plaatsen bomen in plantvakken als voor
bomen die geplant zijn in de bestrating.
Alle bewateringsslangen en -kokers zijn
vervaardigd uit PP en standaard voorzien
van een polyester ʖlterdoek waardoor de
inʖltratie van het water gelijkmatig gebeurt.
Het AirMax beluchtingsysteem wordt
dieper in het plantgat aangebracht om de
diepere wortels van extra lucht te voorzien. Alle AirMax slangen zijn standaard
extra geperforeerd waardoor er extra
diffusie ontstaat. De polyethyleen buizen
zijn leverbaar met ʖlterdoek tegen dichtslibben.
Kluitverankering
Het bedrijf GreenMax levert ook een

systeem van biologisch afbreekbare
kluitverankering. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van drie biogordels met stalen
grondankers, een kluitbeschermingsmat
en een biogordel/spanband. Bij middel van een drijfstang worden de ankers
handmatig of machinaal de grond in geslagen. Een ander systeem wordt toegepast voor verankering van bomen in daktuinen. Hier wordt gebruik gemaakt van
betongaas voor de verankering.
De banden zijn vervaardigd uit biologische polymeren en volledig afbreekbaar.
Volgens testen behouden de biogordels
de eerste 4 jaar voldoende kracht om de
stabiliteit te verzekeren. In het slechtste
geval verliezen de banden per jaar maximum 6% van hun sterkte.

Volgens een vergelijkend onderzoek in
Duitsland tussen zes systemen van ondergrondse verankering zou dit systeem
het enige zijn waarbij geen enkele insnijding van de band werd waargenomen en
waarbij de minste groeiafwijking naar
links of rechts te zien gaf.
GreenMax wil bij haar toepassingen zo
veel als mogelijk uitgaan van het cradle
to cradle-systeem waarbij alle onderdelen biologisch afbreken of 100% gerecycleerd kunnen worden. O
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PNEUMATISCHE INJECTIE VAN VASTE STOFFEN IN DE
E BODE
BODEM

© W. De Geest
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ontstaat een ziektegevoelige bodem. Om
de bodem weer op orde te krijgen, dient
het microbiologisch leven dus duurzaam
hersteld te worden.
*roeiplaatsverbetering doet de ʖrma
Boomtotaalzorg door middel van de

Met het injecteren streeft men verschillende doelen na zoals het vergroten van
doorwortelbare ruimte, het verbeteren
van de bodemstructuur, beluchten en/of
bemesten, opheffen van verdichte gronden of breken van storende lagen en het
opheffen van stagnerend water. Verder
kunnen vaste bodemactiverende stoffen
geïnjecteerd worden waaronder schimmelgedomineerde humuscompost en het
organisch stofgehalte verhoogd worden.
Met de schimmelgedomineerde humuscompost (CMC) wordt zowel de verscheidenheid aan bodemorganismen alsook
hun voeding ingebracht. De humusvoorraad is de reserve van de bomengrond.
Een standaardsubstraatmengsel voor injectie bestaat bijvoorbeeld uit 50% Agra
Perlite voor structuurverbetering en 50%
CMC voor aanvullend bodemleven.
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ROSA ‘SEXY LADY’ VOOR OPENBAAR GROEN

Boomkwekerij Darthuizer uit Leersum
introduceert eerder dit jaar de winterharde, rijkbloeiende en ziekteresistente

8

Rosa ‘Sexy Lady’ voor toepassing in het
openbaar groen. De nieuwe, compacte en
breedbossige struikroos met halfgevulde
bloemen in een opvallende rood-roze
kleur wordt maximaal vijftig centimeter
hoog en bloeit vanaf juni. Het onderhoud
past in een standaardbeheerplan van
drie jaar. Voor het snoeien kan een klepelmaaier gebruikt worden.
De ‘Sexy Lady’ is zeer geschikt als bodembedekker voor plantvakken, taluds

en rotondes in de volle tot halfvolle zon.
De plant zou resistent zijn tegen meeldauw, roest en sterroetdauw. De struikroos is rijkbloeiend en zelfschonend van
de oude bloem. Voor optimale groei- en
bloeiresultaten adviseert Darthuizer bij
aanleg bodemverbetering aan. Eenmaal
per jaar bemesten is eveneens raadzaam. Een optimaal resultaat wordt bereikt door vier rozen per vierkante meter
te planten. O
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