
Gezonde vegetatie door monitoren 
van bodemleven
We realiseren ons steeds meer dat de
aanwezigheid van het juiste microleven in de
bodem cruciaal is voor de bodemvruchtbaar-
heid en voor de weerbaarheid van planten en
bomen.
Het is daarom interessant om te monitoren of
het milieu in de wortelzone gunstig is voor de
ontwikkeling van de juiste organismen. Dit zijn
organismen die de planten voeden en -zonder
rottingsprocessen- zorgen voor efficiënte
omzetting van organisch materiaal.
Daarnaast is het van belang om tijdens het
groeiseizoen op elk gewenst moment te
kunnen zien hoe actief het bodemleven is en
of er voldoende voedingsstoffen beschikbaar
komen.

Van gedachten wisselen wat de bodemlevensensor voor u kan betekenen en welke 
signaleringen en gekoppelde acties voor uw situatie nuttig zijn? Neem vrijblijvend 
contact op met Gino Smeulders.

E-mail: gino@treemania.com Tel. 06-2834 8390

Alles onder controle

De oplossingen van TreeMania zijn heel
eenvoudig te gebruiken, ook als u zelf geen
kennis van bodemprocessen heeft.

Het voor uw situatie op maat gemaakte
dashboard geeft duidelijk aan hoe de toestand
van uw bodem is.

Als de bodem of de planten/bomen aandacht
nodig hebben, ziet u dit in één oogopslag op
uw dashboard. Maar ook als u even ergens
anders mee bezig bent, worden automatisch
de juiste personen ingelicht via e-mail of SMS.

Slimme sensortechniek

De door TreeMania ontwikkelde sensoren
meten in het veld bodemvocht, bodem-
temperatuur, opgeloste voedingsstoffen en het
zuurstofniveau. Optioneel kan de zuurgraad
(pH) worden gemonitord. De sensor staat
continu in verbinding met de cloud. U heeft
daarvoor geen stroom of internet nodig.

Aan de hand van de meetgegevens wordt real-
time beoordeeld of het milieu geschikt is voor
gunstige micro-organismen. Bovendien wordt
de activiteit van het bodemleven in beeld
gebracht, onder meer door de ademhaling en
mineralisatieprocessen te volgen.

Pro-actief beheer

De juiste actie op het juiste moment. Uw data
worden automatisch geanalyseerd en aan de
hand daarvan kunt u op uw dashboard de
status van het bodemleven aflezen. U ziet
direct wanneer condities minder gunstig
worden. Wanneer daartoe aanleiding is,
worden er concrete acties voorgesteld om de
bodem te verbeteren en/of de vegetatie te
ondersteunen.

Installatie van de vooraf geconfigureerde sensoren. U hoeft zelf 
niets in te stellen en de sensor is direct online.

Altijd inzicht in de gegevens vanaf computer, tablet en smartphone.

mailto:gino@treemania.com

