Boom Vitaal Injector (BVI)
Pneumatisch losbreken ‘Ploffen’ en injecteren voedingsstoffen
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Veel bomen in de stad hebben een
groeiplaatsprobleem. Dit uit zich in een
matige tot slechte conditie van de boom,
terwijl de boom eigenlijk vitaal is. Dit wordt
veroorzaakt doordat er onvoldoende
voeding voor de boom is, of doordat
er in de omgeving van de wortels geen
zuurstofuitwisseling kan plaats vinden.
Als het lukt deze problemen op te lossen
kan de boom zich herstellen en verder
uit groeien tot een waardevolle boom.
De Boom Vitaal Injector (BVI) van de
Nationale Bomenbank biedt in veel
gevallen de oplossing. Door middel van
het pneumatisch losbreken van
de bodem, het zogenaamde ´ploffen´,
worden storende lagen in de bodem
doorbroken. Na het breken van de
verdichting kunnen voedingsstoffen in
de bodem worden geïnjecteerd.
Wanneer de boom zijn voedings- en
vochtbehoefte niet op een natuurlijke
wijze krijgt, gaan de wortels direct onder
de verharding op zoek naar water
in condensvorm en de benodigde
nutriënten. De wortel onder de verharding
krijgt daarmee een belangrijke functie en
ontwikkelt diktegroei. Hierdoor ontstaat
wortelopdruk. De civiele medewerker die
dit probleem probeert op te lossen, hakt
meestal de wortel af om de verharding
te herstellen. Binnen één jaar ontwikkelen
zich op dezelfde plaats meerdere wortels,
die de functie van de afgehakte wortel
compenseren. Door de krachtige groei
is in korte tijd het probleem in verergerde
vorm terug. Om het probleem op te
lossen, moet een alternatief voor de
wortels worden gezocht. Dit kan door
betere doorwortelbare ruimte te creëren.
Hiervoor heeft de Nationale Bomenbank
diverse methoden ontwikkeld. De BVI
is één van deze methoden. Met het
pneumatisch losbreken van de bodem
wordt (opnieuw) doorwortelbare ruimte
gecreëerd. Door vervolgens in de
ontstane ruimten droge vaste organische
voedingsstoffen te injecteren, blijven
deze nieuwe ruimten open en kunnen
wortels hun weg vinden.
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Werkwijze
De BVI werkt als volgt: met behulp van luchtdruk wordt een holle lans in de bodem bij de
boom gebracht. Wanneer de gewenste diepte is bereikt, wordt vanuit een compressieketel
een hoeveelheid lucht, onder hoge druk, uit de openingen van de holle lans geperst.
Hierdoor wordt de verdichte grond losgescheurd en ontstaan er luchtkanalen in de bodem.
Het resultaat is:
• Een betere lucht- en waterhuishouding
• Doorwortelbare ruimte wordt vergroot
• Storende lagen worden doorbroken en verdichte gronden worden losgeploft
• Stagnerend grondwater wordt makkelijker afgevoerd
Na het ‘ploffen’ kunnen voedingsstoffen via dezelfde lans in de bodem worden geïnjecteerd.
Het resultaat is:
• Een verbeterde bodemstructuur
• Een verrijking van het bodemleven
• Een verhoging van organische stof in de bodem
De BVI - methode wordt ook wel toegepast in combinatie met het aanbrengen van
voedingspijlers. De beschikbare hoeveelheid organische stof voor een boom kan hiermee extra
vergoot worden.
Problemen met de conditie van bomen en ongunstige doorwortelbare ruimte kunnen
verschillende oorzaken hebben. Een succesvolle groeiplaatsverbetering begint met het in kaart
brengen van de problematiek en bodemgesteldheid. Gebaseerd hierop wordt een plan van
aanpak gemaakt.

Algemene richtlijnen toepassen voedingsstoffen
Boomdiameter
(cm)

Redu-Bac
(oplossing)*
(liter)

Schimmelgedomineerde
humuscompost
NBB BioGroundCare
(liter)

Wormencompost
NBB BioGroundCare (liter)

Tree Guard
(oplossing) **
(liter)

10

50

40

40

15

20

100

80

80

30

30

150

120

120

45

40

200

160

160

60

50

250

200

200

75

60-80

350

280

280

105

80-100

450

360

360

135

100-150

650

500

500

190

150-<

750

600

600

225

bovenstaande normen zijn algemene richtlijnen en afhankelijk van de situatie ter plaatse
* Redu-Bac is vloeibaar en wordt toegediend in een oplossing van 1 liter op 10 liter water
** Tree Guard is vloeibaar en wordt toegediend in een oplossing van 1 liter op 75 liter water
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Monitoring
Het herstel van de conditie van uw
boom is het doel. Dit maken we graag
inzichtelijk. Om het effect van de BVImethode zichtbaar te maken, biedt
de Nationale Bomenbank daarom
monitoring van het hersteltraject. Om
de conditie van een boom te bepalen
gebruikt de Nationale Bomenbank de
classificaties van Andreas Roloff. Als
hulpmiddel om de conditie daadwerkelijk
te meten gebruikt de Nationale
Bomenbank de Chlorofyl fluorescentie
methode:

Probleem

Voedingsmedium

Resultaat

Verslechterde conditie
door verdichting bij de
boom, bijvoorbeeld bij
bouwwerkzaamheden

Redu-Bac

Door losbreken en
beluchten de oorzaak
weggenomen,
voedingstoffen direct
opneembaar door boom
en door bodemleven
zodat groeiprocessen
direct aan kunnen vangen

Slechte conditie en
verstoorde groei
door gebrek aan
voedingsstoffen en
bodemleven

NBB - BioGroundCare met
schimmelgedomineerde
humuscompost of
wormencompost

Verhoogde aanwezigheid
van organisch materiaal
en verrijking van het
bodemleven.

Slechte conditie als gevolg
van wateroverlast door
storende lagen

NBB - BioGroundCare met
schimmelgedomineerde
humuscompost of
wormencompost

Opheffen wateroverlast
en structuurverbetering
bodem

Slechte aanslag jonge
aanplant door verstoorde
groeiplaats

Redu-Bac voor snelle
wortelgroei
NBB - BioGroundCare met
schimmelgedomineerde
humuscompost of
wormencompost, voor
structuurverbetering

Verbeterde doorgroei
van jonge aanplant en
structuurverbetering
bodem

Ontbreken doorwortelbare
ruimte door plaatselijke
verdichting, hierdoor
wortelopdruk of
gestagneerde groei boom

NBB - BioGroundCare met
schimmelgedomineerde
humuscompost of
wormencompost

Vergroten doorwortelbare
ruimte

Geen aanvoer van
organische stof bij de
boom

Redu-Bac of NBB BioGroundCare met
schimmelgedomineerde
humuscompost of
wormencompost

Verhogen van de
organische stof

Slechte bodemstructuur

NBB - BioGroundCare met
schimmelgedomineerde
humuscompost of
wormencompost

Verbeterde
bodemstructuur door
toedienen organisch
materiaal en micro
organismen

Bladluis overlast

Tree Guard Premium
(bevat naast
knoflookextract ook
natuurlijke organische
voedinsstoffen

Verbeteren groeiplaats
door beluchting en
injecteren voedingsstoffen
en verjagen van
de bladluis met
knoflookextract

Chlorofyl fluorescentie
Chlorofyl moleculen in bladeren
gebruiken een deel van het zonlicht
voor de aansturing van fotochemische
processen (fotosynthese). Een ander
deel wordt afgegeven als hitte of als
chlorofyl fluorescentie, de zogeheten
niet fotochemische processen. Deze
tegenhangers vormen als het ware
een balans die wordt beïnvloed door
stressfactoren als hitte, droogte, koude,
droge neerslag, nutriënthuishouding
en herbiciden. Stressfactoren hebben
daarom een negatieve invloed op de
fotochemische processen.
Per boom worden minimaal 10
en maximaal 40 bladknijpers op
representatieve bladeren of naalden
geplaatst, hiervan wordt een gedeelte
gedurende circa 15 minuten verduisterd.
De fotochemische processen zijn na
deze tijd afgenomen tot een rustpositie.
Vervolgens wordt het verduisterde deel
verlicht met een infrarood puls. Vrijwel
gelijktijdig worden meerdere metingen
verricht. De meetwaarden worden geplot
als een specifieke curve die bekend is als
het ‘Kautsky effect’, ontdekt in 1932. De
diverse meetwaarden worden vertaald
naar waarderingen voor ondermeer de
vitaliteit, effectiviteit van fotosynthese en
specifieke stressfactor(en).
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