OXYJET

Blaast (letterlijk) nieuw
leven in verzwakte of
zieke bomen

“Wij zijn verheugd met de positieve resultaten
van het onderzoek dat werd uitgevoerd
in samenwerking met het Laboratorium
voor Plantecologie aan de Faculteit Bioingenieurswetenschappen van de UGent.”
Andreas Popelier
ir. Adviseur Sport / Oxyjet
De Ceuster

vakmanschap loont

Bomen in nood
Bomen zijn de groene monumenten van vele
openbare plaatsen en private tuinen. Het zijn dikwijls
prachtige, statige blikvangers, maar ze komen er
helaas ook vaak in de problemen.

Oorzaken

Gevolgen

Resultaten

Te weinig wortelruimte

Kale kruinen

Snellere groei

Zoutstress

Verdorde takken

Meer jonge twijgen

Tekort aan voeding

Verkleuring van bladeren

Latere bladval

Te hoge pH waarde

Vervroegde bladval

Vollere kruin

Slechte waterhuishouding

Grote ziekte- en insectendruk

Bladeren blijven langer groen
Vruchten worden gestimuleerd

Na een Oxyjet therapie krijgen
bomen weer de kans om in
optimale omstandigheden te
groeien. Zwakke of zieke bomen
krijgen door deze diepgaande
behandeling een tweede leven.

Een innovatie die
(bomen)levens redt
De Ceuster ontwikkelde Oxyjet, een ingenieuze
machine, die de grond rond ”de boom in problemen”
aanpakt aan de basis. Het systeem injecteert organische
voedingsstoffen tot aan de wortelzone.
Het Oxyjet systeem is ook uitermate geschikt bij (vocht)
problemen door ondoordringbare en storende lagen in
bijvoorbeeld sportvelden en gazons.

Hoe werkt Oxyjet precies?
Stap 1
Losploffen van de grond
• Volledige kroonprojectie tot op 80 cm diep
Stap 2
Injectie van voedingsstoffen
• Vaste en vloeibare organische voedingsstoffen
• Bodemverbeteraar met nuttige bodemorganismen
Stap 3
Opvullen plofgaten met lava
• Creëert lucht - en regenwater kolommen

Onderzoek
UGent
Wetenschappers van de Faculteit Bioingenieurswetenschappen, UGent
onderzochten in samenwerking met
De Ceuster de invloed van een Oxyjet
behandeling op 2 eiken en 2 notelaars
in “De Tuinen van Adegem”. Onder
gecontroleerde omstandigheden
behandelden ze van elk type boom
telkens één exemplaar met Oxyjet, de
andere fungeerde als referentie. Zowel
diametergroei als sapstroom werden
nauwgezet opgevolgd.

Niet behandeld met Oxyjet.

Behandeld met Oxyjet.
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Oxyjet, een “bomenbooster”
Gespecialiseerde plantsensoren rond de stam tijdens het groeiseizoen
leverden gedetailleerde data op. De stam diameter-groei van de Oxyjet
proefbomen t.o.v. de onbehandelde bomen is ronduit opmerkelijk; in de
maand juli bedroeg dit 33% meer voor wat betreft de eik en 41% meer
voor de notelaar.

“Dat Oxyjet bomen doet groeien en gezonder maakt was al
langer visueel duidelijk, maar daar ook wetenschappelijke
data aan verbinden was minder evident. Met onze high-tech
meetapparatuur en TreeWatch monitorsysteem zijn we er toch
in geslaagd om nu ook onderbouwd te bewijzen dat Oxyjet een
positieve invloed uitoefent op de groeicurve van bomen. Uit ons
eerste onderzoek kunnen we echt van een booster effect spreken.”

Prof. dr. ir. Kathy Steppe
Professor - Hoofd van het Laboratorium voor Plantecologie

Meer informatie over deze
revolutionaire “bomenbooster”?

Neem contact op met Andreas en zet een
boompje op over jouw boomprobleem
ir. Andreas Popelier
(+32) 491 16 77 14
apo@deceuster.com

Tuinen
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