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Veel bomen in de stedelijke omgeving 

hebben een slechte weerstand. Insecten 

maken daar gebruik van door zich 

massaal op het blad van de bomen te 

vestigen. Traditionele plaagbestrijding is 

symptoombestrijding; reactief en 

vooral gericht op de insecten die al op 

de bomen aanwezig zijn. Bovendien is 

traditionele plaagbestrijding niet-

selectief, waardoor de natuurlijke balans 

wordt verstoord en veel meer wordt 

gedood dan alleen de plaag zelf. 

We gebruiken de TFI-methode® om de 

natuurlijke weerstand van de boom te 

verhogen door middel van groeiplaats-

verbetering. Met speciale luchtdruk- 

apparatuur maken we scheuren en 

poriën in de grond onder en rond de  

bomen. Vervolgens vullen we deze 

met een natuurlijk substraat. Hierdoor 

vertakken de wortels zich verder, zodat 

de bomen veel meer voedingstoffen uit 

de grond kunnen halen. Zo krijgen ze veel 

meer nutriënten binnen die helpen bij 

natuurlijke ziekte- en plaagwering. 

Het resultaat: duurzaam sterke en stabiele 

bomen met een gezond bladerdek,  

die bestand zijn tegen insecten,  

schimmels en ziekten. 

Groeiplaats-
verbetering

De voordelen 
van de 
TFI-methode®: 

• Al 30 jaar bewezen 
	 effectief
•	 Eénmalige	behandeling	
•	Bestrijdt	luisoverlast	en		
	 ander	aantastingen
•	Optimale	stabiliteit	en		
	 conditie	van	bomen
•	Milieuvriendelijk
•	Minimale	impact	op	de		
	 omgeving
•	 Toepasbaar	in	alle	
	 seizoenen

Bladluizen en andere plagen zorgen voor overlast en verzwakken 

bomen alsmaar verder. Met één enkele behandeling ver betert 

TFI de groeiplaats van bomen, zodat ze vele jaren beter  

bestand zijn tegen ziekten en plagen. 

Brugge:	de	lindebomen	
op	het	Simon	Stevinplein	
veroorzaken	geen	luis
overlast	meer	dankzij	TFI.		

De oplossing voor de 
bestrijding van: 

}	Kastanjemineermot

}	Luis

}		Bladvlekkenziekte

Succesvolle plaagbestrijding begint onder de grond!

NU MET LUISGARANTIE: 

DRIE GROEISEIZOENEN 

GEGARANDEERD 80% 

MINDER LUISOVERLAST!
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Wortelgroei	in	het	
nieuwe	kanaal,
na	één	groeiseizoen.

Opname	sporenelementen	
door	activatie	bodemleven	
en	nieuwe	wortelgroei.	

Luisgarantie: gegarandeerd 80% minder overlast!
We geven u nu een glasharde garantie: na behandeling 
met de TFI-methode® heeft u drie groeiseizoenen 
gegarandeerd 80% minder luisoverlast. Omwonenden 
ondervinden geen last meer van de bomen. 

Overige toepassingen
TFI is uitstekend geschikt voor insecten- en 
plaag bestrijding. Daarnaast zetten we deze techniek in 
voor groeiplaatsverbetering, de vermindering van 
wortelopdruk en het oplossen van wateroverlast door 

bodemverdichting. Hierover zijn aparte productbladen 
beschikbaar. U leest er ook meer over op onze website: tfi.nl. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van TFI voor uw 
bomenbestand? Kijk op tfi.nl of neem direct contact met 
ons op via 035-5770970 of info@tfi.nl. 

TFI staat voor Tree Fertilizer Injector. Door nieuwe poriën in de bodem te maken en die te 
vullen met ons speciaal ontwikkelde substraat, enten wij de bodem en stimuleren we de 
ontwikkeling van een natuurlijke bodemstructuur en een vitale bodem. 

1.  Zorgvuldig een spuitlans in de bodem brengen.
2.  Scheuren en poriën in de bodem maken. 
3. De ruimten vullen met een natuurlijk substraat.
4.  Resultaat: optimale wortelgroei en regenwaterinfiltratie.  
> bekijk de uitgebreide uitleg op tfi.nl

Uniek aan de TFI-methode® is dat we werken met lage, 
pulserende druk. Verder gebruiken we een zelfontwikkeld 
natuurlijk substraat. Samen zorgt dit voor een langdurig effect.

"We hadden in het verleden veel luisoverlast in een aantal 
lindebomen. De resultaten van de TFI-methode® waren zó 
naar tevredenheid dat we door de hele gemeente 
probleembomen hebben laten behandelen."
Henk Nieuwerth, Gemeente Twenterand

> kijk op tfi.nl voor meer reacties uit de praktijk

Zo werkt de TFI-methode®

AL NA 2 WEKEN MERKBAAR 
MINDER OVERLAST!

De TFI-methode® is op elke wille- 

keurige plaats toepasbaar, van 

buitengebied of park tot hartje stad. 

Ook voor grotere bomenbestanden!

De TFI-methode® is een uiterst milieuvriendelijke oplossing, omdat uitsluitend natuurlijke substraten worden toegepast. 


