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PRODUCTEN 

PRODUCTEN 

 DENDRO BIO GIETRAND 

 DENDRO BIO WILD PROTECT 

Dendro Bio Wild Protect is een biodegradeerbare 

wild beschermer. Jonge bomen hebben een nog 

kwetsbare stam, wildvraat is daarom vaak fataal 

voor jonge bomen. Om dat te voorkomen is de 

Dendro Bio Wild Protect de  juiste  oplossing.  

Deze is super makkelijk - af de rol - op maat te 

snijden en vervolgens snel te plaatsen, industrieel 

composteerbaar, kwalitatief sterk en oogt ook  nog 

eens bijzonder fraai. 

Rolafmeting: 

- lengte 

- hoogte 

- dikte 

50 meter 

60 cm 

0.8 mm 

 DENDRO BIO PROTECT 

Dendro Bio Protect is een biodegradeerbare 

maaibeschermer. Dit is om te voorkomen dat 

bomen maaischade krijgen. Maaischade kan 

uiteindelijk fataal zijn voor een boom. De Dendro 

Bio Protect is een kostengunstige oplossing om 

dit te voorkomen. Milieuvriendelijk , op maat    te 

snijden, sterk en robuust en kwalitatief zeer  goed. 

Rolafmeting: 

- lengte 

- hoogte 

- dikte 

20 meter 

20 cm 

1.5 mm 

Dendro Bio Gietrand is een biodegradeerbare 

gietrand. Om uitdroging van jong aangeplante 

bomen te voorkomen is het van belang een 

gietrand te plaatsen. Door de gietrand vol water 

te zetten, krijgt de kluit voldoende water om op  

te nemen en loopt het niet weg. Deze Dendro Bio 

Gietrand is industrieel composteerbaar en koppelt 

daardoor een uitstekende functionele levensduur 

aan een zeer hoge kwaliteit. Daarnaast oogt   hij 

ook nog eens heel aantrekkelijk en natuurlijk. 

Rolafmeting: 

- lengte 

- hoogte 

- dikte 

20 meter 

30 cm 

1.5 mm 
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FACTSHEET

INTERNATIONAL TREE SERVICE heeft een samenwerking met gerenommeerde fabrikanten 

en onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland een geheel nieuwe lijn van biodegradeerbare 

producten opgezet voor de openbare ruimte. Uitgangspunt daarbij dat de de functionele 

levensduur gekoppeld wordt aan de materiaal kwaliteit, uitgaande van de Europese norm EN 

13432:2000-12 dan wel de Amerikaanse normen ASTM 6400 / D6868. Mocht er verder de wens 

bestaand om de materialen, na verwerking of gebruik, te upcyclen, dan is dit bij de materialen 

waaruit de gietrand en boomstambeschermer zijn gemaakt ook nog mogelijk.

DENDRO BIO GIETRAND
is een, volledig op hoogwaardig PLA gebaseerde, biodegradeerbare 
gietrand die industrieel composteerbaar is volgens EN 13432. 
Daardoor koppelt deze gietrand een uitstekende functionele 
levensduur aan een excellente kwaliteit. Daarnaast ziet hij er ook 
nog eens heel aantrekkelijk en natuurlijk uit.

DENDRO BIO WILD PROTECT
is een (langzaam) biodegradeerbare wild beschermer volgens EN 13432 
en samengesteld uit een speciale PLA blend, die een ruim toereikende 
levensduur en stijfheid garandeert bij een relatief dunne dikte. DENDRO BIO 
WILD PROTECT is super makkelijk, af de rol, op maat te snijden en vervolgens 
snel te plaatsen, kwalitatief sterk en hij oogt ook nog eens bijzonder fraai.

DENDRO BIO PROTECT
is een biodegradeerbare maaibeschermer volgens EN 13432. De 
speciale hoogwaardige PLA blend een zeer hoge mechanische 
sterkte en slagkracht aan het materiaal. De DENDRO BIO  
PROTECT is een zeer kostengunstige oplossing om maaischade te 
voorkomen. Milieuvriendelijk, eenvoudig op maat te snijden, sterk 
en robuust en kwalitatief zeer goed.
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DENDRO TREE WEAR 

Dendro Tree Wear is een kant en klare stam ommanteling. om schade aan de stam 

te voorkomen bij werkzaamheden. De Dendro Tree Wear is hiervoor een perfect 

systeem. Aan de binnenkant van de ommanteling zit een speciaal ademende 

drainmat bevestigd om beschadiging en aantasting  te voorkomen. Dit systeem   

is uiterst eenvoudig en snel te plaatsen, zit compact verpakt en is gemakkelijk in 

grote aantallen te vervoeren. Verder is het systeem  uitstekend  herbruikbaar. 

 DENDRO PROTECT 

Dendro Protect is een PE maaibeschermer. Dit is om te voorkomen dat bomen 

maaischade krijgen. Maaischade kan uiteindelijk fataal zijn voor een boom. De 

Dendro Protect is een kostengunstige oplossing om  dit  te  voorkomen.  

Makkelijk te plaatsen , op maat te snijden, sterk en robuust en kwalitatief zeer 

goed. 

DENDRO AMFIBIESCHERM 

Dendro am ibiescherm is een scherm om am ibieën en klein wild te 

beschermen. Twee keer per jaar vindt er een paddentrek plaats. Padden en 

kikkers trekken in het voorjaar massaal naar het water om zich voort te 

planten en eieren te leggen. Vervolgens trekken deze am ibieën, voor de 

winterperiode, weer terug naar het land. Door de toename  van  verkeer  in 

de buurt van natuurgebieden, worden er veel dieren aangereden. Om dat 

te voorkomen is de Dendro Am ibiescherm een goede bescherming en 

eenvoudig te plaatsen. 

DENDRO WORTELWERING 

Dendro  Wortelwering  is  een  HDPE  scherm  voor  het  tegen  gaan  van  

worteloverlast   in   de   infrastructuur.   Het  voorkomen  van  worteldruk  in  bestrating 

of  juist  het  beschermen  van  leidingen.   Door   het   Dendro   Wortelweringscherm   

toe te passen kunnen een  hoop  onkosten  bespaard  worden.  Het  scherm  is  van  

hoge  kwaliteit en ook goed te  plaatsen. 

PRODUCTEN 
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 BELUCHTING 
Voor groeiplaatsen in gesloten verharding kan aanleg van een langdurig werkend beluchtingssysteem noodzakelijk 
zijn. Voor uitwisseling van zuurstof. 
Zodra grond met ongerijpt organisch materiaal geroerd wordt, kan gedurende enkele maanden de omzetting van 
de organische stof versneld worden. Het zuurstofverbruik neeemt daardoor toe. Als dit onder in het plantgat 
plaatsvindt, kan dit daar tot een tijdelijke verlaging van het zuurstofpercentage leiden, met wortelsterfte tot gevolg. 
Om die reden wordt de plantplaats vaak voorzien van een beluchting die langs de buitenrand onderin het plantgat 
wordt aangebracht. Door deze beluchting wordt de uitwisseling van bodemlucht in de geroerde grond 
direct rondom de wortelkluit verbeterd.

BELU SYSTEEM

Om een goede bodembeluchting te verkrijgen dienen per boom minimaal twee 
beluchtingkanalen geplaatst te worden, bestaande uit vijf segmenten die op een 
BELU-T-stuk worden geplaatst. Het BELU-T-stuk verbindt dit met de 
beluchtingslang, type Aireal Tube. De Aireal Tube dient als een ringleiding aan 
de buitenzijde van het plantgat geplaatst te worden op een diepte van circa 70 
cm. Zowel de beluchtingslang als de kokers dienen met nylon kous omhuld te
worden. Het beluchtingkanaal dient aan de bovenzijde te worden afgesloten met
een BELU-deksel, enkele centimeters boven maaiveld. Bij afwerking met een
BELU-rooster in de verharding is dient het beluchtingkanaal te eindigen onder
de verharding.

BELU-rooster 

Afmetingen 17 x 17 x 11cm 

Onderbak verzinkt 

rooster, gesherariseerd, 

openklapbaar sleuvenrooster 

BELU-deksel 13 x 13 cm 

Kleur zwart 

Aansluiting klikverbinding 

Perforatie 30% 

Materiaal Polyetheen 

13 x 13 x 10 cm 

zwart 

30 % 

Polyetheen 

zwart 

80 mm   klikverbinding 

BELU 
segmenten 
Afmetingen 
Kleur 
Perforatie 
Materiaal 

BELU-T-stuk 
Kleur 
Aansluitingen 
Materiaal 

Polyetheen 

VENTI SYSTEEM 

Aireal Tube Beluchtingslang 

Rol 50 mtr 

Diameter 8  cm 

Kleur groen 

Perforatie > 50cm2/m

Materiaal PVC

Nylon kous 

Rol 100 mtr 

Kleur wit 

Diameter 100 mm 

Om een goede bodemventilatie te verkrijgen dienen per boom minimaal twee 

ventilatiekanalen geplaatst te worden,  Het kanaal dient door een T-stuk verbonden  

te worden met de beluchtingslang, type Aireal Tube. De Aireal Tube dient als een 

ringleiding aan de buitenzijde van het plantgat geplaatst te worden op een diepte van 

circa 70 cm. Zowel de ventilatiekanalen als de beluchtingslang dienen met nylon kous 

omhuld te worden. Indien het ventilatiekanaal in beplanting eindigt af te werken met 

afdekkap met gaten. Bij afwerking in de verharding afsluiting met een BELU-rooster. 

Nylon kous 

Rol 100 mtr 

Kleur wit 

Materiaal nylon 

Diameter 100 mm 

BELU-rooster 
Afmetingen 17 x 17 x 11 cm 
Materiaal staal 
Onderbak verzinkt 
Rooster gesherariseerd, 
openklapbaar sleuvenpatroon 

VENTI-kanalen 
Buislengte 50, 70 of 100 cm 
Diameter 160mm 
Perforatie 30 % 
Materiaal PVC 

VENTI-T-stuk 
Aansluitingen 80 – 160 – 80 
klikverbindingen 
Materiaal PVC 

Aireal Tube Beluchtingslang 
Rol 50 mtr 
Diameter 8  cm 
Perforatie > 50cm2/m
Materiaal PVC
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BELU-45%
Om een goede bodembeluchting te verkrijgen dienen per boom minimaal (twee) 

ventilatiekanalen geplaatst te worden, bestaande uit 2 verticale BELU-45%- 

kanalen die op een klik-T-stuk wordt geplaatst. Het klik-T-stuk wordt verbonden 

met de horizontale ringleiding BELU45%-buis. Deze buis dient als een  

ringleiding aan de buitenzijde van het plantgat geplaatst te worden, hoekstukken 

door middel van bochtstukken op een diepte van circa 70 cm. Zowel de   

ringleiding als de kokers dienen met nylon kous omhuld te worden. Het 

ventilatiekanaal dient aan de bovenzijde te worden afgesloten met een sleuven- 

afdekkap . Bij afwerking in de verharding afwerking met het BELU-rooster. Deze 

beluchting is ook geschikt voor in de granulaat. 

BELU-rooster 1 of Robuust 

Afmetingen 17 x 17 x 11cm 

Materiaal verzinkt staal 

Rooster gesherariseerd staal 

Opklapbaar  sleuvenrooster 

Sleuven-afdekkap Doorsnede 80 

mm Materiaal pp Kunststof 

Kleur  zwart 

deksel verwijderbaar 

BELU-buis 45% Doorsnede  80 mm, 

Perforatie 45 % 

Materiaal kunststof 

Lengte   210 cm 

Kleur zwart /omhulling kous 

Dikte  5 mm 

Klik-T-stuk 

Doorsnede 80-80-80 mm 

Aansluitingen  klikverbinding 

BELUMAT 

Bocht Doorsnede 80 mm 

Kleur  zwart 

Verbinding klikverbinding 

Ter bevordering van de zuurstofvoorziening en om de bodemgassen af te voeren 

dient gebruik gemaakt te worden van een driedimensionale nylon structuurmat, 

dikte 10 mm. Type BELUMAT. De mat heeft een werkende breedte van 1 mtr en 

is aan weerszijden voorzien van een vlies dat als een flap over de naad met de 

volgende baan gelegd dient te worden. Het op maat maken van de mat kan eenvoudig 

gebeuren met een mes of een schaar. 

Voor toepassing van de mat dient het bodemprofiel onderzocht te worden op storende 

lagen, bij aanwezigheid hiervan dienen deze doorbroken te worden. De mat wordt op het 

maaiveld aangebracht nadat organisch materiaal zoals blad en gras is verwijderd. Bij 

ophogingen dient de mat aan beide zijden voorbij de ophoging door te steken om op deze 

manier bodemluchtverversing te krijgen. Bij ophogingen met een cunet dient de 

funderingslaag minimaal 15 cm hoogte te hebben om stabiliteit voor de  verharding te  

bieden. 

Matdikte 10 mm waarvan 95% open ruimte 

Rolafmetingen 1 x 45 mtr 

Rolgewicht 31 kg 

Materiaal nylon structuurmat met filtervlies 

BELU ROOSTER ROBUUST WALU ROOSTERBELU ROOSTER 1

PRODUCTEN 
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KLUITVERANKERING
Wilt u geen boompalen in het zicht, dan is de kluitverankering de ideale optie. Niet alleen 

mooier maar ook makkelijke en snel aan te brengen. Ook is kluitverankering ook goed 

voor de boom zelf. doordat de kroon van de boom bewegings vrijheid heeft reageren de 

wortels hier sneller op en wordt de boom eerder geactiveerd om zich goed te wortelen. 

DUCKBILL KLUITVERANKERING

NATUKEEPER

Een degelijk systeem en eenvoudig om aan te brengen. 

Aanbrengen kluitverankering bij te planten bomen 

Grondankers met slaglans. 

bijgeleverde spanbanden aanbrengen en op spanning zetten. 

Spanbanden na 1 maand op spanning controleren en 

eventueel weer op spanning brengen. 

DB 1 tot stamomtrek 20 cm spanband 2mtr (400kg) ankerkabel 0,5mtr ankerkracht       135kg 
DB 2 tot stamomtrek 35 cm spanband 4,5mtr (400kg) ankerkabel 0,7mtr ankerkracht    500kg 
DB 3 tot stamomtrek 75 cm spanband 6,5mtr (900kg) ankerkabel 1,0mtr ankerkracht  1360kg 
DB 4 tot stamomtrek 125 cm spanband 8,5mtr (900kg) ankerkabel 1,4mtr ankerkracht 2270kg 

Zeker in vergelijking met toepassing van houten palen, is het Keeper Systeem een zeer duurzame 
oplossing. De Natu Keepers en  Natu Ropes zijn beide biologisch afbreekbaar en hierdoor blijven 
er géén schadelijke reststoffen achter in de grond. Alle onderdelen van het Keeper systeem zijn 
gemaakt van Cradonyl. Dit zijn volledig afbreekbare bio kunststoffen, gemaakt van afval 
uit de voedingsmiddelenindustrie, zoals bietenpulp, maisstengels en aardappelafval. Een 
duurzame oplossing, die dan ook prima past in het duurzaamheidbeleid.

Boommaat in cm      Aantal/Type Keepers Aantal meter
Natu Rope 

De Keeper is een gepatenteerd product wat het belangrijkste product is voor het 

ondergronds verankeren van bomen. Wij adviseren de kleine keepers tot een 

stamomtrek van 18 cm. Voor grotere maten adviseren wij de grote keepers. Dit 

artikel wordt geleverd per set van 12 stuks. Om de keepers op de juiste diepte 
te krijgen is hiervoor een slaglans nodig.

NATU ROPE

Een touw ontwikkeld vanuit biologische polymeren. De kwaliteit, sterkte 

en het gebruik is vergelijkbaar met polypropyleen en nylon. In 

tegenstelling tot deze kunststoffen is het touw geheel composteerbaar en 

bevat geen schadelijke stoffen voor het milieu. Het touw wordt toegepast 

bij het gepatenteerde Natu Keeper ondergrondse 

boomverankeringssysteem. Dit artikel wordt geleverd per rol van 50 meter 

tot 18 4 / klein 10 
Van 18-20 4 / groot 10 
Van 20-25 8 / groot 20 

Van 30-35 12 / groot 30 
Van 40-45 16 / groot 40 KEEPER
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Bij een recent geplante boom staat een relatief klein grondvolume in contact met de wortels.
De boom heeft hierdoor bij droogte snel last van watergebrek. Daarom is het de eerste jaren
na aanplant doorgaans nodig om de boom extra water te geven. Om dit gemakkelijk te
kunnen uitvoeren kan hiervoor een gietrand of watergeefdrain voor gebruikt worden.

Dendro Gietrand Voor het water geven bij jong aangeplante bomen. bij het 

water geven spoelt het water gemakkelijk weg. bij gebruik van een gietrand zakt 

het water rustig door de kluit. Op deze manier kan men veel efficiënter werken. 

en kan de boom optimaal het water benutten wat gegeven wordt. 

Materiaal PE 

Dikte 3 mm 

Hoogte 30 cm 

Lengte 20 meter. 

Volledig UV stabiel 

Anti reflecterende zijde 

Kleur Groen, Zwart Gietrandstrip voor koppeling gietrand 

NATUDRAIN
De Natudrain is een composteerbaar boombeluchtingssysteem/ drainage geproduceerd 

uit mais-zetmeel en bio-kunstof granulaat. 

Toepassing: 

• Extra zuurstof in het plantgat en directe bewatering van het

wortelstelsel.

Het Natudrain systeem bestaat uit: 
• Bewatering / beluchtingslang 50mtr. per rol
• T-stuk

• Eindkap

Voordelen: 
• Natuurlijk

• Reductie co2 uitstoot bij productieproces van 40%

• Duurzaam en ecologisch verantwoord

• Onder de juiste omstandigheden composteert het  materiaal

KOKOSMULCHSCHIJF GIETRAND KOPPELING

DENDRO GIETRAND 

BEWATERING
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Dendro R.B.®
Dendro RootBarrier is een antiwortelfolie is een polyetheen geweven en gecoat materiaal dat een effectieve barrière vormt voor 
boomwortels. 
Met een aantal specifieke kwaliteiten 

• Dendro R.B.® is sterk
Geweven en gecoate kunststofdoek is als enige folie echt bestand tegen worteldoorgroei. Het is sterk genoeg om  zonodig naast de
verharding verticaal opgenomen te worden, zodat de wortels er niet overheen kunnen groeien.
• Permanente oplossing
Dendro R.B.® antiwortelfolie biedt een permanente oplossing, in tegenstelling tot antiworteldoek. Deze laatste laat lucht en water
door, en op termijn zullen ook de wortels hier door heen groeien.
• Blauwe signaalkleur
Dendro R.B.® is aan één zijde blauw gekleurd. Met deze zijde van de boom afgewend dient het als markering om wortelbeschadigingen
bij graafwerk te voorkomen.

Technische specificaties Dendro R.B.® 

PE 
grijs / blauw 
waterdicht 
210 g/m2 

(ISO 3801) 
0.3 mm DIN 

53353 

Lengte  50mtr/100mtr 

Breedte  1mtr/2mtr 
Grondstof 
Kleur Waterdoorlatendheid 
Gewicht per eenheid 

Dikte 

BROADLEAF 

Broadleaf is een korrel die door op te zwellen zeer sterk water vasthoudt, toepassing 

plantenbakken, perken en plantgaten. De wortels groeien door het gel-deeltje en zijn daardoor 

in staat gemakkelijk het daarin aanwezige water op te nemen. Aanplant met Broadleaf 

vermindert de frequentie van het water geven met ongeveer 50% en levert daardoor een grote 

besparing op de kosten van het water geven. Broadleaf Worteldip geeft bomen en ander 

plantmateriaal een bescherming tegen uitdrogen tijdens opslag en transport. 

Verkrijgbaar zijn; 

• Broadleaf Regular als algemeen product voor toepassing als vochtbinder, dosering

plantgaten/bakken 1 kg /m3 of 1 kg /10m2 voor volle grond

• Broadleaf Worteldip voor het dopen van plantenwortels verdunnen, verhouding 1 kg op

150-200 liter water. Hierin kunnen circa 1000 stuks bosplantsoen of 150 stuks bomen 

(maat 6-8) of 80 bomen   (maat 10-12) 
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MYCORRHIZA TREE SAVER TRANSPLANT 85 GRAM
PHC Tree Saver® Transplantwordt gebruikt om bomen en heesters bij het (ver)planten te voorzien van nuttige mycorrhiza schimmels. 
Het product bevat sterke stammen van endo- en ecto- mycorrhiza schimmels, die de wortels van verplante bomen en struiken koloniseren 
en versterken onder uiteenlopende groeiomstandigheden.     De levende sporen zijn vermengd met Terra-Sorb® waterabsorberende gel 
om droogtestress te voorkomen. Daarnaast bevat Tree Saver® Transplant myconate 
(formononetine), humuszuren, Yucca- en zeewierextracten om een snelle groei van nieuwe wortels te  bevorderen. 
Mycorrhiza schimmels spelen een essentiële rol bij alle plantengroei onder natuurlijke omstandigheden. Ze zorgen voor de levende 
verbinding tussen het opnamewortelsysteem en de bodemecologie. Uitgebreid veldonderzoek – verricht door o.a. de universiteit van 
Michigan, Bartlett Tree Research Laboratories en Pius Floris Boomverzorging BV – heeft aangetoond dat de aanwezigheid van nuttige 
mycorrhizaschimmels de overleving, het groeipercentage en de weerstand tegen ziekten bij bomen en heesters enorm doet toenemen 
vergeleken bij exemplaren zonder of met weinig mycorrhiza’s. Dit geldt in het bijzonder voor bomen en heesters die groeien in een 
stressvolle omgeving zoals in steden, op arme gronden en onder andere slechte groeiplaatsomstandigheden.

DE PRODUCTVOORDELEN 

 Grotere overlevingskansen en groei na het (ver)planten
 Minder kans op verlies van bomen door verplantings- en

waterstress
 Bomen en heesters slaan beter aan na (ver)planten

GEBRUIKSAANWIJZING Elk zakje van 85 gram is geschikt voor 
vermenging met 60 liter grond. De inhoud van dit zakje vermengen 
met 60 liter grond (3/4 kruiwagen) en het mengsel aanbrengen rond 
en tegen de wortels van de nieuw geplante boom of heester. Gaas en 
jute altijd verwijderen. Plant de boom met de bovenste wortels 
maximaal 5 cm. onder het oppervlak. Tree Saver® Transplant nooit 
ongemengd op of rond de wortels strooien 

VERTIMULCH
PHC Vertimulch wordt toegepast als verticale bodemverbetering bij bestaande bomen en heesters. Het product bevat sterke 
stammen van endo- en ecto- mycorrhiza schimmels, die de wortels van (verplante) bomen en struiken koloniseren en 
versterken onder uiteenlopende groeiomstandigheden. De levende sporen zijn vermengd met waterabsorberende gel om 
droogtestress te voorkomen. Daarnaast bevat Vertimulch humuszuren, bodembacteriën, Yucca- en zeewierextracten om een 
snelle groei van nieuwe wortels te bevorderen. 
Mycorrhiza schimmels spelen een essentiële rol bij alle plantengroei onder natuurlijke omstandigheden. Ze zorgen v oor de 
levende verbinding tussen het opnamewortelsysteem en de bodemecologie. Uitgebreid veldonderzoek heeft aangetoond dat de 
aanwezigheid van nuttige mycorrhiza schimmels de overleving, het groeipercentage en de weerstand tegen ziekten bij bomen 
en heesters enorm doet toenemen vergeleken bij exemplaren zonder of met weinig mycorrhizae. Dit geldt in het bijzonder voor 
bomen en heesters die groeien in een stressvolle omgeving zoals in steden, op arme gronden en onder andere slechte 
groeiplaatsomstandigheden. Met Vertimulch wordt snel en eenvoudig een goed doorwortelbare ruimte gemaakt.

DE  PRODUCTVOORDELEN 

 Snelle verbetering van wortelgroei na bodemverdichting.

 Eenvoudig toe te passen

 Voordelig in gebruik

 PHC Vertimulch heeft een zeer laag zoutgehalte en is vrij van plantenziektekiemen en

zware metalen.

TOEPASSING  EN DOSERING 

Gebruik 85 gram PHC Vertimulch voor boorgaten met een diameter van ± 8 cm en 25-30 

cm diep, boor de gaten op ongeveer 75 cm afstand van elkaar. Een doos van 10 kg. is 

voldoende voor ± 70 m2. Voor de beste resultaten dient geïnoculeerd te worden onder en 

tot net buiten de druiplijn van de  kruin 
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PRODUCTEN 

REGENWORMEN 

De wormen geven een structuurverbetering van de grond. 

Door de gangen die regenwormen graven wordt de grond losser van structuur. Al na 

enkele weken wordt het resultaat zichtbaar en komt de kruimelige structuur van de 

bodem terug. Hierdoor komt er weer zuurstof in de bodem. De grond krijgt haar 

natuurlijke veerkracht terug. Regenwormen kunnen wel drie meter diep graven. Dit 

zorgt voor een perfecte water aan- en afvoer. De plantenwortels groeien in de gangetjes 

en krijgen hierdoor een prachtig wortelgestel. 

Iedere combinatie heeft andere eigenschappen: 

Er zijn wormen die verticaal de grond in gaan, soms wel tot 3 meter. Deze wormen zijn 

zeer geschikt voor gronden waar water een probleem vormt of waar de diepere 

wortelgroei bevorderd moet worden. Andere wormen verplaatsen zich wat 

horizontaler, en maken de bovenste laag luchtiger. 

ALGIHUM 

Vloeibare bodemverbeteraar samen met Hokan toe te dienen 

Op bruinalgenbasis en koolstof 

Activeert haarwortelgroei 

Activeert bodemleven 

Bevat sporenelementen 

Verdunning 1:30 Nazorg 1:100 

Verpakking 5l / 25l 

HOKAN 

Vloeibare activatiebemesting 

Toediening voor/in groeiseizoen 

Verbetering van vitaliteit 

Snelle werkingsduur 

NPK 10+4+7 

Verdunning 1:30 Nazorg 1:100 

Verpakking 5l / 20l 

DENDROVORM 

De korrelmeststof Dendrovorm wordt gebruikt bij een structureel gebrek aan 

voedingselementen. Deze organische meststof is speciaal ontwikkeld voor bomen en 

geeft na eenmalig gebruik een onderhoudsvoeding over een periode van minstens vijf 

jaar. Ook voor het gazon, de heesters en de groentetuin is Dendrovorm een uitstekende 

meststof. Samenstelling: bloed-, beender-, hoef- en verenmeel en hoendermest. 

Bestanddelen N-P-K 7+5+5. 
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 DENDROMIX

PRODUCTEN

De kant en klare voedingsmix, Dendromix, kan worden gebruikt bij 

voedingstekorten en een slechte bodemstructuur. Dit mengsel kan 

direct in boor- of spuitgaten worden aangebracht. Het product is 

samengesteld uit Dendrovorm, veenaarde, Algihum granulaat en klei. 

Bestanddelen N-P-K 3+2+2. 

Maerl is een koraalalgenkalk gebruikt om de pH- waarde van de grond 

te verhogen. Het bevat 3% magnesiumoxide. 

 ANTIVERDAMPING 

Antiverdamping om de plant te beschermen na het verplanten. 

Antiverdamping is een organische coating met ademende eigenschappen. Het 
beschermt tegen uitdrogen bij verplanting en tegen vorstschade bij 
wintergroene planten. De coating wordt op natuurlijke wijze door straling 
afgebroken. 

Verwekingingsinstructies 
Verdunning 1 op 20. 
Boven- en onderzijde van bladeren tot druipensnat behandelen 
Inhoud 1l / 5l

AUTOGORDEL BOOMBAND KOKOSBOOMBAND JUTEBOOMBAND

RUCABOOMBAND RUCA LUSSEN BOOMBAND NAGELS 
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PRODUCTEN 

WIKKELJUTE ARBOFLEX 
Wikkeljute wordt ook 

gebruikt om zonnebrand bij 

beukenbomen te voorkomen. 

Door de stam in te wikkelen 

wordt voor een tijdelijke 

schaduwwerking op de stam 

gezorgd. Wikkeljute breekt op 

natuurlijke wijze af. 

Jute 40 cm breedte rollengte 

100 mtr. Gewicht 100 gr/m2. 

Stamwitsel, 5 kg, ter 

voorkoming van 

zonnebrand bij 

beuken 

TIPULEX

Tipulex, knoflookproduct 

Tipulex is een granulaat dat werkt tegen Emelten en Engerlingen in gras. Tipulex 

bevat plantextracten en organische meststoffen; de plantextracten zorgen voor een 

verdrijving van de Engerlingen en Emelten en door de organische voedingsstoffen 

wordt de wortelgroei bevorderd. Tipulex is een product met een langzame afgifte. 

Hierdoor worden de actieve bestanddelen langzaam over een langere tijd afgegeven 

aan de wortels en in de bodem. Het granulaat is goed strooibaar, zowel handmatig als 

machinaal. 

Inhoud 1.5kg / 5kg / 10kg 

LAC BALSAM

Lac Balsam is een wondafdekmiddel voor  snoeiwonden, 
aanrijdwonden, wortelvoetwonden, stamwonden en 
vorstscheuren. Dit middel is microporeus, niet giftig, 
blijvend elastisch, weerbestendig en makkelijk te verwerken. 

BINDBUIS BOOMMANCHET MAAIBESCHERMER
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PRODUCTEN 

COBRA  TAKVERANKERING

Takverankering is in de eerste plaats bedoeld om schade te voorkomen of te beperken. 
Slecht aangehechte of erg zware takken lopen het risico bij extreme belasting (storm, regen, 
sneeuw, ijzel) af te breken. Door het aanbrengen van de verankering kan niet altijd het 
uitbreken worden voorkomen. Wel blijft de tak door de bevestiging in de boom hangen en 
wordt voorkomen dat de stam inscheurt ook schade en ongevallen worden zo beperkt. Bij 
oude , monumentale bomen, die dreigen uit elkaar te vallen, kan de kroonvorm behouden 
blijven door verankering, vaak in combinatie met snoei. 

Alle Cobra producten zijn ook los verkrijgbaar 

COBRA 2 TON COBRA 4 TON COBRA 8 TON

Gebruik voor  takken tot 40cm Gebruik voor  takken tot 60cm Gebruik voor takken tot 80cm

ONDERZOEKGEREEDSCHAP 

AANWASBOOR  40CM

Voor het nemen van 

houtmonsters 
Aanwasboor uitstoter Aanwasboor  verzorgingset 
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PRODUCTEN 

HOUTENHAMER PRIKSTOKKEN GRONDSONDEERPIN 

FORESTRY 550 PRO SUUNTO HOOGTEMETER STUKSTELLER 

BODEMGUTS EDELMAN GRONDBOOR 

PIBAND VOCHTMETER PENETROMETER 

BLESMES
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PRODUCTEN 

RESI PD RESI F300 TOEBEHOREN 

ARBOTAGSET GELUIDSHAMER FRACTOMETER 

ZANDLINIAAL 
IDENTIFICATIEPLAATJES 
GEZAAGD HOUT ARBOTAG PLAATJES 

PENETROGRAAF
ZUURSTOFMETER 
EAGLE 2

ZUURSTOFMETER 
TELEDYNE
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PRODUCTEN 

INSECTEN  BESTRIJDING

FEROMOONVAL

De Feromoonval is een prima hulpmiddel om de verspreiding en aantasting door de 

Eikenprocessierups en Kastanjemineermot te monitoren,  en de schade te beperken. 

Door het plaatsen van een dispenser met lokstof (feromoon), zal het mannetje

aangetrokken worden en vervolgens worden gevangen in de val. De beste plaats om de 

feromoonvallen op te hangen is zo hoog mogelijk in de boom. Bij voorkeur in de 

schaduw van een dicht bebladerde tak. Voor het monitoren kan een goed bereikbare 

plaats gekozen worden, op ongeveer 2 -3 meter hoogte. Vanaf de grond is dit 

gemakkelijk te bereiken, en biedt de mogelijkheid om de vallen regelmatig te 

controleren. 

ESK

De Eikenspintkever (Scolytus intricatus) is een bastvreter met een voorkeur voor eikensoorten. De kever boort zich in de 

stam en tak van een verzwakte eik en legt zijn eitjes in een moedergang. Deze moedergang is 1-3 cm lang en loopt dwars op 

de stam of tak. De larvengangen zijn lang en liggen dicht bij elkaar. Pas geplante bomen worden hierdoor geringd en sterven 

af. Jonge aanplant van eiken kan veel schade oplopen. 

Product ESK is een natuurlijk afdekmiddel tegen de Eikenspintkever. ESK bestaat uit diverse plantenextracten vermengd met 

een natuurlijke lijmsoort. De natuurlijke componenten van ESK zorgen ervoor dat de Eikenspintkever geen gaatjes boort in 

de stam van de boom. 

Toediening ESK is eenvoudig toe te dienen door het op de stam te smeren. GreenGuard adviseert om de eik tot aan de 

gesteltak te behandelen. Deze zit gemiddeld op 2,50 meter. Door de behandeling ontstaat een natuurlijke barrière waardoor 

de Eikenspintkever wordt tegengehouden. ESK blijft ± 3 maanden op de stam zitten, afhankelijk van de 

weersomstandigheden. Omstreeks half Mei vliegen de eerste Eikenspintkevers uit. Ook rond half augustus gebeurt dit nog 

een keer. Het is belangrijk om ruim daarvoor de stam met ESK te behandelen. 

Dosering 

De dosering voor het gebruik van ESK is 1000 

gram (1 kg) per 10m2 bastoppervlakte. 

De dosering is sterk afhankelijk of de bast ruw of 

glad is. 

In onderstaande tabel is snel terug te vinden 

hoeveel ESK per boom nodig is: 

mailto:info@its-poel.nl
http://www.its-poel.nl/


Rijksstraatweg 41A 1396 JD Baambrugge (Amsterdam)  |  Tel. +31 (0)6-53491303  |  info@its-poel.nl  |  www.its-poel.nl 

PRODUCTEN 

TreeGuard is een milieuvriendelijk middel dat luizen, mineermotten en overige hinderlijke 
bladzuigende en bladetende insecten verdrijf. TreeGuard is een uitgekiend product op basis van 
natuurlijke organische voedstoffen, Allium sativa en Soya hisolia. TreeGuard is systemisch, wordt 
door de wortels opgenomen, en naar de bladeren getransporteerd. De smaak van het blad zal door 
TreeGuard enigszins veranderen, waardoor de bladeren onaantrekkelijk worden voor zuigende 
insecten. Dit is overigens voor de mens niet waarneembaar. 

Toepassing TreeGuard Premium: 
TreeGuard Premium vloeibaar wordt toegediend in een oplossing van 1 liter op 
75 liter water. De oplossing kan worden toegediend door injecteren, aangieten 
of met doseerbuizen, drainring of drainslang. De dosering voor TreeGuard 
Premium als volgt:

TREEGUARD  GRANULAAT
TreeGuard Granulaat: 

TreeGuard Granulaat wordt eenmaal bij de boom gebracht en heeft een langdurige werking. Door de natuurlijke 

voedingsstoffen in TreeGuard Granulaat wordt de opname van de wortels gestimuleerd. Daardoor zullen ook de 

plantextracten meegenomen worden met de  sapstroom. 

Het voordeel van TreeGuard Granulaat is de langdurige werking, en de arbeidsbesparing door de eenmalige 

toediening. 

Vroeg beginnen is belangrijk: 

TreeGuard heeft enige tijd nodig om in de bladeren van de boom te komen. Wij adviseren dan ook om vroeg in het 

seizoen te beginnen zodra de eerste groei zichtbaar is, en de sapstroom op gang komt (begin april). De natuurlijke 

organische voedingsstoffen in TreeGuard Premium en TreeGuard Granulaat stimuleren de groei van de wortels. Het 

zijn deze haarwortels die zorgen voor de opname van voeding. Hierdoor zal ook TreeGuard beter worden 

opgenomen in de boom. 

Belangrijk: Injecteer TreeGuard niet te diep. Uit onderzoek blijkt dat 30 tot 50 cm diep voldoende is. Afhankelijk 

van de insectendruk is het wellicht nodig de behandeling met TreeGuard  Premium enkele keren te herhalen.        
De dosering voor TreeGuard Granulaat is als volgt: 

TREEGUARD  PREMIUM
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PRODUCTEN 

VAKBOEKEN
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PRODUCTEN 

VAKBOEKEN
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