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totale onkruid- en
mosverdelger
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Het ideale vervangproduct voor glyfosaat
n Bestrijdt alle onkruiden, grassen en mos
n Werking al na 3 uur zichtbaar
n Op basis van een actieve stof uit de
natuur
n Zaaien en planten mogelijk 1 dag na de
toepassing

% BTW

12

21

64276 900 ml conc. 500 m2

12

21

Voor

Karton

Eenheid

64275 450 ml conc. 250 m2

% BTW

5 420046 642746
5 420046 642753
5 420046 642760

(*) Bien toucher le dessus et le dessous des feuilles afin d’immobiliser les insectes

21

5 420046 643323

Dose: e.a. contre les pucerons, les mouches blanches, les thrips, les acariens, les psylles, …
Plantes
Légumes
Légumes Petits fruits et
ornementales (en plein air) (sous serre) arbres fruitiers

12

12

(*) Bien toucher le dessus et le dessous des feuilles afin d’immobiliser les insectes

64274 225 ml conc. 125 m2

12

Dose: e.a. contre les pucerons, les mouches blanches, les thrips, les acariens, les psylles, …
Plantes
Légumes
Légumes Petits fruits et
ornementales (en plein air) (sous serre) arbres fruitiers

Bestelref.

64332 225 ml 100 m2

Karton

Voor

Eenheid

Bestelref.

Toelatingsnummer 15812N. Bevat: 500 g/l pelargonzuur (herbicide/mosverdelger)

Dosering tegen oa bladluizen, witte vlieg, trips, spint, bladvlo, …
Groenten
Groenten Kleinfruit en
Sierplanten (open
lucht) (in serre) fruitbomen

Dosering tegen oa bladluizen, witte vlieg, trips, spint, bladvlo, …
Groenten
Groenten Kleinfruit en
Sierplanten (open
lucht) (in serre) fruitbomen

(*) Goed de bladeren van boven en onder raken om de insecten te immobiliseren

(*) Goed de bladeren van boven en onder raken om de insecten te immobiliseren

HERBEX

HERBEX

totale onkruidbestrijder
désherbant total

totale onkruidbestrijder
désherbant total

vretende en
vretende en
zuigende insecten zuigende insecten
BIOPYR

BIOPYR

64278

3 l RTU

75 m2

100 ml

12
12

21
21

5 420046 642777
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RposSS01.indd 1

WAARSCHUWING
AVERTISSEMENT
ACHTUNG

groenten

ACHTUNG
Jagershoek
13, B 8570 Vichte
dere
toepassingsvoorwaarden,
EHBO-maatPour de plus amples informations
Lotnr/N° de lot:sur l’emploi,
Tel 056 77
24 34 en behandeling van lege
regelen,
bewaring
zie verpakking
/
les conditions particulières
d’application,
les
verpakking en spuitoverschotten: zie bijsluiter mesures de premiers secours,
voir emballage
le stockage et le
in de verpakking.
traitement des emballages vides et des surplus
de traitement:
2 voir la notice dans l’emballage.

(klein)fruit

100 ml

sierplanten

Fysieke werking: immobiliseert (blad)insecten

1000 m

groenten

(klein)fruit

3h

TIO PID

Lotnr/N° desur
lot:
Pour de plus amples informations
RA
AC /l’emploi,
sierplanten
verpakking
les conditions particulièreszied’application,
les

dere toepassingsvoorwaarden, EHBO-maatregelen, bewaring en behandeling van lege
verpakking en spuitoverschotten: zie bijsluiter
in de verpakking.

100 %
d’origine
= 100
m2
naturelle

225 ml

voir emballage
mesures de premiers secours, le stockage et le

225 ml

2

100 %

oorsprong

Dosis: 18 ml product verdund in circa 400 ml

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE
water volstaat voor de behandeling van 10 m². Vul
Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich,
spuittoestel
Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.het
Darf
nicht in diedeels met water, voeg de juiste hoeHände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, aufveelheid
die Haut product
oder toe en leng verder aan met water tot
gewenste
auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Gebrauch nichthet
essen,
trinken volume spuitoplossing. Even schudden
indien mogelijk.
oder rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten
lang
behutsam
mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach
Mög- van het product ind’origine
Na het
verdunnen
water, de verdund’origine
lichkeit
entfernen. Weiter spülen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche
de oplossing onmiddellijk opgebruiken en niet bewavégétale
Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäss den örtlichen
ren.Vorschriften
Na toepassing enkele dagennaturelle
laten inwerken en
einer Sammelstelle für gefährlicher Abfall oder Sonderabfall
zuführenoppervlakken niet reinigen. De beste
de behandelde
(Wertstoffhof).
resultaten worden bekomen door toepassing bij droog
Tel. Antigiftzentrum: (BE) 070 245 245 – (LU) 8002 5500

100 %

100 %

en zonnig weer. Max. 2 toepassingen per jaar.

lation. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à

DOSElong terme. Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. Eviter de
respirer les fumées/brouillars/vapeurs. Eviter le rejet dans l’environnement. Porter
➔ Mousses: 18 ml dedes
produit
+ 300/ équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT
gants de protection
AVEC
LES
YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever
à 350 ml d’eau/10 les
m²,
traitement
lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
localisé
enlevées. Continuer à rincer. EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à
l’(annuelles):
extérieur et la maintenir
LLE dans une position où elle peut confortablement respirer.
➔ Mauvaises herbes Elimination:
Éliminer
NE G le contenu et le récipient dans un centre de collecte des
R Stockage: Stocker dans un endroit sec. Tempé22,5 ml de produit déchets
+ 300dangereux
à 350
mlspéciaux.
RS ou
PE0°CRKetIN35°C.PE
raturesSU
entre
d’eau/10 m², traitement
localisé
WE N SU E

HERBEX totale
onkruidbestrijder
désherbant total
100 %

vêtements. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eGEBRUIKSINSTRUCTIES
au pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
Het product
wordt verdund in water en verneveld/verporte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer
à rincer.
Consulter un médecin. Éliminer le produit et son emballage
spotendans
op deunte behandelen oppervlakken met behulp
centre
de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.van een rugsproeier of handdrukspuit. Zorg ervoor dat
plantaardige
natuurlijke
Tél.
Centre Antipoisons: (BE) 070 245 245 – (LU)het
8002
5500 oppervlak goed bevochtigd
volledige
wordt.
oorsprong

M
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= 100 m

natuurlijke
oorsprong

van natuurlijke oorsprong. Het product is daardoor
MENTIONS DE DANGER & CONSEILS DE PRUDENCEsnel en volledig biologisch afbreekbaar en laat geen
Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation
schadelijked’un
residuen na in het milieu. Lees vóór gebruik
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
hetTenir
etikethors
enderespecteer alle aangegeven gebruiksinportée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la
peau ouvoor
les een veilige en doeltreffende toepassing.
structies
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225 ml

HERBEX totale
onkruidbestrijder
désherbant total
100 %

BIOPYR is een middel ter bestrijding van groene
GEVARENAANDUIDINGEN & VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen vanaanslag
medisch
op harde oppervlakken (muren, daken, paden,
advies, verpakking of etiket ter beschikking houden. Buiten
het bereik
terrassen,
ramen, tuinmeubelen, tuinhuizen, hekken,
van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid ofafsluitingen,
de kleding grafzerken) uit constructiematerialen
vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik
vanbeton,
dit tegels, hout, metaal). De werking is
(steen,
product. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gebaseerd
op aantasting
de celwanden
van de
met
dank van
aan
de natuur
gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen
indien
groene
algen waardoor deze uitdrogen en afsterven.
mogelijk. Blijven spoelen. Een arts raadplegen. Inhoud
en verpakking
Deafval.
werkzame stof in het product (pelargonzuur/nonafvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
aanzuur) is afgeleid van plantaardige oliën en 100 %
Tel. Antigifcentrum (BE): 070 245 245
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BIO GREEN CLEAN

aan de natuur
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ECOSHIELD

ECOSHIELD immobiliseert kleine insecten zoals
HERBEX
bladluizen, witte vlieg, trips, spint, bladvlo ….dankzij haar
Désherbant total à base fysieke
d’acidewerking.,
pélargo-er is geen nawerking.
nique d’origine 100 % naturelle.
Werking:HERBEX
na de bespuiting moet het gewas snel opdrogen
agit rapidement contre les
mauvaises
her- direct geïmmobiliseerd worden. Met
waarna
de insecten
bes, les graminées et lesvoldoende
mousses. water
Aprèsde bladeren boven en onder bevochtigen.
l’application, la couche cireuse
deszie
feuilles
Dosering:
tabel bovenzijde
met dank
et les parois cellulaires sont
attaquées,
Aantal
toepassingen: bij vaststelling van levende insecten
les cellules de la plante se
et le
kanvident
de behandeling
na 7 dagen herhaald worden.
Ecoshield
laat geen schadelijk residu na. Groenten en fruit
tissue végétal est desséché
dans quelques
1 daghaute
na de behandeling, na spoelen met water, eetbaar.
heures. HERBEX contientzijn
la plus
Bereiding spuitvloeistaf:
de drukspuit eerst deels met
concentration en acide pélargonique,
ainsi
Voeg de juiste hoeveelheid Ecoshield toe en
la plus grande superficiewater
peut vullen.
être traitée
aan met de juiste hoeveelheid water om een goed
avec le moins de déchetsvuld’everder
mballage.
te bekomen. Goed schudden voor gebruik en het
Le produit se décomposemengsel
rapidement
24lau opwerken.
biologiquement dans lemengsel
sol et le binnen
semis et
plantation sont possiblesGebruiksaanwijzing:
seulement 1 jour de opgegeven dosis niet overschrijden.
Spuiten
op
een
droog
gewas.
Niet
spuiten
vlak voor
après l’application!
regen en niet in de avond voor een dauwnacht. Middel moet
MODE D’EMPLOI
snel opdrogen voor een optimale werking.
Fytotoxiciteit:
in hard en zacht fruit is er kans op bladbeRespectez les instructions
d’utilisation
als het
middel zich op bladranden ophoopt en
(voir notice) pour éviterschdiging
les risques
pour
het niet snel genoeg opdroogt. Niet spuiten op bloemen &
la santé humaine et l’environnement.
gewassen, bloemblaadjes kunnen beschadigen.
L’utilisation de Herbexbloeiende
est autorisée
Niet mengen
met andere producten.
pour le traitement localisé
des mousses
et des mauvaises herbes
sur les ECOSHIELD
terrainsest constitué de polymères, de silicones, de siloxanes
Ingrédients:
et d’antioxydants
organiques. Cette substance est classée comme: plysiloxane
meubles non-cultivés en
permanence
modifié oraniquement. Tous les monomères entrant dans la composition des
2
et entre les plantes ornementales
enrépondent aux exigences d’enregistrement publiées dans
copolymères silicones
le réglement (CE)enn°1907/2006 de la Commission Européenne. Ecoshield est un
plein air. L’application par
produittemps
de ICB Pharma et la formule est protégée par un brevet.
soleillé et chaud (15°CIngrédient
ou plus)contribuant
garantit à la classification: Heptaméthyltrisiloxane modifié
oxyde de polyéthylène
les meilleurs résultats. par
Mentions de danger: Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif par inha-
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ECOSHIELD

bladinsecten
n
n

Ingrediënten: ECOSHIELD bestaat uit polymeren, siliconen, siloxanen en organische antioxidanten (organisch gemodificeerde polysiloxane). Alle monomeren in de
samenstelling van siliconen copolymeren voldoen aan de registratievereisten van
Verordering EG 1907/2006 van het Eurpees parlement en de raad. Product van ICB
Pharma en beschermd onder patent.
Ingrediënt dat bijdraagt aan de classificatie: Polyalkyleenoxide gemodificeerd heptamehyltrisiloxaan.
Gevarenaanduiding: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorzorgsmaatregelen. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van
nevel/damp/spuitnevel vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende
handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk: blijven spoelen. BIJ INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Verwijdering: Inhoud en
verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Opslag:
Op een droge plaats bewaren bij temperaturen tussen 0 °C en 35°C.
Verdeeld door/Distribué par:
Bio Services international,
Jagershoek 13, B 8570 Vichte
Tel 056 77 24 34

64277 800 ml RTU 20 m2

ECOSHIELD immobiliseert kleine insectenHERBEX
zoals
HERBEX
ECOSHIELD
immobiliseert kleine insecten zoals blad- HERBEX
bladluizen, witte vlieg, trips, spint, bladvlo ….dankzij haar
luizen, witte
trips,onkruidbestrijder
spint, bladvlo…dankzij
haar fysieketotal à base
HERBEX
is eenvlieg,
totale
Désherbant
d’acide
pélargoHERBEX is een totale onkruidbestrijder
werking.,
er is geen nawerking.
er ispelargonzuur
geen nawerking.van 100 % nique d’origine 100 %fysieke
opwerking,
basis van
naturelle.naHERBEX
op basis
van pelargonzuur
Werking:
de bespuiting moet
het gewas
snel opdrogen van 100 %
Werking: oorsprong.
na de bespuiting
moet werkt
het gewas agit
snel rapidement
opdrogen contre
natuurlijke
HERBEX
les mauvaises
her-direct geïmmobiliseerd
natuurlijke oorsprong.
HERBEX werkt
waarna
de insecten
worden. Met
waarna
deonkruiden,
insecten direct
geïmmobiliseerd
Met
volsnel
tegen
grassen
en mos- worden.
bes, les
graminées
et les mousses.
Après
snel tegen
onkruiden,
grassen en moswater
de bladeren boven
en onder
bevochtigen.
doende
spuitvloeistofworden
de bladeren
boven en onder
bevochti-la couchevoldoende
sen.
Na toepassing
de waslaag
l’application,
cireuse des
Dosering:
zie feuilles
tabel bovenzijdesen. Na toepassing worden de waslaag
genhet
omblad
de insecten
raken (directe
contactwerking).
van
en de te
celwanden
aangeet les parois cellulairesAantal
sont attaquées,
van het van
bladlevende
en deinsecten
celwanden aangetoepassingen: bij vaststelling
Dosering:
zie tabel bovenzijde
tast,
de plantencellen
lopen leeg en het les cellules de la plantekan
sede
vident
et le na 7 dagen
tast,
de plantencellen
lopen leeg en het
behandeling
herhaald
worden.
Aantal toepassingen:
vaststelling
van levende
plantenweefsel
droogt bij
binnen
enkele
tissueinsecten
végétal est desséché
dans
droogt
binnen enkele
Ecoshield
laatquelques
geen schadelijkplantenweefsel
residu na. Groenten
en fruit
kanuit.
de behandeling
na 7 de
dagen
herhaald
worden.
uren
HERBEX heeft
hoogste
conheures. HERBEX contient la
plusnahaute
uren
uit. HERBEX
de hoogste con1 dag
de behandeling, na
spoelen
met water,heeft
eetbaar.
Groentenaan
en fruit
voor gebruik grondig
wassen.concentration en acidezijnpélargonique,
centratie
pelargonzuur,
waardoor
ainsi
centratie
aan
pelargonzuur,
Bereiding spuitvloeistaf:
de
drukspuit
eerst
deels met waardoor
Bereiding
spuitvloeistaf:
de
drukspuit eerst
deels
met superficie
dewater
grootste
behandeld
la plus
grande
peut
être Voeg
traitéede juiste de
grootsteEcoshield
oppervlakte
water
vullen.
hoeveelheid
toe enbehandeld
vullen.oppervlakte
Voeghetdeminste
juiste
hoeveelheid
Ecoshield
toe en de
kan
met
verpak- wateravec
le moins
d’emballage.
kan worden
met
vul verder
aan met de juiste hoeveelheid
water
omhet
een minste
goed verpakvulworden
verder aan
met de juiste hoeveelheid
om een
goed déchets
kingsafval.
product
breekt
snel voor gebruik
Le produit
se décompose
rapidement
kingsafval.
product
breekt snel
mengsel
te bekomen. Goed schudden
voorHet
gebruik
en het
mengsel teHet
bekomen.
Goed
schudden
en het
biologisch
af in de
en zaaien en biologiquement dansmengsel
le sol etbinnen
le semis
la
biologisch af in de bodem en zaaien en
24etu opwerken.
mengsel binnen
24 ubodem
opwerken.
planten
is al mogelijk na
dag!
plantation
sont possibles
seulement 1 jour de opgegeven
plantendosis
is al mogelijk
na 1 dag!
Gebruiksaanwijzing:
niet overschrijGebruiksaanwijzing:
de 1opgegeven
dosis niet
overschrijaprèsvlak
l’application!
den. Spuiten op een droog gewas. Niet spuiten vlak voor
den.GEBRUIKSAANWIJZING
Spuiten op een droog gewas. Niet spuiten
voor
GEBRUIKSAANWIJZING
regen en niet in de avond voor een dauwnacht.
Middel moet
regen en niet in de avond voor een dauwnacht. Middel moet
MODE D’EMPLOI
Volg
gebruiksaanwijzing
Volg
de gebruiksaanwijzing (zie
snel opdrogen voor een optimale
werking.
snelde
opdrogen
voor een optimale(zie
werking.
bijsluiter)
om
gevaar
voor
de
menbijsluiter)
om
gevaar
voor
de menRespectez
les
instructions
d’utilisation
Fytotoxiciteit:
in
hard
en
zacht
fruit
is
er
kans
op
bladbeFytotoxiciteit: in hard en zacht fruit is er kans op bladbeselijke
gezondheid
en hetzich
milieu
te
gezondheid
en het
(voir
notice)
les risques
schdiging
als hetpour
middel zichselijke
op bladranden
ophoopt
en milieu te
schadiging
als het middel
op bladranden
ophoopt
en pour éviter
niet snel genoeg opdroogt.
Niet spuiten Het
op bloemen
voorkomen.
gebruik
van Herbex
is op
voorkomen.
gebruik&van Herbex is
la santé
humaine
et het
l’environnement.
het niet snelHet
genoeg
opdroogt.
Niet spuiten
bloemen
&
bloeiende
gewassen, bloemblaadjes
kunnen
beschadigen.
toegelaten
voor de plaatselijke
behantoegelaten
voor
de plaatselijke behanest autorisée
bloeiende gewassen,
bloemblaadjes
kunnenL’utilisation
beschadigen.de Herbex
deling
van mossen
en onkruiden
deling van mossen en onkruiden op
pour le traitement localisé
des mousses
Niet mengen
met andere producten.
Niet mengen
met andere
producten. op
niet-verharde, permanent onbeteelde et des mauvaises herbes
permanent
sur les
terrains
Ingrédients:
ECOSHIELD
est constitué niet-verharde,
de polymères, de silicones,
de siloxanes onbeteelde
Ingrediënten:
bestaat uit polymeren,
siliconen, siloxanen
en organiet d’antioxydants
organiques. Cette substance
est classée
terreinen
enECOSHIELD
tussen
(open
terreinen
en comme:
tussenplysiloxane
sierplanten (open
en permanence
sche antioxidanten
(organischsierplanten
gemodificeerde polysiloxane).
Allemeubles
monomeren non-cultivés
in de
modifié
oraniquement.
Tous
les
monomères
entrant
dans
la
composition
des
samenstelling
van siliconenbij
copolymeren
aan de registratievereisten
lucht).
Toepassing
zonnigvoldoen
en warm
lucht).d’eToepassing
bij zonnig
en warm
et entre lesvanplantes ornementales
copolymères silicones en
répondent aux exigences
nregistrement publiées
dans
Verordering
EG of
1907/2006
vangarandeert
het Eurpees parlement
Product
ICB
le réglement
(CE) n°1907/2006
de la Commission
Européenne.
Ecoshieldgarandeert
est un
weer
(15°C
meer)
de en de raad.
weer (15°C
of meer)
de
plein
air.vanL’application
par temps
enPharma
en beschermd
onder patent.
produit
ICB Pharma
et la formule est protégée
par
un brevet.
Ingrediënt
dat bijdraagt aan de classificatie: Polyalkyleenoxide
beste
resultaten.
besteHeptaméthyltrisiloxane
resultaten.
soleillégemodifiet chaud (15°C
oudeplus)
garantit
Ingrédient
contribuant
à la classification:
modifié
ceerd heptamehyltrisiloxaan.
par
oxyde
de
polyéthylène
les
meilleurs
résultats.
Gevarenaanduiding: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing.
Mentions de danger: Provoque une sévère irritation des yeux.
Nocif par inhaDOSERING
Giftig voor in hetDOSERING
water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorlation. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
zorgsmaatregelen. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van
DOSE
long terme. Conseils de prudence: Tenir
de portée des
Eviter de + 300 à
➔nevel/damp/spuitnevel
Mossen: 18 mlvermijden.
product
+ 300
➔hors
Mossen:
18enfants.
ml product
Voorkom
lozingàin het milieu. Beschermende
respirer
les fumées/brouillars/vapeurs.
Eviter le350
rejet dans
l’water/10
environnement.m²,
Porter
handschoenen/oogbescherming
dragen.
BIJ CONTACT MET DE➔
OGEN:
voorzichtig 18 ml de
350 ml water/10 m²,
plaatselijke
Mousses:
produit
+ 300
mlyeux.
des gants
de protection
/ équipement de protection
des
EN CAS DE CONTACTplaatselijke
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
AVECm²,
LES YEUX:
Rincer avec précaution à l’eautoepassing
pendant plusieurs minutes. Enlever
à 350
ml d’eau/10
traitement
toepassing
indien
mogelijk: blijven spoelen. BIJ INADEMING: de persoon in de frisse
lucht brenles lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
en ervoor zorgen(eenjarige):
dat deze gemakkelijk22,5
kan ademen.
Inhoud en
➔gen
Onkruiden
ml Verwijdering:
localisé
➔ Onkruiden
(eenjarige):
enlevées. Continuer à rincer. EN CAS D’INHALATION:
Transporter
la personne à 22,5 ml
verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Opslag:
l’extérieur
et la maintenir dans une position oùproduct
elle peut confortablement
respirer.ml water/
+ 300
à 350
ml water/
➔ Mauvaises herbes
(annuelles):
+ 300 à 350
Opproduct
een droge plaats
bewaren
bij temperaturen
tussen 0 °C en 35°C.
Elimination: Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des
+ 300
à 350
ml Stockage: Stocker
10 m², plaatselijke toepassing
10 m²,
toepassing
déchets
dangereux
ou spéciaux.
dansplaatselijke
un endroit sec. TempéWAARSCHUWING22,5 ml de produit
Verdeeld door/Distribué par:
ratures entrelocalisé
0°C et 35°C.
d’eau/10 m², traitement
Voor
bijzonVoor meer informatie over het gebruik, bijzonBiomeer
Servicesinformatie
international,over het gebruik,AVERTISSEMENT
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ES
HE
RB
ES

% BTW

Karton

Voor

Eenheid

Bestelref.

BIO GREEN CLEAN

ECOSHIELD immobiliseert kleine insecten zoals bladluizen, witte vlieg, trips, spint, bladvlo…dankzij haar fysieke
werking, er is geen nawerking.
Werking: na de bespuiting moet het gewas snel opdrogen
waarna de insecten direct geïmmobiliseerd worden. Met voldoende spuitvloeistof de bladeren boven en onder bevochtigen om de insecten te raken (directe contactwerking).
Dosering: zie tabel bovenzijde
Aantal toepassingen: bij vaststelling van levende insecten
kan de behandeling na 7 dagen herhaald worden.
Groenten en fruit voor gebruik grondig wassen.
Bereiding spuitvloeistaf: de drukspuit eerst deels met
water vullen. Voeg de juiste hoeveelheid Ecoshield toe en
vul verder aan met de juiste hoeveelheid water om een goed
mengsel te bekomen. Goed schudden voor gebruik en het
mengsel binnen 24 u opwerken.
Gebruiksaanwijzing: de opgegeven dosis niet overschrijden. Spuiten op een droog gewas. Niet spuiten vlak voor
regen en niet in de avond voor een dauwnacht. Middel moet
snel opdrogen voor een optimale werking.
Fytotoxiciteit: in hard en zacht fruit is er kans op bladbeschadiging als het middel zich op bladranden ophoopt en
het niet snel genoeg opdroogt. Niet spuiten op bloemen &
bloeiende gewassen, bloemblaadjes kunnen beschadigen.
Niet mengen met andere producten.

werkstof
matière active

100 %
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RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN
Bij het doseren van het geconcentreerde product in het spuittoestel, spatten
zoveel mogelijk vermijden door traag overgieten. Niet toepassen bij regen,
vorst of wanneer neerslag wordt voorspeld voor dezelfde
dag, noch op natte
werkstof
of bevroren ondergrond. Vermijd elk (on)rechtstreeks
contactactive
met levensmidmatière
delen of diervoeders. Tijdens de toepassing, overwaaien van de spuitoplossing
en contact met bodem en planten vermijden (bijvoorbeeld door gebruik van
een spuitkap).
Niet toepassen op rieten daken en voorwerpen uit koper, lood of harsgebavan
plantaardige
seerde kunststof. Bij toepassing op kalkhoudende
natuursteen,
vooraf een test
WAARSCHUWING
oorsprong
uitvoeren op een kleine oppervlakte op een onzichtbare
plaats om vlekvorATTENTION

225 ml

100 %

2

d’origine
végétale
ACHTUNG

BIO GREEN CLEAN

BIOPYR is een middel ter bestrijding van groene
GEVARENAANDUIDINGEN & VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen vanaanslag
medisch
op harde oppervlakken (muren, daken, paden,
advies, verpakking of etiket ter beschikking houden. Buiten
het bereik
terrassen,
ramen, tuinmeubelen, tuinhuizen, hekken,
van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid ofafsluitingen,
de kleding grafzerken) uit constructiematerialen
vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik
vanbeton,
dit tegels, hout, metaal). De werking is
(steen,
product. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gebaseerd
aantasting
van dede
celwanden
van de
met
aan
natuur
gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen
indienopdank
groene
algen waardoor deze uitdrogen en afsterven.
mogelijk. Blijven spoelen. Een arts raadplegen. Inhoud
en verpakking
Deafval.
werkzame stof in het product (pelargonzuur/nonafvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
aanzuur) is afgeleid van plantaardige oliën en 100 %
Tel. Antigifcentrum (BE): 070 245 245

aan de natuur

vretende en
vretende en
zuigende insecten zuigende insecten
van natuurlijke oorsprong. Het product is daardoor
MENTIONS DE DANGER & CONSEILS DE PRUDENCEsnel en volledig biologisch afbreekbaar en laat geen
Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation
schadelijked’un
residuen na in het milieu. Lees vóór gebruik
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
hetTenir
etikethors
enderespecteer alle aangegeven gebruiksinportée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la
peau ouvoor
les een veilige en doeltreffende toepassing.
structies
vêtements. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eGEBRUIKSINSTRUCTIES
au pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
Het product
wordt verdund in water en verneveld/verporte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer
à rincer.
Consulter un médecin. Éliminer le produit et son emballage
spotendans
op deunte behandelen oppervlakken met behulp
centre
de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.van een rugsproeier of handdrukspuit. Zorg ervoor dat
plantaardige
Tél.
Centre Antipoisons: (BE) 070 245 245 – (LU)het
8002
5500 oppervlak goed bevochtigd wordt.
volledige
oorsprong

100 %

BIOPYR

GEBRUIKSINSTRUCTIES

-

18 ml product verdund in circa 400 ml water volstaat voor
10 m². Vul het spuittoestel deels met water, voeg

BIOPYR

Na het verdunnen van het product in water, de verdunde oplossing on-

Dosis: 18 ml product verdund in circa 400 ml

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE
water volstaat voor de behandeling van 10 m². Vul
Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich,
spuittoestel
Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.het
Darf
nicht in diedeels met water, voeg de juiste hoeHände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, aufveelheid
die Hautproduct
oder toe en leng verder aan met water tot
gewenste
auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Gebrauch nichthet
essen,
trinken volume spuitoplossing. Even schudden
indien mogelijk.
oder rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten
lang
behutsam
mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach
Mög- van het product in water, de verdunNa het
verdunnen
d’origine
lichkeit
entfernen. Weiter spülen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche
de oplossing onmiddellijk opgebruiken en niet bewavégétale
Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäss den örtlichen
ren.Vorschriften
Na toepassing enkele dagen laten inwerken en
einer Sammelstelle für gefährlicher Abfall oder Sonderabfall
zuführenoppervlakken niet reinigen. De beste
de behandelde
(Wertstoffhof).
resultaten worden bekomen door toepassing bij droog
Tel. Antigiftzentrum: (BE) 070 245 245 – (LU) 8002 5500

100 %

d’origine végétale

RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN
Bij het doseren van het geconcentreerde product in het spuittoestel, spatten
zoveel mogelijk vermijden door traag overgieten. Niet toepassen bij regen,
vorst of wanneer neerslag wordt voorspeld voor dezelfde dag, noch op natte
of bevroren ondergrond. Vermijd elk (on)rechtstreeks contact met levensmiddelen of diervoeders. Tijdens de toepassing, overwaaien van de spuitoplossing
en contact met bodem en planten vermijden (bijvoorbeeld door gebruik van
een spuitkap).
Niet toepassen op rieten daken en voorwerpen uit koper, lood of harsgebaseerde kunststof. Bij toepassing op kalkhoudende natuursteen, vooraf een test
uitvoeren op een kleine oppervlakte op een onzichtbare plaats om vlekvor-

Op basis van
natuurlijk pyrethrum
Snelle werking

traitement des emballages vides et des surplus
5 420046 643293
5 420046 643293
de traitement:
1000
m2 voir la notice dans l’emballage.5 420046 643385

GEBRUIKSINSTRUCTIES
Het product wordt verdund in water en verneveld/verspoten op de te
behandelen oppervlakken met behulp van een rugsproeier of handdrukspuit. Zorg ervoor dat het volledige oppervlak goed bevochtigd
wordt.
Dosis: 18 ml product verdund in circa 400 ml water volstaat voor
de behandeling van 10 m². Vul het spuittoestel deels met water, voeg
de juiste hoeveelheid product toe en leng verder aan met water tot het
gewenste volume spuitoplossing. Even schudden indien mogelijk.
Na het verdunnen van het product in water, de verdunde oplossing onmiddellijk opgebruiken en niet bewaren. Na toepassing enkele dagen
laten inwerken en de behandelde oppervlakken niet reinigen. De beste
resultaten worden bekomen door toepassing bij droog en zonnig weer.
Max. 2 toepassingen per jaar.

-

RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN
Bij het doseren van het geconcentreerde product in het spuittoestel, spatten zoveel mogelijk vermijden
door traag overgieten. Niet toepassen bij regen, vorst of wanneer neerslag wordt voorspeld voor dezelfde
dag, noch op natte of bevroren ondergrond. Vermijd elk (on)rechtstreeks contact met levensmiddelen of
diervoeders. Tijdens de toepassing, overwaaien van de spuitoplossing en contact met bodem en planten
vermijden (bijvoorbeeld door gebruik van een spuitkap).
Niet toepassen op rieten daken en voorwerpen uit koper, lood of harsgebaseerde kunststof. Bij toepassing op kalkhoudende natuursteen, vooraf een test uitvoeren op een kleine oppervlakte op een onzichtbare plaats om vlekvorming na te gaan, alvorens het hele oppervlak te behandelen.
INSTRUCTIES VOOR BEWARING & VEILIGE VERWIJDERING
Bewaren in zijn originele verpakking op een droge, koele en goed verluchte plaats. Productresten en zijn
verpakking selectief inzamelen in een geschikt afvalinzamelpunt. Het product en zijn verpakking niet
lozen in waterafvoersystemen (gootsteen, toilet), afvoergoten, waterlopen, riolen, op velden noch op
enige andere wijze vrijstellen in het milieu. Houdbaarheid: 2 jaar.
BIO GREEN CLEAN – ALGICIDE (PT2) tegen groene algen - Amateurgebruik (niet-professioneel)

Gebruikszone: buiten - Formulering: emulgeerbaar concentraat (EC)
Op basis van
Werkzame stof: 53,97% pelargonzuur (nonaanzuur, CAS 112-05-0) - Toel. houder: Jade, Parc Cadéra
Sud, Avenue Ariane, CS 60027, F-33693 MERIGNAC Cedex – Toel. Nr. : BExxxx-xxx, NL-xxxx
Bioservices International, Jagershoek 13, B-8570 Vichte, tel. +32 (0)56 77 24 34
natuurlijk pyrethrum
voor Verdeler:
& VOORZORGSMAATREGELEN
Snelle- werking 125 m2GEVARENAANDUIDINGEN
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Bescher-

-

Fysieke werking:
immobiliseert
(blad)insecten
5 420046
643385

BIO GREEN CLEAN is een middel ter bestrijding van groene
aanslag op harde oppervlakken (muren, daken, paden, terrassen, ramen, tuinmeubelen, tuinhuizen, hekken, afsluitingen, grafzerken) uit
constructiematerialen (steen, beton, tegels, hout, metaal). De werking is
gebaseerd op aantasting van de celwanden van de groene algen waardoor deze uitdrogen en afsterven. De werkzame stof in het product (pelargonzuur/nonaanzuur) is afgeleid van plantaardige oliën en 100 % van
natuurlijke oorsprong. Het product is daardoor snel en volledig biologisch
afbreekbaar en laat geen schadelijke residuen na in het milieu. Lees vóór
gebruik het etiket en respecteer alle aangegeven gebruiksinstructies voor
een veilige en doeltreffende toepassing.

– ALGICIDE (PT2) tegen groene algen - Amateurgebruik (niet-professioneel)

en zonnig weer. Max. 2 toepassingen per jaar.

WAARSCHUWING
100 %
ATTENTION
plantaardige
ACHTUNG
oorsprong

5 420046 642746

5 420046 643385

BIO GREEN CLEAN

is een middel ter bestrijding van groene
-

door deze uitdrogen en afsterven. De werkzame stof in het product (pelargonzuur/nonaanzuur) is afgeleid van plantaardige oliën en 100 % van
natuurlijke oorsprong. Het product is daardoor snel en volledig biologisch
met
afbreekbaar en laat geen schadelijke residuen na in het milieu.
Lees dank
vóór
gebruik het etiket en respecteer alle aangegeven gebruiksinstructies voor

mende handschoenen en oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig met water
spoelen gedurende meerdere minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij
aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tel. Antigifcentrum (BE): 070/245 245
GEFAHREN- & SICHERHEITSHINWEISE
Verursacht schwere Augenreizung. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe und
Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen. Tel. Antigiftzentrum (BE): 070/245 245

voor
125 m2

5 420046 642746

5 420046 643385
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5 420046 642784
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ECOPUR
ECOSHIELD

ECOPUR BIOPYR CONCENTRAAT

Nieuw, revolutionair middel ter bestrijding van insecten. Zonder werkzame
stof, maar efficiënt dankzij een fysiek-mechanische werking.
Bestrijdt insecten door immobilisatie.
n Tegen bladluis, witte vlieg, spint, perenbladvlo
n Werkt via direct contact met de insecten en heeft geen nawerking
n Toegelaten op sierplanten, groenten in serre en open lucht, kleinfruit en
fruitbomen
n Valt niet onder de beperking van maximaal 500 m² behandelbare oppervlakte
Dosering: 10 ml in 10 l water = 100 m²

Tegen vretende en zuigende insecten, bevat natuurlijke pyrethrinen
n Snelwerkend insecticide tegen bladluizen, witte vlieg, rupsen, kevers,
tripsen, ...
n Met natuurlijke pyrethrinen als werkzame stof
n Werkt tegen vretende en zuigende insecten
n Ook tegen de rupsen van de buxusmot!
Dosering: 20 ml in 10 l water = 100 m2

30 ml

250 m2
300

12

21

64338 100 ml 1000
1250 m2

12

21

5 420046 643361
5 420046 643378
5 420046 643385

Bestelref.

Eenheid

Karton

% BTW

64315

400 ml

12

21

BLADINSECTEN

gebruiksklaar / concentraat

21

RUB: 20180329 en 20180330

Bevat:100% lecithine - natuurlijke emulgator (CAS-nr. 8002-43-5)

64359

100 ml

12

21

Natuurlijke oorsprong: SOJABONEN
Lecithine – natuurlijke emulgator (broodverbeteraar)
Lecithine zorgt als een natuurlijke emulgator voor een betere verdeling van vet en vocht waardoor het nuttige effect van vetten wordt
versterkt. Het broodvolume verhoogt en het brood wordt malser.

% BTW

12

LECITHINE(*)
Emulgator

Karton

500 ml
concentraat

10
food 0%
grad
e

Ziektemiddel op basis van sojalecithine
n Breedwerkend ziektemiddel: tegen o.m. aardappelziekte,
echte en valse meeldauw, krulziekte bij perzik,...
n Goedgekeurde basisstof volgens artikel 23 van
Verordening 1107/200/EC
n Toepasbaar in moestuin, fruittuin en op sierplanten
Variabele dosering afhankelijk van de toepassing
(zie bijsluiter)

Eenheid

51175

5 420046 651205

fo

5 420046 643156

LECITHINE

Bestelref.

% BTW

% BTW

Karton

21

Eenheid

12

Bestelref.

800 ml
51205 gebruiksklaar

Karton

Eenheid

Bestelref.

Zeer doeltreffend en 100 % natuurlijke oorsprong
n Bij aantasting door buxusbladvlo, bladluis, witte
vlieg, trips, (spint)mijt en de meeste larven ervan
n Op sierplanten en eetbare gewassen
n Heel krachtig natuurlijk product, kan tot net voor
de oogst gebruikt worden

Toelatingsnummer 15939N
Bevat: 0,2% pyrethrinen en 1% piperonylbutoxide

64337

5 420046 643170

Spuitbus tegen vliegende insecten in en om de woning
n Snelwerkend insecticide op basis van natuurlijk pyrethrum
n Tegen vliegende insecten
n Knock down effect
n Door de snelle afbreekbaarheid ideaal voor gebruik binnenshuis
% BTW

21

21

Karton

12

12

Eenheid

125 m2
100

30 ml

Bestelref.

Voor

10 ml

64317

ECOPUR BIOPYR VLIEGENDE INSECTEN SPRAY

% BTW

Eenheid

64336

Karton

Bestelref.

Toelatingsnummer 15939N Bevat:24 g/l pyrethrinen

5 420046 643415

* Lecithine is goedgekeurd als basisstof volgens artikel 23 van Verordening 1107/2009/EC
voor gebruik als fungicide - gewasbeschermingsmiddel. Onder specifieke voorwaarde
als fungicide toegelaten in moestuin, fruittuin en op sierplanten (zie achterzijde en bijsluiter).

RECTO

Gewas

Aardappel
(bedekt en
onbedekt)

Max.
Veiligaantal
Toepassings- Werkzaamheid
heidsaannemelijk Dosering
toep.
(a.s.)*
stadium
tegen
(interval) termijn
Moestuin
8 ml/10 l
Vanaf begin
water voor 3-12
bladontwik- Aardappelziekte
Geen
(5dg)
keling tot (Phytophthora 100 tot
400m²
bladvergeling infestans)
Bladvlekken2
-6
Vanaf kiem- ziekte
(Alternaria
(7 dg)
bladstadium
cichorii)

Andijvie
(bedekt en
onbedekt)
Komkom- Kiembladmeeldauw
mer, augurk, stadium
2-6
tot Echte
(Podosphaera
courgette
15 ml/10 l (5 dg)
xhantii)
(bedekt en volledige
rijping
water
onbedekt)
Sla
Echte
meeldauw
2
voor 66 tot
(bedekt en
(Erysiphe
(7 dg)
100 m²
onbedekt) Vanaf kiemVeldsla bladstadium Echte meeldauw
(Erysiphe
1
(bedekt en
cichoracearum)
onbedekt)
Kiemblad- Aardappelziekte
Tomaat
2-6
tot (Phytophthora
(bedekt en stadium
(7 dg)
infestans)
onbedekt) volledige
rijping

Fruit (Aardbei, druivelaar, kleinfruit, fruitbomen)
Appel Einde van het Echte meeldauw
(onbedekt) zwellen van (Podosphaera
de bladknop- leucotricha) 7,5 ml/10 l
3-12
water
pen tot de
Perzik
voor 100 (5 dg)
(onbedekt) vruchten 90% Krulziekte
tot 200 m²
van hun totale (Taphrina
grootte heb- deformans)
ben bereikt.
20 ml/10 l
Echte meeldauw water
voor 2-4
Kruisbes
(Microsphaera 100 tot
(5 dg)
(onbedekt)
grossulariae)
200 m²
Vanaf blad- Echte meeldauw
Aardbei ontwikkeling roodwortelrot
(bedekt en tot volledige en(Phytophthora
onbedekt) vruchtrijping
fragariae) 7,5 ml/10 l
water
Framboos
voor 100
(bedekt en
Echte meeldauw tot
125 m²
onbedekt)
Eerst ont- Valse meeldauw
vouwde blad (Plasmopara
Druif
tot zachter viticola), echte
(onbedekt) worden
van meeldauw (Uncinula necator)
de bessen

2.25ml/10
l water
voor 100
tot 300 m²

3-12

5 dg

aar
5 dg

geen

30 dg

(5 dg)

VERSO
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5 420046 643361

fo

5 dg

100 ml

10

e

BUXUSKUUR

FERRIMAX TEGEN SLAKKEN

Meststof, zorgt voor een optimale gezondheid
en weerstand dankzij de aanbreng van essentiële voedingselementen
n Krachtig en uniek ecologisch product
n 4 toepassingen per seizoen voor optimale
resultaten
n Tot afdruipen toe bespuiten

De ecologische slakkenkorrel van de nieuwe
generatie
n Op basis van ijzerfosfaat =
van natuurlijke oorsprong
n Weers- en schimmelbestendige minikorreltjes
n Langdurig aantrekkelijk en werkzaam
n Tegen naaktslakken in siertuin, moestuin en
fruit(tuin)
n Geen zichtbare dode slakken

Dosering: 900 ml = 18 l spuitoplossing = 75 m2

64101

120

/ display

21

64330 400 g

% BTW

21

Karton

12

Eenheid

Bestelref.
% BTW

65138 900 ml

Karton

Eenheid

Bestelref.

EG-MESTSTOF: vloeibaar mengsel van micronutriënten

12

21

5 420046 651380

5 420046 643309

Toelatingsnr 15661N 8,1 g/kg 0,81% ijzer(iii)fosfaat. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. .

ECOPUR

5 420046 641015

SLAKKENVRAAT
STROOIKORRELS

% BTW /TVA

64339 2,5 kg

Karton

Eenheid

Bestelref.

Fysieke barrière tegen slakken
n Ruw granulaat, vormt een slakkenbarrière
n Uit te strooien in een ca. 20 cm
brede strook rond planten

8

21

5 420046 643392

1 m2

12

13

