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Uw bomen in goede handen
ERKEND
BOSEXPLOITANT

Uw bomen verdienen de beste zorgen

ECOSNOEI
DUURZAME
AANPAK

Beste groenbeheerder,

Uw bomen nu in nog betere handen
met Ecosnoei en Oenosan®

Bomen zijn voor u meer dan alleen bomen, en terecht. Deze vaak oudste bewoners van uw gemeente
geven uw straten en pleinen kleur en karakter.
Ook wij hebben een hart voor groen. Snoeien is voor ons meer dan alleen takken afzagen:
elke boomsoort en locatie vraagt een aparte aanpak.
Zo blijft uw bomenbestand gezond en is uw gemeente op z’n mooist, nu en in de toekomst.

Van twijg tot veteraan, ons deskundig team weet er raad mee.
U vertrouwt op de juiste knowhow en jarenlange ervaring.
Ons grondig opgeleide team coördineert en voert met zorg elke opdracht uit.
Sier- of straatbomen, dicht bij elkaar of onder hoogspanningskabels: we snoeien of vellen ze dankzij
een uitgebreid machinepark in eigen beheer, inclusief hoogtewerker.
Veiligheid boven alles: elke werfzone krijgt de nodige signalisatie.

100% ecologisch. Natuurlijk.
Goed om te weten, voor u én uw bewoners: we klaren tijdig elke klus,
binnen uw budget en zonder afval.
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Stammen worden gekliefd en natuurlijk gedroogd tot brandhout.
Takken en ander houtsnoeisel worden snippers of brandstof
voor biomassacentrales.

STORMSCHADE?
BEL 7 OP 7

Wat overblijft, zijn vakkundig en mooi gesnoeide, gezonde bomen.

0490/11 82 98

Alvast bedankt om Ecosnoei aan te schrijven bij
uw volgende aanbesteding.
Met vriendelijke groet,

Oenosan®, natuurlijke groenbescherming
Jan Wandels en het ECOSNOEI-team
gebaseerd op nanotechnologie!
PS: We werken al jaren graag samen met tal van steden en gemeentes.
Vraag gerust naar enkele referenties.
Biologisch gecertificeerd
Wetenschappelijk onderbouwde effecten

Praktische toepassing van Oenosan®
met een uniek ontworpen hogedruksproeier op tuinbouwtrailer
- 40 bar, 30l/min
- grote tankinhoud van 125 liter
- spuitpistool met een katrol-systeem
om ook al klimmend het bladerdek tot
in de kruin van de boom te behandelen
voor een optimaal resultaat

Conformiteitscertificaat volgens
EG-richtlijn uitgereikt door Certisys
BE-BIO 01.
Tevens bruikbaar in de Nederlandse
biologische landbouw.
Bruikbaar in de
biologische landbouw

BIO
Utilisable en agriculture
biologique
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Uw bomen verdienen de beste zorgen
Ecosnoei en Oenosan®, de effectieve en duurzame

DUURZAME
AANPAK

Beste groenbeheerder,
oplossing
voor bomen en bosbeheer

Bomen zijn voor u meer dan alleen bomen, en terecht. Deze vaak oudste bewoners van uw gemeente
geven uw straten en pleinen kleur en karakter.

Oenosan® is een minerale meststof die alles biedt wat bomen nodig hebben.
Ook wij hebben een hart voor groen. Snoeien is voor ons meer dan alleen takken afzagen:
Oenosan®
optimaliseert
het immuniteitssysteem
en bouwt een versterkte
elke boomsoort
en locatie vraagt
een aparte aanpak.
weerstand
op tegen ziektedruk, indringers en droogte. Ze activeert onmiddellijk
Zo blijft uw bomenbestand gezond en is uw gemeente op z’n mooist, nu en in de toekomst.
de fotosynthese door rechtstreekse opname via de huidmondjes van het blad.
Het resultaat:
diepons
groene
kleur
met
meer
bladmassa,
wat zichtbaar
Van twijg toteen
veteraan,
deskundig
team
weet
er raad
mee.
resulteert
in
een
boost
van
energie
bij
bomen.
U vertrouwt op de juiste knowhow en jarenlange ervaring.
Ons grondig opgeleide team coördineert en voert met zorg elke opdracht uit.

Effecten:
vitaliteitsverbetering – plaagbeheersing Sier- of straatbomen, dicht bij elkaar of onder hoogspanningskabels: we snoeien of vellen ze dankzij
een uitgebreid machinepark in eigen beheer, inclusief hoogtewerker.
droogtebestrijding
Veiligheid boven alles: elke werfzone krijgt de nodige signalisatie.
•	verhoogde
weerstand tegen kastanjemineermot,
processierups, bladluizen, witziekte
100% ecologisch.
Natuurlijk.
•	optimale bescherming tegen
droogte en
hitte
Goed om tot
te weten,
• reductie van de waterbehoefte
70%voor u én uw bewoners: we klaren tijdig elke klus,
binnen uw budget en zonder afval.
• 90% minder uitval bij nieuwe aanplant
worden gekliefd en natuurlijk gedroogd tot brandhout.
1
•	toename
bladmassa - latereStammen
bladuitval
in het najaar
houtsnoeisel
worden
snipperste
of beschermen
brandstof
• cumulatief effect: na enkeleTakken
jarenenisander
de boom
in staat
zichzelf
voor biomassacentrales.
STORMSCHADE?
Wat overblijft, zijn vakkundig en mooi gesnoeide, gezonde bomen.
BEL Ecosnoei
7 OP 7
zet Oenosan®
in bij
Alvast bedankt om Ecosnoei aan te schrijven bij

•	de preventieve
van aanbesteding.
bomen
uw volgende
0490/11
82 98 ondersteuning

(verhoogde weerstand tegen
ziekte, schimmel en droogte)
Met vriendelijke groet,
•	de behandeling van aangetaste en futloze bomen
•	nieuwe aanplant/verplanten
•	boomkweek (containers/volle grond)
•	bosbouw - herbebossingsprojecten
Jan Wandels en het ECOSNOEI-team
PS: We werken al jaren graag samen met tal van steden en gemeentes.
Vraag gerust naar enkele referenties.

VEELGESTELDE VRAGEN
Hoe vaak moeten een boom behandeld
worden?
• 5 behandelingen per jaar gedurende twee
opeenvolgende jaren. Nadien kan de boom verder
ondersteund worden met 1 à 2 behandelingen per jaar.

Wat is de beste periode voor behandeling?
• De maandelijkse behandelingen starten vanaf de
bladvorming. Indien later in het seizoen gestart wordt
met de behandeling, dan kunnen de behandelingen
iets korter op elkaar volgen.

Op welke termijn kan ik resultaat verwachten?
• Na de 3de of 4de behandeling zal een duidelijk resultaat te zien zijn.

Is er een overboost mogelijk?
• Neen.

Is het product schadelijk voor mens en dier?

Oenosan is een geregistreerd merk op naam van Agraphyt nv.
Voor meer productinformatie: www.oenosan.be of +32 484 123 023

Voor een behandeling met Oenosan®
of een offerte op maat
Ecosnoei bvba
Haagstraat 63
B-9890 ASPER

T. +32 490 118 298
info@ecosnoei.be
www.ecosnoei.be

132593

• Absoluut niet, Oenosan heeft een biologisch certificaat en kan zonder
beschermende kledij worden toegepast.

ECOSNOEI
Uw bomen in goede handen

Uw bomen verdienen de beste zorgen

