dan op onze website onder: Boomverzorging/uitvoering/
ziekte-en-plaag-bestrijding/artikelen of informeer bij en van
onze vestigingen over onze manier van aanpak ter
voorkoming van overlast door de Eikenprocessierups.

Continue monitoring ontwikkeling rupsen. Experts van
het Kenniscentrum en van de elf vestigingen van Pius Floris
Boomverzorging en Advies en Timmerman Groenvoorziening
houden dit jaar voor het eerst nauwgezet bij wanneer de
eitjes uitkomen en wanneer de rupsen vervellen naar een
volgend stadium. Op basis van deze informatie brengt het
Kenniscentrum gedurende het seizoen diverse adviezen naar
buiten over wanneer welk beheer uitgevoerd moet/kan
worden (bijvoorbeeld start en einde van spuiten). Naast de
ontwikkeling registreren de experts ook de plaatsen waar
zeer grote aantallen eikenprocessierupsen worden
aangetroffen, de zogenaamde hotspots.

Heeft u al een idee hoe u het aanpakt dit jaar?

Overlast blijft
De zeer hoge temperaturen in december en de eerste weken
van januari hebben ertoe geleid dat in Zuid-Holland nog voor
de vorstperiode tot tien procent van de eikenprocessierupsen
uit het ei zijn gekomen. Door het gebrek aan voedsel hebben
de uitgekomen rupsjes het niet overleefd. De recente
vorstperiode heeft echter geen invloed gehad op de eitjes die
dicht zijn gebleven. Er blijven nog genoeg eipakketjes over
om komend seizoen op grote schaal overlast te veroorzaken.
Bij een normaal temperatuurverloop verwachten we dat de
eikenprocessierupsen rond 9 april uit het ei gaan komen.
Rond 19 mei krijgen ze dan de eerste brandharen.

Help mijn bomen bloeden!
Elk jaar beleeft een aantal tuinliefhebbers in het voorjaar
weer de schrik van hun leven. In de winter hebben ze hun
berk, haagbeuk of esdoorn met veel aandacht gesnoeid.
Zodra de temperatuur oploopt begint de boom grote
hoeveelheden sap te verliezen. Ook als u rond deze tijd
snoeit, kan het lijken of de boom helemaal leegbloedt! Hoe
wordt dit sapverlies veroorzaakt, hoe erg is het en wat kunt u
eraan doen?
Kijk voor meer informatie op de website van Pius Floris
Boomverzorging.

