
6/201923

De Terra-fit methode brengt geen schade toe 
aan wortels, kabels en leidingen, vermindert 
de worteldruk en aanwezige bestrating of 
verharding kan blijven liggen. De Vogt Geo 
Injector Trolly is een professionele machine die 
in staat is om stoffen te injecteren op verschil-
lende dieptes over een afstand van wel 100m 
vanaf de speciaal ontwikkelde Bio compressor. 
De injector is gevuld met 100% organische 
bodemverbeteringsproducten en eventueel 
Mycorrhiza-schimmels. Er wordt uitsluitend met 
inheemse en actieve boomspecifieke mycorrhi-
zaschimmels gewerkt. Deze zijn zeer duurzaam 
door langdurige werking. Het is deze combina-
tie van unit en boomsubstraat die de Terra-fit-
methode zo bijzonder en compleet maakt.  

Is de boom nog te redden?
Maar al te vaak worden er bomen gekapt in 
plaats van te kijken of deze nog te redden zijn. 
Maar beter is om te kijken waarom die boom 
het “slecht” doet. Vaak wordt een slechte condi-
tie van de boom veroorzaakt door een gebrek 
aan voedingsstoffen in de bodem of de opna-
me ervan. Ook een veel voorkomend probleem 
is dat de groeiplaats is verdicht. Met slang-
lengten tot honderd meter bereiken we alle 
plaatsen ook moeilijk toegankelijke plaatsen. En 
dankzij de compacte werkunit is deze manier 
van groeiplaatsverbetering nu ook mogelijk 
voor moeilijk bereikbare plaatsen en grotere 
bomenbestanden in stedelijk gebied.

Actieve groeiplaatsverbetering is noodzakelijk 
voor het behoud en duurzaam functioneren 
van straat- en laanbomen! Onze drijfveer is dan 
ook: Ervoor zorgen dat bomen maximaal CO2 
kunnen opnemen. Bezoek ons op de Nationale 
Demodag Hoveniers

Wolterinck heeft unieke 
methode in handen voor groei-
plaatsverbetering bij bomen

www.wolterinck.nl

Onder de naam Terra-fit heeft Wolterinck een unieke compacte methode in handen voor optimale 

groeiplaatsverbetering bij (stads-)bomen. Dit is een duurzame methode voor groeiplaatsverbete-

ring, bodemverbetering, beluchting bij (stads-) bomen maar ook bladluisbeheersing. De groei en 

gezondheid van een boom begint immers bij een gezond bodem-ecosysteem. 
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