Verantwoordelijke uitgever: zie hiernaast. Aanbiedingen geldig
tot 31/10/2022 (tenzij anders vermeld) of tot uitputting voorraad.

Lentegids
2022

Je gazon
in topvorm!
De lente komt eraan, dus is het weer
tijd om voor een mooi groen en f ris
gazon te zorgen.
500 g
Met deze 4 tips bekom
je het beste resultaat.
€ 20,95
Tijd voor actie!

1 kg

2 kg

€ 33,50

€ 63,50

500 m²

1000 m²

EMPRESS
GARDEN

PROMO!
GRATIS
HANDDRUKSPUIT
Bij aankoop van
2 x 1 kg of 1 x 2 kg
Empress Garden

250 m²

TIP!

Mos verwijderen
Na de wintermaanden zit je gazon vaak vol
met mos. Hierdoor kunnen de graswortels niet
goed ademen, maar deze hebben wel frisse
lucht nodig. Dit mos kan je best bestrijden met
Empress Garden.
Hoe Empress Garden toepassen?
Meng 200 g oplosbaar poeder in een emmer
met 10 l lauw water om 100 m2 te bespuiten.

Laat het goed oplossen en giet het
dan in je drukspuit. Empress werkt
optimaal vanaf 15 °C.
Na een aantal dagen zie je het mos afsterven.
Dit afgestorven mos kan je dan gemakkelijk
verwijderen door te verticuteren, maar
dit hoeft niet altijd. Je kan het dode mos
evengoed laten verteren.

30 % ijzersulfaat watervrij + 43,5 %
dinatrium-EDTA.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen
veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket
en de productinformatie.
Toel. nr.: 9959G/B.

25 kg

€ 13,95

TIP!

250 m²

GA MET BIO-KORRELKALK DE VERZURING VAN
DE BODEM TEGEN

Kalk strooien
Ook kalk strooien is belangrijk! De zuurtegraad
is de barometer voor de gezondheid van
je grond. Bio-Korrel-Kalk strooien maakt
de bodem minder zuur en verbetert de
bodemconditie. Het zorgt ervoor dat
voedingsstoffen (zoals meststoffen) goed
worden opgenomen.

• Lost gemakkelijk op en makkelijk uit te
strooien
• Bevordert de opname van meststoffen
• Helpt mosgroei te voorkomen
• Dosis: 25 kg voor 250 m2

TIP!

Gekorrelde kalkmeststof - calciumcarbonaat
Neutraliserende waarde (NW): 50
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Combineer Bio-Korrel-Kalk
en GreenTime (zie pag.3)

1 kg

5 kg

€ 14,50

€ 63,50

30 - 50 m²

150 - 250 m²

TIP!

Gazon inzaaien
Door het verticuteren onstaan er kale
plekken (waar er veel mos groeide) in het
gazon. Deze werk je weg door graszaad
bij te zaaien. (Bij-)zaaien doe je het best in
april-mei of later in september, dan is de
bodemtemperatuur ideaal.

EEN IJZERSTERK GAZON MET
BSI SPORT & SPEEL GRASZAAD
• Grasmengsel dat snel ontkiemt (onkruid krijgt
geen kans)

250 g

1 kg

2,5 kg

€ 5,95

€ 14,95

€ 36,95

7,5 - 12,5 m²

30 - 50 m²

75 - 125 m²

• Voor een sterk speel- en sportgazon
• De grasmat herstelt snel na beschadiging
• 1 kg volstaat voor ca. 50 m2
• Ook beschikbaar in 2,5 kg (€ 34,95)

Lenteprijs!
3 kg voor
€ 35,95

HERSTEL JE GRAS MET BSI SNEL
HERSTEL GRASZAAD

€ 32

,95

GRATIS
FRISBEE

• Snelkiemend graszaad voor een sterk gazon

90 - 150 m²

met stevige wortels
• Voor het herstel van kale plekken in het gazon
en na het verticuteren

• Zowel voor de aanleg van een
nieuw gazon als voor het herstel
van een bestaande grasmat
• 3 kg volstaat voor ca. 150 m2
• Ook beschikbaar in 7,5 kg (€ 78,95)

bij aankoop van een
doos Snel Herstel 2,5 kg

€ 37,95
200 m²

TIP!
GREENTIME,
ZOWEL VOOR- ALS
NAJAARSMESTSTOF!

Wanneer bemest
ik mijn gazon?

• Meststof met superlange werking
• Gazonmeststof met extra magnesium
en ijzer voor een diepgroene kleur
• Met indirecte werking tegen mos
• 10 kg volstaat voor 100 m2

GRATIS!
250 g SNEL
HERSTEL
GRASZAAD
bij aankoop
van 1 zak 20 kg
GreenTime

+

Wanneer?

Product

Dosering

Begin april

GREENTIME

10 kg per 100 m2

Half juni

GREENTIME

5 kg per 100 m2

September

GREENTIME

10 kg per 100 m2

November

BIO-KORREL-KALK

10 kg per 100 m2

Samengestelde organisch-minerale meststof
NPK(Mg) 6-3-13 (2) met ijzer (Fe)
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Milieubewust
tuinieren
10 ml

€ 14,95
100 m²

ECOPUR ECOSHIELD
• Ecologische bestrijding van
bladinsecten (nuttige insecten
blijven leven), fysische werking
• Toepassen in moestuin, fruittuin
en op sierplanten
• Werkt snel en behandelde
groenten en fruit zijn terug
eetbaar na 3 dagen

Tuinieren met zorg voor de
natuur: ECOPUR levert een brede
waaier aan ecologische producten
om op een doeltreffende en
milieubewuste manier problemen
in en om de tuin aan te pakken.

Nieuw!

ECOPUR BICARBONAAT
ANTIMOS
• Voor kamer- en sierplanten
• Tegen levermossen, korstmossen
en mossen (onder bescherming)
• Gebruiksklaar strooipoeder
500 g

€ 9,95

HOE WERKT ECOSHIELD?
Los Ecoshield op in water. 10 ml product in
10 l water is goed voor 100 m2 behandelbare
oppervlakte
1. Giet het in een drukspuit en goed
schudden voor gebruik
2. Zowel de boven-als onderkant van
de bladeren goed bevochtigen. Alle
insecten aanraken met de vloeistof.

Detergent. Eveneens toegelaten als basisstof (tegen mossen) volgens art. 23 1107/2009.
Werkzame stof Natriumwaterstofbicarbonaat. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

200 g

400 ml

100 ml

€ 18,95

€ 9,95

€ 9,95

Nieuw!

ECOPUR
Koper/Cuivre garden
fungicide
• Preventief middel tegen aardappelziekte op aardappelen en tomaten
• Toegelaten in de biologische
landbouw

Toel.Nr.: 9996G/B | Werkzame stof: 25 % CU
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ECOPUR LECITHINE TEGEN
SCHIMMELZIEKTEN
ECOPUR
Insecticide planten
• Tegen bladluizen en witte
vliegen op kamer-en
sierplanten
• Gebruiksklare spray
Toel.Nr.: 6441G/B | Bevat: 0,1 % pyrethrinen, 0,75 % piperonyl butoxide

• Breedwerkend ziektemiddel op basis
van sojalecithine
• Voor de bestrijding van aardappelziekte,
tomatenziekte, valse meeldauw,
krulziekte bij perzik
• Preventief gebruiken en regelmatig
herhalen
Lecithine (E322): levensmiddelenadditief (emulgator) voor gebruik in levensmiddelen.
Eveneens toegelaten als basisstof (fungicide) volgens art. 23 1107/2009. Gebruik
gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Onkruid
bestrijden
800 ml

2,5 l

225 ml

€ 12,95

€ 37,95

€ 17,50

8 m²

100 m²

100 m²

Concentraat

€ 44,95

Gebruiksklaar

HERBEX

CITO GLOBAL HERBICIDE

• Het ideale glyfosaat vervangmiddel

• Bestrijdt onkruiden, grassen en mos

• Onkruidbestrijder en mosverdelger

• Toepassing: opritten, paden en tussen

• Werking zichtbaar na 3 uur
• Ook beschikbaar in 450 ml

beplanting
• Ook beschikbaar in 1 l concentraat (€ 17,95)
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket
en de productinformatie. Toel. Nr: 10198G/B CITO Global Herbicide en CITO RTU
Global Herbicide 10199G/B.

(€ 30,50) en 900 ml (€ 50,50)
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de
productinformatie. Toelatingsnummer: 10836G/B.
Bevat: 500 g/l pelargonzuur (herbicide/mosverdelger)

Nieuw!

EASYWEED
ONKRUIDTREKKER
• Stevige en duurzame
onkruidtrekker
• Trekt ook de wortel uit!
• Gedaan met rugpijn

BUXUS
2 stuks

€ 31,95

€ 13,95
TIP!

50 ml

25 ml

€ 27,95

€ 11,50

RUPSEN
BESTRIJDEN MET
OMNI INSECT
• De radicale oplossing
tegen rupsen van de
buxusmot

SCHIMMELS
BESTRIJDEN
MET FUNGAZOL
Buxus
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik
eerst het etiket en de productinformatie. Toel. Nr.: 1181G/P.
Bevat: 250 g/l difenoconazool

• Vraatschade stopt direct
• Ook beschikbaar in
20 ml (€ 12,95)
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik
eerst het etiket en de productinformatie. Toel.nr.: 1185G/P.
Bevat: 15 g/l deltamethrin.

Scan hier:
Hoe de buxusmot bestrijden?

TIP!

Vervang de
capsules iedere 3
maand voor een
goede werking

Hoe verzorg ik mijn buxus?
1. 3 behandelingen tussen april & september met Omni insect
2. Buxusmottenval ophangen vanaf mei en laten hangen tot
half oktober
3. Na schade door buxusrups, gebruik Top Resist buxus – hagen
om de plant te laten herstellen
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Mieren

ACTIE!
1+1 GRATIS

400 ml

300 g

3 stuks

3 + 1 GRATIS

€ 9,95

€ 14,95

€ 9,95

€ 10,95

Dubbele
spuitfunctie!

Nieuw!

INSECTICIDE
Insecticide spray tegen
kruipende insecten
• Spuitbus met handig rietje
• Rechtstreeks in mierennesten of
schuilplaatsen spuiten
Registratienr: BE-REG-00381 | Werkzame stoffen: Prallethrine: 0.075 % & Cyphenothrine 0,15%

Nieuw!

Nieuw!

VESPA
Insecticide

MIERENLOKDOOS
Spinosad

• Handige strooibus met

• Hoge aantrekkingskracht,

stuifmond

werkt snel en doeltreffend

• Tegen mieren en kakkerlakken

• Gebruik: binnen en buiten

ToelL. Nr.: 402B Bevat: Cypermethrine(CAS 52315-07-8): 1.0 %

• Inhoud: 3 mierenlokdozen
Toel. Nr: BE2019-0068 Bevat: Spinosad 0,08%

TIP!

Gedaan met
mieren !

500 ml

2,5 l

€ 14,95

€ 39,95

BIO KILL mier is de oplossing tegen
hardnekkige mierenoverlast. Ideaal om
mierennesten te verdelgen!

BIO KILL MIER
• Kant-en-klaar insecticide
tegen mieren
• Werkt uiterst lang en
heel efficiënt
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de
productinformatie. Registratie nr. BE-REG-00215. Bevat: 0,01%
prallethrine + 0,1% phenothrine.
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Nieuw!

MIERENLOKDOOS
• Inhoud: 4 mierenlokdozen
(3+1 gratis)
• Gelvormig en geconcentreerd
lokaas
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de
productinformatie. Toel. Nr. BE-REG-00842. Bevat dimethylarsenaat 5,71%

Insecten in huis
bestrijden
500 ml

500 ml

500 ml

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95

Scan hier:
De werking
van Bio Kill

BIO KILL
MICRO-FAST

BIO KILL
VLIEG-MUG-WESP

BIO KILL KLEERMOTHUISSTOFMIJT-BEDWANTS

• Snelle werking tegen alle vliegende en

• Bestrijding van vliegen, muggen en wespen

• Bestrijding van kleermotten, huisstofmijt en

kruipende insecten

• Werkt snel en langdurig

• Geurloos, kleurloos en maakt geen vlekken
• Gebruik in en om de woning
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Toel. Nr. 2916B. Bevat: 0,01% prallethrine + 0,1% phenothrine.

• Geurloos en vlekt niet
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Registratie. Nr. BE-REG-00216. Bevat: 0,01% prallethrine + 0,1% phenothrine.

bedwants
• Werkt snel en langdurig
• Geurloos en vlekt niet
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Registratie. Nr. BE-REG-00365. Bevat: 0,01% prallethrine + 0,1% phenothrine.

Uitzonderlijk aanbod!

BIO KILL aan voordeelprijs!
ACTIE!

ACTIE!

3 x 375 ml

3 x 375 ml

€ 24,95

€ 24,95

3-pack!

Tegen vliegende en
kruipende insecten

3-pack!

De oplossing voor
elke insectenplaag!
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€ 14,50

VLIEGEN VANGZAK
• Vangt en verteert tot 40.000 vliegen

WE
NIEU FO

• Eenmalig gebruik

STA

A

R

O N W EE

ULE
RM

ATTRFLY
ACT
R

ANBA

• Bevat ecologische lokstof Fly Attract
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Registratie. Nr. Fly Attract BE-REG-00571 & EU-0027005-0000. Werkzame stoffen:
Eipoeder 20 %; Fructose 40 %; Gist Saccharomyces cerevisiae: 10 %

€ 14,95

VLIEGENVAL MET
VLIEGENLOKSTOF
• Herbruikbare vliegenval: vangt tot
20.000 vliegen

WE
NIEU FO

• De val bevat een wateroplosbaar

ULE
RM

ATTRFLY
ACT
R
STA

A

R

O N W EE

Vliegen en
wespen
bestrijden

ANBA

zakje met lokstof die vliegen
aantrekt
• Enkel water toevoegen
• Vliegen worden onweerstaanbaar
aangetrokken
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Registratie. Nr. BE-REG-00571 & EU-0027005-0000. Werkzame stoffen: Eipoeder 20
%; Fructose 40 %; Gist Saccharomyces cerevisiae: 10 %

€ 14,95

VLIEGENLOKSTOF
• Doeltreffende vliegenlokstof voor de

WE
NIEU FO

Scan hier:
Vliegen
bestrijden!
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A

R

STA

ULE
RM

O N W EE

ATTRFLY
ACT
R

ANBA

BSI vliegenval
• 1 verpakking is goed voor 10
navullingen
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Registratie. Nr. BE-REG-00571 & & EU-0027005-0000. Werkzame stoffen: Eipoeder
20 %; Fructose 40 %; Gist Saccharomyces cerevisiae: 10 %

€ 14,50

WESPEN VANGZAK
• Eénmalig bruikbare wespenval

WE
NIEU FO

RS

TAANBAA

R

O N W EE

ULE
RM

W
ATTRASP
ACT

• Bevat ecologische lokstof Wasp Attract
• Gewoon water toevoegen en ophangen
rond de woning, terras, zwembad …
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de
productinformatie. Registratie. Nr. Wasp Attract BE-REG-00570 & EU-00270060000. Werkzame stoffen: Fructose 30 %; Azijn 50 %

€ 14,95

€ 13,50
WESPENSPRAY
• Gebruiksklare spuitbus

WESPENVAL MET
LOKSTOF
WE
NIEU FO

TAANB

AA

R

RS

ULE
RM

O N W EE

W
ATTRASP
ACT

• Herbruikbare wespenval: gemakkelijk
te verversen
• Bevat ecologische lokstof Wasp Attract
• Eenvoudig op te hangen of rechtop
te zetten
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Registratie. Nr. BE-REG-00570 & EU-0027006-0000. Werkzame stoffen: Fructose
30 %; Azijn 50 %

4m

voor de snelle bestrijding
van wespen en hun nesten
• Krachtig turboventiel:
extra ver spuiten en het
nest op een veilige afstand
bestrijden
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de
productinformatie. WESPEN SPRAY: REG. Nr. BE-REG-00300.
Bevat: 0,075% prallethrine & 0,15% cyphenothrine

Ook tegen
hoornaars!

Scan hier:
Wespen
bestrijden!
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Hou ongewenste
dieren op afstand!

€ 9,95

Nieuw! BIJ BSI

Nieuw!

Bye bye kat,
marter en mol

BYE BYE
KAT

De Bye Bye-producten zijn geurzakjes op
basis van thermisch behandeld hondenhaar
waaraan specif ieke geurstoffen en plantaardige
was worden toegevoegd. De zakjes kunnen
eenvoudig worden opgehangen op plaatsen waar
ongewenste dieren (katten, marters, vossen …)
voorbijkomen.
Ook zijn de zakjes uitstekend geschikt om in een
mollengang te plaatsen. De Bye Bye-afweerzakjes
spelen in op de instinctieve schrikreactie voor
natuurlijke vijanden waardoor dieren op afstand
blijven.

€ 9,95

€ 9,95

Nieuw!

Nieuw!

BYE BYE
MARTER

BESCHERM JE TUIN MET
VOGELNETTEN

4x5 m

€ 11,50

• Ideaal als bescherming van fruitbomen,
kippenhokken, vijver etc.
• Licht en fijnmazig net
• Verkrijgbaar in 2 x 5 m (€ 5,95), 4 x 5 m (€
11,50), 4 x 10 m (€ 21,95), 10 x 10 m (€ 51,95)

BYE BYE
MOL

Last van vogels in
de tuin of roofdieren die het op
kippen gemunt hebben?

600 g

500 ml

800 ml

500 ml

€ 12,95

€ 13,50

€ 12,95

€ 13,50

STOP GRANULAAT KAT

HOT EXIT

STOP SPRAY

• Strooikorrels met een voor katten

• Krachtig en natuurlijk

• Langdurig actief en goed

onaangename geur
• Gemakkelijk uit te strooien op
opritten, paden, speelzand …
• Onschadelijk voor planten
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afweermiddel

regenbestendig

• Op basis van chili-peper extracten

• Handig vernevelbaar product

• Ook beschikbaar in 2 l (€ 29,95)

• Een aangename geur voor de mens
maar dieren hebben er een hekel aan

ANTI-MARTER
SPRAY
• Snelwerkende spray om
marters te verjagen
• Voorkomt marterschade!
• Fysische werking

MultiStop

Wil je klein ongedierte zoals muizen, ratten, spinnen en
kruipende insecten op een dier- en milieuvriendelijke
manier verjagen? De ultrasone verjagers zijn onhoorbaar,
onschadelijk en heel eenvoudig te installeren.

ULTRASOON ONGEDIERTE VERJAGEN

€ 10,50

€ 26,50

€ 69,95

tot 30 m²

tot 300 m²

500 m²

MULTISTOP MINI

MULTISTOP INTERIOR +

MULTISTOP OUTDOOR +

• Zendt ultrasone geluidsgolven uit wat een

• Zendt naast ultrasone geluidsgolven, ook

• Houdt je tuin vrij van katten, honden, vogels,

sterke irritatie veroorzaakt bij ongedierte

elektromagnetische golven uit die zich verspreiden

en hen verdrijft

over het elektriciteitsnet waardoor een magnetisch

• Voor een binnenruimte tot 30 m2

konijnen …
• Met 3 functies:

veld ontstaat dat het ongedierte verdrijft.

• Onschadelijk voor mens, milieu en dier

1. Verspreidt ultrasone geluidsgolven

• Voor een binnenruimte tot 300 m2

2. Flitslicht gaat aan als een dier de
beschermde zone binnenkomt

• Onschadelijk voor mens, milieu en dier

3. Verspreidt ook een alarmgeluid

€ 9,95

€ 16,95

FLY SHOCK

FLYOFF

• Elektrische insecten-

• Vliegenafstotende ventilator

mepper én zaklamp

om vervelende insecten op

• Inclusief micro-USB-

veilige afstand te houden

kabel waarmee je de

van voeding en dranken

ingebouwde batterij

• Ideaal om op tafel te

direct in het stopcontact

plaatsen bij barbecues,

kan opladen

picknicks, keuken …

Bloedluis op kippen
€ 45

,50

Concentraat
50 ml + drukspuit

€ 29

,95

Concentraat
50 ml

MITESTOP START SET
• Tegen rode bloedluizen en mijten
• Start Set met concentraat (50 ml)
en bijgeleverde handdrukspuit 1,5 l
• Fysische werking

€ 15,95

€ 14,95

500 ml

500 ml

MITESPRAY
• Doeltreffend en
pesticidevrij product
tegen mijten en vlooien
• Gemakkelijk toe te

omgevingsspray tegen
ectoparasieten van

spuitbus

kippen, duiven en

• Fysische werking

- Reinig het kippen- of vogelverblijf grondig.
- Los het product op in water. Met 10 ml MiteStop per liter
water kan je 10 m² behandelen.
- Spuit het product met een drukspuit in het volledige hok.
Vergeet de spleten, kieren en holten niet. Let er wel op dat je
het product niet rechtstreeks op de vogels spuit.
- Behandel het hok bij voorkeur bij valavond, dan zijn de vogels
rustig en de parasieten het meest actief. Herhaal dit 3x, met
telkens 5 tot 7 dagen tussen voor een optimaal resultaat.

+

• Gebruiksklare

passen via handige

HOE MITESTOP GEBRUIKEN?

360°

BIO KILL
MICRO-FAST
Birds

siervogels
• Snelle en lange werking
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en
de productinformatie. Registratie. Nr. 2916B Bevat: 0,01%
prallethrine + 0,1% phenothrine.

€ 9,95
200 g

DIATOSECT PLUIMVEE
• Poeder tegen bloedluizen
• Uitstrooien op zitstokken, rond

Scan hier: ontdek de volledige
werking van MiteStop!

nestplaatsen, kieren en spleten!
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Reg. Nr. BE-REG-00293. Bevat: Diatomeeënaarde (CAS 61790-53-2): 100.0 %
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Hoe kom je
snel van groene
aanslag af?
Groene aanslag komt helaas jaarlijks terug. Groene
aanslag ontstaat op plekken waar weinig zonlicht
komt tijdens donkere dagen met veel regen. Het
is belangrijk deze te verwijderen op paden en
terrassen die veel worden belopen, want het kan
door de (korst)mossen en algen erg glad worden.
2 middelen om groene aanslag te verwijderen:
concentraat of gebruiksklare oplossing.
5l

€ 49,95

GRATIS!

1000 m²

GRATIS
HANDDRUKSPUIT
Bij aankoop van
5 liter Anti
groene
aanslagreiniger

ANTI GROENE AANSLAGREINIGER
• Geconcentreerde groenverwijderaar met
krachtige werking
• Verdunnen in water en toepassen met een gieter
of drukspuit
• Veilig voor alle materialen: steen, grind, hout, glas
en kunststof

TIP!

Concentraat

Hoe gebruik
je de groene
aanslagreiniger?
• De buitentemperatuur moet minimum 6 °C zijn
• Toepassen als er geen regen verwacht wordt binnen de
6 uur na behandeling
• De groene aanslagreiniger werkt effectiever bij zonnig weer
• Je kan het product gebruiken met een sproeiboom,
gieter of drukspuit

Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en
de productinformatie. Toel. Nr. 11706B. Bevat: 45 g/l didecyldimethylammoniumchloride.

5 l voor
€ 29,95

€ 19,95
50 m²

Lenteprijs!
GREEN KILL GROENE
AANSLAGREINIGER
• Bestrijdt groene aanslag én
korstmos
• Gebruik: overal rond huis en tuin
(terras en pad, tuinmeubelen,
afsluitingen, daken …)
• Veilig voor alle materialen: steen,
grind, hout, glas en kunststof
Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór
gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Toel. Nr. 806B.
Bevat: 4,0% alkyl(C12-C16)-dimethyl-benzylammoniumchloride

GRATIS!

12 – BSI LENTEGIDS 2022

Gebruiksklaar

ZUINIGE
SPROEIBOOM
Bij aankoop van
5 liter Green Kill

€ 279,95

€ 244,95
Met complete
set accessoires!

ige
Kracht on
-i
lithium
ij!
bat ter

Spuitleiding 6 m

Nieuw!

BATTERIJDRUKSPUIT MET
AFNEEMBARE WIELEN
• Hoogwaardige en gebruiksvriendelijke rugspoeier
• Verplaatsbaar via de afneembare wielset of op de
rug te dragen
• Inhoud 16 l
• De krachtige lithium-ion batterij zorgt voor een
lange autonomie
• Instelbare spuitsterkte
• De krachtige pomp zorgt voor een zeer
gelijkmatige verneveling
• Met handige voltmeter en lege batterij-indicator
• Set sproeikoppen standaard meegeleverd

Spuitkap

Koppelstukken

€ 247,50

€ 219,95

Lenteprijs!

€ 15,95

€ 11,95

1,3 l

500 ml

BATTERIJDRUKSPUIT
•
•
•
•
•

Inhoud 15 l
Met oplaadbare batterij en lader
Verstelbare draagriem en handvat
Autonomie: 10 spuitbeurten
Regelbare spuitsterkte

Met complete set
accessoires!
Spuitleiding
6m

OMKEERBARE
DRUKSPUITJES

Spuitkap
Spleetdop

• Vernevelt in elke positie, ook
ondersteboven
• De oplossing voor bespuiten van
onderkanten van bijv. bladeren,
orchideeën …
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Een heldere
(zwem)vijver
TIP!

€ 64,50
1 l concentraat

Nieuw!

KLARVITAL, BOOST HET
LEVEN IN JE VIJVER
• Biologische formule op basis van
natuurlijke bacteriën

Stappenplan
tegen algengroei
Stap 1
Plaats genoeg zuurstofplanten
Stap 2
Kies vijvervissen die weinig wroeten

• Veilig voor alle vijvervissen, insecten
en planten

HOE TOEPASSEN?
1. Verwijder in het voorjaar modder,
algen, bladeren en ander dood
plantenmateriaal uit de vijver.
2. Schud de fles goed.
3. Meng KlarVital met lauw water
(1l is goed voor 20 - 100 m3), laat 10
minuten staan en verspreid over
het water.

Stap 3
Voeg de biologische oplossing Klarvital toe
om algen te voorkomen
Stap 4
Gebruik indien nodig Alg-Stop om
vijverwater helder te maken dat door algen
is aangetast
Stap 5
Voor blijvend helder water pas je best Aqua
Clear toe!

€ 15,95
500 g

ALG-STOP
• Werkt snel tegen draadalgen,
blauwalgen en groen water
• Verhoogt het zuurstofgehalte van
het water
• Het biologisch evenwicht herstelt,
water wordt terug helder
• Ook beschikbaar in 2 kg (€ 31,50)
en 5 kg (€ 56,50)
Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket
en de productinformatie. Alg-Stop: Notificatienr.: NOTIF1073
Bevat: 7,16% waterstofperoxide.

€ 17,95
900 g

AQUA CLEAR
• Krachtig product tegen vertroebeling
in de vijver
• Kristalheldere vijver in 1 week
• Onschadelijk voor vissen en
waterplanten
• Ook beschikbaar in 4 kg (€ 53,95)
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Een zwembad
zonder chloor!
Met PoolSan kan je het water van je bovengrondse
zwembad of spa behandelen zonder chloor. PoolSan
is gebruiksklaar, werkt onmiddellijk en is volledig
geurloos. Gedaan met die vervelende chloorgeur en
geïrriteerde ogen!

• Nooit meer
groen water
• Eenvoudig in
gebruik
• Werkt lang
• Uitgebreid
getest

TIP!

Scan deze QRcode en ontdek de
volledige werking
van PoolSan!

€ 88,95
Alles in 1 doos!

POOLSAN CS
START SET
Een complete set voor een
chloorvrij zwembad of spa.
Inhoud:
• 250 ml PoolSan cs
• 50 stuks test strips
• 1 kg Oxy-Pool & spa
• 1 l pH Up & 1 l pH Down
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Toelatingsnr. BE2020-0005 Bevat Kopersulfaat pentahydraat 16 %.

ZWEMBADONDERHOUD EN
WATERKWALITEIT
BSI biedt een compleet assortiment
kwalitatieve producten voor het
onderhoud van uw zwembad of spa

Eur-o-choc chloorgranulaat voor zwembaden Toelatingsnr 4112B , bevat 100% Trocloseen;
Eur-o-tabs Chloortabletten voor zwembaden. Toelatingsnr 4012B, bevat 98% symcloseen.
Gebruik biociden veilig, lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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Ontdek
onze
lenteacties!

3 stuks

€ 9,95

€ 37,95
200 m²

Gratis!
GRATIS DOOSJE 250 G
GRASZAAD SNEL HERSTEL*

1+1 GRATIS!*

Bij aankoop van
zak 20 kg GreenTime
Samengestelde organisch-minerale meststof
NPK(Mg) 6-3-13 (2) met ijzer (Fe)

5l

€ 49,95
1000 m²
Gebruik biociden en
gewasbeschermingsmiddelen
veilig. Lees vóór gebruik eerst het
etiket en de productinformatie.
Toel. Nr. 11706B. Bevat: 45 g/l
didecyldimethylammoniumchloride.

5 l voor
€ 29,95

Gratis!

€ 19

,95

50 m²

GRATIS ZUINIGE
SPROEIBOOM*

GRATIS
HANDDRUKSPUIT*

Bij aankoop van
5 liter Anti-Groene
aanslag

Bij aankoop
van 5 liter
Green Kill

Gratis!

Gebruik biociden en
gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en
de productinformatie. Toel. Nr. 806B.
Bevat: 4,0% alkyl(C12-C16)-dimethylbenzylammoniumchloride

2,5 kg

2 kg

1 kg

€ 36,95

€ 63,50

€ 33,50

75 - 125 m²

1000 m²

500 m²

Gratis!

GRATIS
HANDDRUKSPUIT*

Bij aankoop van
2 x 1 kg of 1 x 2 kg
Empress Garden

GRATIS
FRISBEE*
Bij aankoop
van een doos
Snel Herstel 2,5 kg

Gratis!

30 % ijzersulfaat watervrij + 43,5 % dinatrium-EDTA.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees
vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Toel. nr.: 9959G/B.

HET HELE JAAR
DOOR BSI TUINTIPS
EN PROMOTIES?
Dat kan! Surf naar
bsi-products.com/registreer
en registreer u meteen.
Handig tuinadvies: op maat
én op het juiste moment
Tips en tricks voor de beste resultaten
Hoe (tuin)problemen voorkomen?
Interessante aanbiedingen
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Geniet van leuke voordelen!

Wacht niet en registreer meteen!

Gegevens in deze gids onder voorbehoud van wijzigingen en/of tikfouten. BSILeGi2022VL Geen
overname van publicaties uit deze gids zonder schriftelijke toestemming. Lees aandachtig de
gezondheidsrisico's en veiligheidsadviezen vermeld op het etiket.

*Promotie geldig tot 31/10/2022 of tot uitputting voorraad.

