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Tips voor tuinen,
terrassen en
vijvers

MOS &
BLEKE KLEUR
METHODE 1: strooi bio-korrel-kalk & greentime

METHODE 2: DUO GAZON en EMPRESS GARDEN
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GEWAARBORGDE SAMENSTELLING: samengestelde
organisch-minerale meststof NPK bevattende
magnesium en ijzer 7-3-4 + 10Ca + 3Mgo + 1 Fe.

l’acidifica
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€ 18,95

500 g = 250 m2

€ 10,95

200 g = 100 m2

Super effectief product
4 Al na een paar uur zichtbaar resultaat
4 Na enkele dagen is het mos volledig dood
4 Geeft gras een diepgroene kleur

Verrijkt met kalk
4 Maakt de bodem minder zuur
4 Maakt de bodem los en luchtig
4 Verbetert de opname van de meststoffen in dit product

Nog meer voordelen
4 Niet agressief voor het bodemleven
4 Plaatselijke behandeling mogelijk
4 Ook op beton, paden, klinkers, grind, …

pH

Nog meer voordelen:
4 1 strooibeurt in plaats van 2
4 Economisch product voor 200 à 400 m²

Bekijk hier
de film van
Empress Garden

EMPRESS GARDEN,
de radicale oplossing tegen mos!

Complete organische gazonmeststof
4 Verrijkt met ijzer = diepgroene kleur
4 Werkt langdurig en geleidelijk
4 Geen extra maaibeurten
con
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d’azote
zuur
➊ De bodem wordt snel minder
= betere opname van meststoffen
= een losse, goed bewortelbare
bodem
De bleke graskleur verdwijnt snel
= een volle, dichte grasmat
= een prachtige, diepgroene kleur
Een superieur resultaat tegen mos
= mos kwijnt zienderogen weg
= verticuteren volstrekt overbodig

€ 23,50

= 200 - 400 m2

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik
eerst het etiket en de productinformatie. Schadelijk bij inslikken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie Veroorzaakt huidirritatie. Giftig
voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Erk. Nr. 9959G/B. Bevat: dinatrium-EDTA 43,5 % en ijzersulfaatanhydride 30 %
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GEWAARBORGDE SAMENSTELLING
Samengestelde organisch-minerale meststof NPK 6+3+13+(2) + MgO + 2 Fe
bevattende magnesium en met ijzer. Meststof met
indirecte werking tegen mos

WAARBORGEN VOOR BELGIë EN NEDERLAND
GEKORRELDE KALKMESTSTOF - CALCIUMCARBONAAT.
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19,8 %

➌

bij aankoop van 2 x
1 kg verpakkingen
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KEIHARD AFREKENEN met 3 gazonCONTIENT
problemen

➋
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VIRONN

DUO GAZON, dat is MESTSTOF én KALK
in hetzelfde product!
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➤ Micro-korreltjes lossen snel op
➤ Voor extra groen gras
4 GREENTIME = krachtvoer voor je gras!
➤ Super resultaat tegen mos
➤ Meststof met super lange werking
➤ De énige meststof met 3 activatoren
➔ Magnesium, ijzer en kalkstikstof
➤ Fijne, zware micro-korreltjes zonder stof

1 kg = 500 m2
+ GRATIS DRUKSPUIT
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,95
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%
= € 29

zie achterzijde folder
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4 Uitstrooien op hetzelfde moment
4 BIO-KORREL-KALK = unieke eigenschappen

€ 29,95
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= 200 mstikstof

BIO-KORREL-KALK + GREENTIME,
voor elkaar gemaakt
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AANBEVOLEN RECOMMANDé

€ 32,95 - bon €bevat
3,00

= 250 m2
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nieren bestrijden: door een aparte
mosbestrijder in te zetten, of door
een meststof met indirecte werking
facile
tegen mos te gebruiken. Greentime
épandre
is zo’n product waar het mosprobleem in 1 beweging, samen met
de bemesting, aangepakt wordt.
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€ 12,50
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Ook deze methode werkt met 2 producten. DUO
GAZON bevat zowel meststof als kalk. En met
EMPRESS GARDEN heb je een blockbuster in handen
als je gazon overwoekerd wordt door mos. Wat in de
praktijk meer de standaard dan de uitzondering is.

In de praktijk 25° C
4 Toepassen vanaf
13° C 15° C
6° C
4 Best bij zonnig weer
4 Met een gieter of drukspuit

15° C

Vóór
toepassing
4 uur na
toepassing
12 uur na
toepassing
24 uur na
toepassing
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BODEMINSECTEN

ONKRUID

WIE EET AAN DE GRASWORTELS?
ZIJN HET ENGERLINGEN?

je GAZON: EEN GRASVELD
OF EEN ONKRUIDPARADIJS?
Waar komt al dat onkruid vandaan?
‘Ik had toch gras gezaaid’, is een veel gehoorde reactie. Tja, enerzijds zit de
bodem nokvol onkruid en onkruidzaden, anderzijds komen er steeds nieuwe
onkruidzaden aan met de wind, aan de poten of de vacht van huisdieren en
wilde dieren. Kale plekjes, veroorzaakt door molshopen, schade door huisdieren of bespeling, worden gretig ingenomen door het onkruid.

Engerlingen zijn larven van kevers: meikever, rozenkever,
junikever, … Engerlingen leven in de bodem en vreten
de graswortels af. Het schadebeeld is enorm: hele stukken graszode sterven af, je kan de zode gewoon optillen!
Kraaien, eksters en spechten verergeren de schade, ze
krabben de zode open op zoek naar ‘lekkere larven’.

Ook het (overbodige) verticuteren veroorzaakt veel open plekken waar onkruid zich in nestelt. Ook een tekort aan bemesting is nefast, het gras heeft
te weinig voeding om de zode gesloten te houden.

€ 24,50
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Meer info nodig?
Vraag het Larvex-leaflet
in je verkooppunt of op
www.SOShuisentuin.be

€ 10,95

/ stuk

SAMENGEVAT:
ZAND + HONGER + DORST
= ENGERLINGEN

✔

Larvex levert uitstekende praktijkresultaten
4 Larvex zorgt voor een optimale gezondheid en
weerstand van het gazon tegen insectenplagen
en stress dankzij de aanbreng van onmisbare
voedingselementen.
4 Na de toepassing: 2 x 20 liter water per m² via
beregening of neerslag.
4 Al snel zie je het verschil. Een nieuw wortelstelsel
ontstaat, de grasgroei herneemt.
4 2 behandelingen per seizoen.

Bekijk hier de film
1-2-3 Onkruid-Weg …
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Dé oplossing tegen verspreid
staande onkruiden
4 Onkruid wordt met wortel
en al uitgetrokken
4 Ideaal tegen paardenbloem,
weegbree en distel
4 Ook bruikbaar tegen onkruid tussen rozen,
onder beplantingen, …
4 Uiterst ergonomisch

■
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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het
etiket en de productinformatie. Toel. Nr.: 958G/P.
Dicamba: 20,0 g / l / Mécoprop-P: 42,0 g/l / MCPA: 70,0 g / l / 2,4-D: 70,0 g / l

WAT KAN JE ER TEGEN DOEN? GEBRUIK LARVEX!

= 500 m2

ium
magnes

= 80 m2

€ 16,50

HET ENGERLINGENPROBLEEM:
3 OORZAKEN
➊ Zandbodems: meer problemen in
lichte, snel opwarmende zandbodems
➋ Gebrek aan bemesting: weinig of
niet-bemeste gazons lijden veel erger
➌ Droogte: tijdens lange perioden zonder regen explodeert het probleem

DE ORGAN
SAMENGESTEL
leLarvVL
BSI0414

Tip:
voor professionnals
is er een verpakking
voor 700 m².

€ 13,50
SAMENGESTELDE ORGANISCHE MESTSTOF NPK + magnesium 7-3-4 (+2)

gazon

= 200 m2

BO-GAZON
Dé beste oplossing tegen een algemeen
onkruidprobleem

4 Doodt alle onkruiden en spaart het gras
4 Tegen paardenbloem, weegbree, muur, …
4 Ook tegen moeilijke onkruiden als klaver,
boterbloem, zuring, brandnetel, distel, …
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Mieren

SLAGVELD OF BILJARTLAKEN?
Wat te doen tegen mollen.

Mieren in spleten
en kieren?

Mollen kunnen op korte termijn een ware
ravage aanrichten in je gazon. Molshopen
ontsieren het gazon en de veroorzaakte
kale plekken worden snel ingenomen door
onkruid. BSI is dé Belgische specialist met
de beste producten om mollen te vangen, te
voorkomen of te verjagen. We zetten onze 3
oplossingen even op een rijtje.

Neen, niemand ergert zich aan enkele miertjes.
En sommige zeldzamere soorten zoals de rode
bosmier zijn terecht wettelijk beschermd. Maar
de afgelopen jaren werden sommige regio’s geplaagd door massa’s mieren. Met onhygiënische
keukens en ondermijnde terrassen en paden tot
gevolg. We stellen je 3 oplossingen voor:

€ 16,95

€ 14,50
= 100 m2
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Mol-Weg in 1 dag
Wij leren jou mollen vangen!
4 Dit product bevat 2 professionele
schaarklemmen + een handleiding
om mollen te vangen
4 We leggen je haarfijn uit waar
en hoe je de mollen kan vangen
4	Heel vaak heb je 'm te pakken
na 1 dag!

€ 39,95

jusqu'à 1200 m2

€ 13,95
= 500 ml

€ 16,50

400 g + 100 g
GRATIS

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket
en de product-informatie. Toel. Nr.: 3598/B. Bevat: 2,2 g / l
permethrine 25 / 75 cis / trans

h

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het
etiket en de product-informatie. Toel. Nr. 402/B.
Bevat: 1,0 % Cypermethrine

logisc

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket
en de productinformatie. Bio Kill: Toel. Nr. 193/B. Bevat:
2,2 g / l permethrine 25 / 75 cis / trans.
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MOLLEN

€ 19,95
= 2,5 l

Mollen-Weg: 100 geurcapsules
Bio Kill mier

VESPA POEDER TEGEN MIEREN

Destra mier

Mollen-Stop mét batterijen!

4 Discreet, onzichtbaar, geurloos, kleur-

Zonder twijfel de beste mollenverjager
4 Produceert sterke mechanische
trillingen
4 Voorkomt indringen van mollen, of
verjaagt ze zonder ze te verwonden
4 Beschermt een terrein van
500 – 1200 m²
(beschikbaar vanaf eind maart 2015)

4 Op muren, in spleten en kieren, …
4 20 % van de oppervlakte behandeld =

4 Ideaal in en om de woning
4 Product eenvoudig weg uitstrooien
4 Zeer effectief middel

4 Gebruiksklaar vloeibaar insecticide
4 Werkt snel en langdurig
4 Ideaal rond de woning: op paden,

4 Deze verpakking bevat 100
geurcapsules die verzadigd zijn
met looksap. Deze geurstoffen
verspreiden zich in de bodem.
4 Wees maar zeker dat mollen
hier een hekel aan hebben.
4 Plaats de capsules, met behulp
van een staafje of een spade, in
de grond.
4 Ca. 1 capsule / m², 1 verpakking is
zo geschikt voor ca. 100 m².

loos, vlekt niet

100 % beschermd
4 Wordt aan de pootjes meegenomen,
de hele kolonie verdwijnt

terrassen, opritten, …

4 Direct en onverdund in mierennesten gieten

7

verdelgen met nawerking

ONKRUID

verdelgen zonder nawerking

OM DE HAVERKLAP WEER
SPUITEN TEGEN ONKRUID?

2 PRODUCTEN DIE ELKAAR
AANVULLEN

Je kent het wel: je hebt nog maar pas gespoten tegen
het onkruid en oeps, daar kiemt het al opnieuw. In
een regenachtig seizoen kan je zo wel 4 of 5 keer behandelen tegen onkruiden.
Gelukkig zijn er oplossingen. We stellen je 2 producten
voor, één voor verharde en onbeteelde oppervlakken,
een ander in sierplanten, aardappelen en groenten.

Om onkruiden en grassen succesvol te bestrijden met een
lage prijs per m², is Gallup het aangewezen product.
Cito global herbicide is een alternatief, volledig op natuurlijke basis. Dit product werkt ook tegen mos, da’s handig
meegenomen.

1
2

Op verhardingen
REMANENT GARDEN

HERBI-SOL

€ 33

,50

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik
eerst het etiket en de productinformatie.
Toel. Nr. 1011G/P Bevat: 40 g / l diflufenican, 250 g / l glyfosaat
Verkoop van dit product toegelaten tot 31/10/2015

= 400 m2
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Tussen beplanting

€ 16

,95

= 125 m2

Dit is dé oplossing voor onkruiden op uw opritten, verhardingen, paden, terrastegels, oppervlakken in grind, dolomiet, …
Remanent Garden doodt aanwezige onkruiden
én grassen en voorkomt de vorming van nieuwe
onkruiden en grassen gedurende meerdere maanden. Dit dankzij een unieke combinatie van 2 actieve stoffen. Bovendien is dit middel zuinig in gebruik, zodat ook de kostprijs per vierkante meter
meevalt.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de
productinformatie. Toel. nr. 1061G/P. Bevat: 500 g / l METAZACHLOOR
Verdacht van het veroorzaken van kanker. Schadelijk bij inslikken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen.

1

NIEUW

€ 11

,50

= 500 m2

Dit is het ideale product onder hagen en sierplanten, tussen struiken en ook in aardappelen en vele groenten. Dit middel werkt maandenlang tegen onkruiden en grassen. Let wel, hier
moet je vertrekken van een onkruidvrije bodem.
Op bestaande onkruiden werkt het product onvoldoende. Best toepassen op een vochtige bodem,
dat verbetert duidelijk de werking van het product.

Tegen onkruiden en grassen

2

Hier zijn producten op basis van de actieve stof glyfosaat
aangewezen. Ideaal voor een snelle en zeer effectieve bestrijding. Na enkele dagen verkleuren de onkruiden gelig en
sterven dan verder af.
Je hebt de keuze uit Gallup Garden Pad – Oprit – Terras (concentraat) of Gallup Garden Gebruiksklaar.

Tegen mossen,
onkruiden en grassen
CITO Global Herbicide
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst
het etiket en de productinformatie. Toel. Nr: 10199G/B. 60 g / l azijnzuur

ONKRUID

€ 24,50
= 100 m2

GALLUP GARDEN
pad - oprit - terras
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de
productinformatie. 360 g / l glyfosaat. Erk.
Nr.: 10032G/B. Irriterend voor de ogen en de
huid. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange
termijn schadelijke effecten veroorzaken.

€ 15,50
= 400 m2

GALLUP GARDEN
gebruiksklaar
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór
gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
7,2 g / l glyfosaat. Erk. Nr.: 10193G/B.

€ 18,95
= 150 m2

€ 12,50
= 250 m2

€ 14,50
= 40 m

2

€ 10,95
= 8 m2

CITO Global Herbicide is een nieuwe onkruidverdelger op basis van een natuurlijke grondstof. Eén van de weinige producten
die ook tegen mossen werken, da’s een groot
voordeel. Je kan Cito ook tussen beplantingen en
voor het zaaien of planten gebruiken. 1 liter voor
40 m² of 2,5 liter voor 100 m². Voor heel kleine oppervlakken is er een gebruiksklare spray voor 8 m².
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees
voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Toel. Nr: 10198G/B. 240 g / l azijnzuur.
Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het
water levende organismen hebben.
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verdelgen zonder nawerking
UW TUIN – EEN JUNGLE?
Moeilijke onkruiden als paardenstaart, zevenblad,
distels, brandnetels, … drijven de tuinliefhebber vaak
tot wanhoop. Ook bramen, struikgewas en opnieuw
uitlopende boomstronken laten zich niet zomaar opzij zetten.

= 500 m2

€ 11

,95

= 200 m2

10
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€ 15,50
= 400 m2

NIEUW

€ 12

,50

= 250 m2

4 Krachtige onkruidverdelger.
4 Maakt ingrijpen mogelijk tegen de lastigste

4 Tegen alle grassen en onkruiden
4 Actieve stof wordt getransporteerd in de sap-

onkruiden.
4 Spaart de grassen.

stroom van de plant, zo worden ook de wortels vernietigd.
4 Al na 1 week kan je opnieuw zaaien of planten.

BELPATAT, dé oplossing
tegen de aardappelplaag
De aardappelplaag – Phytophthora infestans – is een schimmelziekte
die de aardappelteelt compleet kan vernielen.
➤ Treedt op van zodra de rijen sluiten
➤ Vooral bij vochtig, wisselvallig en groeizaam weer
➤ Tast eerst de bladeren aan, dan de stengels, finaal de knollen
Wat kan je er tegen doen?
➤ Het ene ras is gevoeliger dan het andere
➤ Door heel vroeg te planten en te rooien, kan je de ziekte te snel af zijn
➤ Maar doorgaans is preventieve behandeling met een fungicide als
BELPATAT noodzakelijk, zeker voor bewaaraardappelen

aa

€ 22,50

ap

GALLUP GARDEN TOTAAL
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik
eerst het etiket en de productinformatie. 360 g / l glyfosaat. Erk. Nr.:
10032G/B. Irriterend voor de ogen en de huid. Zeer vergiftig voor in
het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange
termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik
eerst het etiket en de productinformatie. Toel. Nr. 1010G/P.
Bevat: 93 g / l 2,4-D – 103,6 g / l TRICLOPYR (HE)

JUNGLE ruimt de brousse op!

Oud gazon of
braakliggende grond

pe

2

Hardnekkig onkruid

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees
vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Toel. Nr.: 1059G/P. Bevat: 250 g / l Mandipropamide

1

BELPATAT is professionele kwaliteit

4
4
4
4

€ 19,95

= 6 x 200 m2

Dit middel wordt veel gebruikt bij beroepstelers
Het werkt preventief en heeft dan een lange beschermingsduur
Beschermt loof, stengels en nieuwe knollen
Regenvast 1 uur na de behandeling

BELPATAT IN DE PRAKTIJK
4 Het product verdunnen en toepassen met een drukspuit
4 De behandeling beginnen voor er ziekte optreedt
4 Regelmatig herhalen
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ROZEN

BUXUS
Buxus heeft veel kalk nodig voor een luchtige
bodem en een goede opname van meststoffen.
Goede organische, langzaam werkende meststoffen zijn broodnodig, want buxus is best een
gulzige plant. Zeker voldoende stikstof is belangrijk om volle, dichte planten te bekomen. Aan
al deze behoeften kan je voldoen met BSI DUOPACK , da’s 7 kg organische meststof en 3 kg kalk.

De oplossing tegen schimmels:
FUNGISTOP GARDEN

ROZEN, vaak meerdere
problemen tegelijk

€ 13,95
= 400 m

2

4 BLADLUIZEN
➤ Zuigen de jonge scheuten en bloemknoppen leeg
➤ Bloemen komen verzwakt open
➤ Invalspoort voor ziekten
4 WITZIEKTE
➤ Wit schimmelpluis op de bladeren
➤ Onesthetisch
➤ Verzwakt de planten
4 STERROETDAUW
➤ Ontsierende geel-zwarte vlekken op de bladeren
➤ Vooral in vochtige omstandigheden
4 ROEST
➤ Roestkleurige vlekken op de bladeren

4 Voorkomt en geneest
4 Krachtig en zeer effectief middel
4 Tot afdruipen bespuiten, ook de planten
binnendringen
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket
en de productinformatie. Toel. nr.: 1009G/P. Bevat: tetraconazool 125 g / l
Giftig voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen

BUXUS VERZORGEN

Volutella
4 Hele takjes sterven af
4 Beige dode blaadjes blijven lang aan de plant
hangen
4 Komt vleksgewijs voor op de planten.

DUO PACK KALK + MESTSTOF
4 3 kg kalk, mooie fijne korreltjes
die snel oplossen
4 7 kg langzaam werkende meststof
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Als je buxus in slechte conditie
verkeert, kies dan voor Top Resist
Buxus:
4 Voor een optimale gezondheid en
weerstand dankzij de aanbreng
van essentiële voedingsmiddelen
4 Buxus reageert fantastisch op dit
product, na 2 dagen al duidelijk
groenere planten
4 3 à 4 keer per seizoen toepassen.

€ 19,95

7 kg + 3 kg
= 70 m2
of 70 planten
WAARBORGEN VOOR BELGIE EN NEDERLAND
MESTSTOF – SAMENGESTELDE ORGANISCHE MESTSTOF NPK bevattende magnesium 7 - 4 - 6 (+3)
WAARBORGEN GEKORRELDE KALKMESTSTOF CALCIUMCARBONAAT

€ 14,50
= 70 m2

1

De ecologische aanpak
TOP RESIST ROZEN

2

Preventief & curatief
tegen ziekten en insecten op rozen

€ 14,50
= 70 m2

EG-Meststof: vloeibaar mengsel van micronutriënten

Cylindrocladium
4 Blaadjes worden zwartgrijs en vallen massaal af
4 Zwarte streepjes op de stengels
4 Ontwikkelt razendsnel
4 Vooral tijdens vochtig weer, tot laat in het najaar

TOP RESIST BUXUS
De ideale totaaloplossing!

EG-Meststof: vloeibaar mengsel van micronutriënten

HERKEN 2 AGRESSIEVE SCHIMMELS

4 Voor een optimale gezondheid en weerstand dankzij de aanbreng van essentiële
voedingsmiddelen
4 Na 2 dagen al duidelijk groenere planten
4 3 à 4 keer per seizoen toepassen

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst
het etiket en de productinformatie.
FUNGISTOP GARDEN: Toel. nr.: 1009G/P. Bevat: tetraconazool 125 g / l
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
MULTI-INSECT. Toel. nr. 1062G/P.
Bevat: 5 g / l LAMBDA-CYHALOTHRIN / 100 g / l PIRIMICARB
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt
huidirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

Wat heeft buxus nodig?

NIEUW

€ 14,95

= 20 l spuitoplossing

4 Bevat een 15 ml-flesje fungicide (tegen ziekten)
en een 30 ml-flesje insecticide (tegen insecten).

4 Samen of apart oplossen en verspuiten.
4 Zowel voorkomend als genezend, kan je dus op
elk moment tijdens het groeiseizoen inzetten.

4 Bovendien is het product ook toegelaten op andere
sierplanten: ziekten en insecten op buxus, bladziekten in sierplanten en ook tegen bladluizen, rupsen
en kevers.
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INSECTEN

INSECTEN

op planten

in en om de woning
BIO KILL:
dé oplossing tegen iNsecten

2

Op de wortels

€ 14,95

= 150 planten

NIEUW

➊

€ 14

,50

= 50 l spuitoplossing

4 Met Multi-Insect kan je als hobbytuinier gebruik
maken van één van de door professionals meest
gebruikte insecticiden.
4 Het product werkt tegen een hele waaier aan insecten zoals bladluizen, rupsen, coloradokevers
en andere kevers.
4 Bovendien is het geschikt voor zowel sierplanten,
aardappelen, als vele soorten groenten en fruit.

*Bij honden boven 10 kg direct op het dier behandelen, bij kleine honden
en katten gebruiken als omgevingsspray: kussens, ligmanden, etc.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst
het etiket en de productinformatie. Toel. nr.: 1060G/P.
Bevat: 5 % chloorpyrifos. Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

= 500 planten

BIO KILL:
een unieke brede werking

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Toel. Nr. 193/B. Bevat: 2,2 g / l permethrine 25 / 75 cis / trans.

€ 24,95

4 Tegen engerlingen en emelten
4 Tegen larven van koolvliegen
4 Tegen ritnaalden en aardrupsen

Bekijk hier de film
Bio Kill

MULTI-INSECT
Insecticide tegen zuigende en vretende insecten

SOL-INSECT
Strooikorrel tegen bodeminsecten

NIEUW

Op de bladeren

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór
gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Toel. nr. 1062G/P.
Bevat: 5 g / l LAMBDA-CYHALOTHRIN / 100 g / l PIRIMICARB
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk bij inslikken.
Veroorzaakt huidirritatie. Zeer giftig voor in het water
levende organismen, met langdurige gevolgen.

1

Bio Kill is al vele jaren het meest gebruikte insecticide in België.
De legendarische 500 ml verpakking is al enkele decennia de
absolute referentie in de bestrijding van vliegende en kruipende
insecten in en om de woning. We nemen je even mee in de wondere wereld van Bio Kill.

Vliegende insecten
Muggen
Vliegen
Wespen
Fruitvliegjes
Motten
Kruipende insecten
4 Mieren
4 Spinnen
4	Zilvervisjes
4 Pissebedden
4 Oorwormen
Parasieten op huisdieren*
4 Vlooien
4 Luizen
4 Mijten
4 Teken

NIEUW

4
4
4
4
4

➋

➌

€ 13,95
= 500 ml

€ 15,95
= 800 ml

Unieke resultaten:
4 Al na enkele minuten eerste resultaten zichtbaar
4 Zeer lange nawerking: 4 weken in
woonruimten, tot 3 maanden of
meer in het donker (spinnen op
zolder, motten in kleerkasten)
Unieke eigenschappen:
4 Geen vlekken op textiel, papier of
muren
4 Absoluut geurloos en kleurloos
4 Gemakkelijke toepassing: gewoon
vernevelen in kieren en spleten, op
muren en vloeren
4 Ook rond de woning: bv. tuinmeubelen en ligzetels behandelen

Spinnenfobie?
Bio Kill SPIN
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4 De radicale oplossing
4 Werkt snel en langdurig
4 Laat geen vlekken, poeder of geur na

€ 13,95
= 500 ml

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het
etiket en de productinformatie. Bio Kill: Toel. Nr. 193/B.
Bevat: 2,2 g / l permethrine 25 / 75 cis / trans.
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Weert enkel katten af (handig als je zelf een hond hebt!)
4 Katten veroorzaken veel
meer overlast dan honden
4 Ze veroorzaken nog meer
schade: omgewoelde aarde
in bloembakken en –perken,
…
4 Gemakkelijk uit te strooien fijn granulaat
4 Op opritten, rond vuilniszakken en –containers,
paden, speelzand, rond gazons en hagen
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De voordelen van STOP SPRAY
4 Hecht zich uitstekend aan
behandelde oppervlakken
4 Maakt geen vlekken
4 Zeer goed regenbestendig
4 Zowel voor horizontale toepassingen (terrassen, paden, stoepranden, gazonranden, open
plekken in hagen) als verticale toepassingen
(muren, vuilniszakken en –containers, brievenbussen, schuttingen en afsluitingen)
4 Voor de mens een veeleer aangename geur,
dieren hebben er een hekel aan

tal van andere
ongewenste dieren
AFWEER MET ZACHTE HAND, MAAR
MET UITSTEKEND RESULTAAT
Enkele wilde diersoorten, die voorheen
minder voorkwamen, zoals vossen,
marters en reigers hebben een opvallende comeback gemaakt. En ze zijn
minder schuw dan voorheen, afsluitingen voldoen niet meer. Dode kippen
en ganzen, verdwenen vijvervissen, …
De overlast neemt toe, ook die veroorzaakt door konijnen, duiven en zwerfkatten en –honden, … Maar ook de
technologie staat niet stil. Lees maar
even verder over de mogelijkheden
van Multistop Outdoor +.

= 60 m2

Day
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Volume

---------- ATS -----------------R

Constant

€ 10 ,95

Operating
Time
24 HR

Night

Motion Sensor
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CAUTION
THESE SOUNDS
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Weert zowel katten als honden af
4 Handig vernevelbaar product
4 Bevat enkel natuurlijke
grondstoffen met een langdurig afweereffect

Ultrasonic
Motion
Sensor
Constant
Cont. Sweep

CAUTION
THESE SOUNDS
MAY DISTURB
PEOPLE !

= 50 m2

C

Motion
Sensor

STOP SPRAY

€ 10 ,95

DC9V

CAUTION
THESE SOUNDS
MAY DISTURB
PEOPLE !

Katten en honden zijn de populairste
huisdieren. Helaas veroorzaken ze
ook overlast en schade bij de buren.
Gelukkig hoeft de vrederechter maar
zelden tussen te komen. Daar zorgen
de uitstekende afweermiddelen van
BSI wel voor. Deze ecologische afweermiddelen hebben hun deugdelijkheid al jaren bewezen en zorgen
voor het behoud van de ‘lieve vrede’.

---------- ATS -----------------R

CAUTION
THESE SOUNDS
MAY DISTURB
PEOPLE !

KATTEN EN HONDEN

Sonic
Volume

CAUTION
THESE SOUNDS
MAY DISTURB
PEOPLE !

ONGEWENSTE
GASTEN

Motion Sensor
Sensitivity

DC9V

C

DC9V

C

€ 49,95
= 500 m2

Verjager voor ongewenste dieren; voor buitengebruik
Met 3 functies:
➊ Verspreidt hoogtonige ultrasonen, onhoorbaar voor de
mens, maar zeer irriterend voor dieren
➋ Flitslicht gaat aan als een dier de beschermde zone
binnenkomt
➌ Verspreidt ook een alarmgeluid
4 Alle functies zijn apart of gecombineerd instelbaar
Nog meer voordelen!
4 Afstandsbediening + adapter zijn gratis meegeleverd
4 Beschermt een zone van 500 m² in een hoek van 90°
4 Werkt via de meegeleverde adapter of via 4 niet-meegeleverde C-batterijen
4 Ongevaarlijk voor kinderen en huisdieren, ook onschadelijk voor de verjaagde dieren
Welke dieren kan je er mee verjagen?
Vleermuis
MUIS
4 Vleermuizen
KONIJN
RAT
4 Knaagdieren
REIGER
DUIF
4 Vogels
VOS
HOND
4 Katten, honden
KAT
MARTER
vossen
0 Hz

100.000 kHz
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VIJVER

Batterij
drukspuit

EEN HELDERE VIJVER IN
2 STAPPEN

Bekijk hier de film
BSI Aqua Power …

NOOIT MEER POMPEN!

Een heldere vijver is gelukkig geen verre
droom. Slechts hier en daar is er een perfecte, goed aangelegde vijver met weinig of geen
algengroei. In een gemiddelde vijver daarentegen, stikt het vaak van de algen. Vooral bij de
eerste warme lentedagen kan de algenontwikkeling spectaculair zijn. Hoe je dit in slechts 2
stappen ongedaan maakt, verneem je hier. Een
helder 2-stappenplan op weg naar een heldere
vijver.

€ 179,00
/ stuk

stap 2

stap 1
AQUA POWER,
de krachtige
heldermaker

AQUA CLEAR,
voor blijvend helder water
Voor meer info:
zie www.SOShuisentuin.be batterij drukspuit

€ 14,95

tot 80 000 l
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€ 32,50

tot 320 000 l

Wat doet Aqua Power?
4 Breekt snel organisch materiaal af
4 Dode algen komen snel bovendrijven
4 Na 1 dag reeds helder water
Hoe en wanneer toepassen?
4 Bij aanwezigheid van algen en temperatuur
vanaf ca. 15 - 20° C
4 Gewoon op het wateroppervlak uitstrooien
4 Bovendrijvende restanten best wegscheppen
Nog meer productvoordelen
4 Bevat geen toxische stoffen
4 100 % biologisch afbreekbaar
4 Ongevaarlijk voor vissen, wel de maximale dosis
en de gebruiksaanwijzing respecteren.

200 m² behandelen met een drukspuit die je niet moet
dragen en waarbij je niet moet pompen?
Het bestaat!
EVEN UITLEGGEN:
4 De batterij drukspuit kan je opladen met een meegeleverde adapter. Je kan ze tot 10 keer leegspuiten met 1
oplaadbeurt.
4 Het spuitbereik kan je fors uitbreiden met een 6 meter lange spuitleiding die je direct aan de bestaande
spuitleiding kan koppelen.
4 Zo kan je 200 m² behandelen terwijl de drukspuit op
de grond blijft staan, er zijn tal van toepassingsmogelijkheden
➤ Behandelen van grote terrassen, paden, opritten,
parkings
➤ Tussen beplantingen, langs hagen
➤ Vooral ideaal voor behandeling van daken en
muren, je kan bv. op een ladder staan terwijl de
drukspuit op de grond blijft staan.

€ 14,95

tot 36 000 l

nu tijdelijke actie
Aqua Clear heeft 3 unieke eigenschappen!
➊ Fosfaten, het ‘voedsel’ voor algengroei, worden
gebonden en omgezet.
➋	Het water wordt uitgevlokt, vuil slaat neer op
de bodem
➌ pH-schommelingen worden gebufferd
Het resultaat mag er wezen!
4 Nadat Aqua Power het water helder maakte, zorgt
Aqua Clear voor het behoud van helder water.

ACTIEprijs
€ 199,95

19

promoties 2015
GROENE AANSLAG

MOS EN GROENE AANSLAG

Groene aanslag zijn aaneengegroeide algen die vooral na de
winter een vieze, glibberige laag vormen op paden, opritten,
terrassen. Maar ook op muren, daken, tuinafsluitingen, potterie en ornamenten.
Bestrijding is gelukkig eenvoudig en doeltreffend.
ANTI-GROENE AANSLAG is het ideale product. Het product
verdunnen en met een gieter of een drukspuit toepassen. Geschikt voor en veilig voor alle ondergronden en alle materialen. Al na 2 à 3 dagen zie je duidelijke resultaten.

Tegen het gelijktijdig voorkomen van MOS en GROENE AANSLAG (bv. groene aanslag op tegels en mos in de tegelvoegen) kan je GREEN KILL gebruiken. Dit gebruiksklare product
werkt snel en is veilig voor alle oppervlakken en ondergronden.
zuinige
sproeiboom

onklopbare
promoprijs
,95

GRATIS

€ 18

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket
en de product- informatie. Toel. Nr. 806/B.
Inhoud: 40 g / l alkyl-dimethyl-benzyl ammoniumchloride

€ 49,95

tot 1000 m2
GRATIS DRUKSPUIT
bij aankoop van 5 l

€ 15,95

Gratis sproeiboom (waarde € 9,95) bij aankoop van een 5 liter verpakking van € 18,95.
De sproeiboom kan je direct op de 5 l flacon aansluiten.
Promoprijs is geldig tot 30/06/2015

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket
en de productinformatie. Toel. Nr. 11706/B
Inhoud: 45 g / l didecyl- dimethyl-ammoniumchloride

tot 200 m2

Promotie geldig tot 30/06/2015

BON € 3,00

limaslak slakkenkorrels
4
4
4
4

directe korting aan de kassa bij aankoop van
9
€ 2 20 kg GREENtime

ACTIE

Organisch-minérale meststof NPK 6 - 3 - 13 + 2 MgO + 2 Fe

2e fles aan halve prijs

E-mail:

Naam & Voornaam

Straat + Nr.

Postcode + Gemeente

Actie niet cumuleerbaar
Geldig tot 31 / 10 / 2015

✃

GEWAARBORGDE SAMENSTELLING.
Samengestelde organische meststof NPK 6+3+13+2Mgo+2Fe.
Meststof met indirecte werking tegen mos.

€ 15,75

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik
eerst het etiket en de productinformatie. Erk. Nr. 9646G/B
Bevat: 6 % metaldehyde.

V.U. / E.R. BSI, Jagershoek 13, 8570 Vichte

BSI1012kbGrTi20kgB

€ 32,95,95

Heel effectief
Unieke prijs / kwaliteits-verhouding
Lage kostprijs per m²
Zeer geschikt voor grote oppervlaktes

voor 2 x 700 g

Actie geldig tot 30/06/2015

Gegevens in deze gids onder voorbehoud van wijzigingen en/of tikfouten. BSILeGi2014VL Geen overname van publicaties uit deze gids zonder schriftelijke toestemming.

= 50 m2

