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€ 15,50

30 - 50 m²

1 kg

+

EEN IJZERSTERK GAZON MET 

BSI SPORT & SPEEL GRASZAAD
✓ Grasmengsel dat snel ontkiemt

(onkruid krijgt geen kans)
✓ 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 (€ 37,50)

€ 15,50

30 - 50 m²

,50 € 68,95

150 - 250 m²

5 kg

HERSTEL JE GRAS MET BSI 
SNEL HERSTEL GRASZAAD
✓ Snelkiemend graszaad voor een sterk 

gazon met stevige wortels
✓ Voor het herstel van kale plekken in het 

gazon en na het verticuteren

€ 16,50

30 - 50 m²

1 kg

€ 41,50

75 - 125 m²

2,5 kg

30 - 50 m²30 - 50 m²

+

GRATIS
FRISBEE

bij aankoop van een doos 
Snel Herstel 2,5 kg

€ 8,95

15 - 25 m²

500 g

Handige verpakking voor 
kleinere tuinen of kleine 
problemen in het gazon.

Handige verpakking voor 

GRASZAAD IN VOORDEELVERPAKKING
✓ Zowel voor de aanleg van een nieuw gazon als voor 

het herstel van een bestaande grasmat
✓ 3 kg volstaat voor ca. 150 m2

PROMO!PROMO!

€ 37,95

3 kg voor
€ 39,95

90 - 150 m²

€ 88,50

250 - 375 m²

Zo krijg jij een mooi 
groen en fris gazon!
De lente is in aantocht… Dan wil je toch ook pronken met een 
gazon in topvorm? Gras goed onderhouden is een uitdaging in 
tijden van klimaatverandering. Onze graszaden zijn uitvoerig 
getest en bestand tegen uitzonderlijke weersomstandigheden. 
Je mag dus op beide oren slapen, je gras kan tegen een stootje!

BSI-graszaden zijn behandeld 
met een beschermende en 
voedende coating. Daardoor 
groeit het jonge gras efficiënter 
en sneller. Bovendien is het zaad 
minder aantrekkelijk voor vogels.

Wist je dat?

Tip +++

€ 68
150 - 250 m²

5 kg

3 kg volstaat voor ca. 150 m2

€ 68
150 - 250 m²
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€ 44,95

200 m²

20 kg

GREENTIME, 
 VOOR- EN NAJAARSMESTSTOF! 

✓ Meststof met superlange werking
✓ Gazonmeststof met extra 

magnesium en ijzer voor een 
diepgroene kleur

✓ Sterke mosbestrijding
✓ Minikorrel die diep in de grond valt
✓ Bevat kalkstikstof
✓ 20 kg volstaat voor 200 m2

Maak komaf met 
mos in je gazon
Heb je na de winter last van veel mos in 
je gazon? Het lijkt onschuldig, maar is het 
niet. Mos verhindert dat de graswortels 
goed kunnen ademen. Ga dat vervelende 
mos te lijf met Empress Garden.
Ook beschikbaar in 500 g (€ 24,50) en 2 kg (€ 69,95)

EMPRESS
GARDEN € 37,95

500 m²

1 kg

HANDDRUK-
SPUIT 

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

HANDDRUK-
SPUIT 

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

HANDDRUK-
SPUIT 

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

Bevat: 29,4 % ijzersulfaat watervrij
+ 44,0 % dinatrium-EDTA. Gebruik 
gewasbeschermingsmiddelen veilig. 
Lees vóór gebruik eerst het etiket 

en de product-informatie. 
Toel. nr.: 9959G/B.

GRATIS!

+

200 m²

GRATIS!

250 g SNEL 
HERSTEL 
GRASZAAD*

bij aankoop
van 1 zak 20 kg 
GreenTime
*twv € 6,50

Maak komaf met 

Tip

SUPERGAZON
✓ Uitstekende prijs-

kwaliteitverhouding
✓ Indirecte werking tegen 

mos en onkruid
✓ 20 kg volstaat voor 200 m2

€ 28,50

200 m2

NIEUW
MESTSTOFSTROOIER 
MET HOES EN VOLLE BANDEN

Met de BSI-strooier verspreid je de 
meststoffen efficiënt, wat je gazon 
zeker ten goede komt.

✓ Stevig materiaal
✓ Flexibel in gebruik
✓ Inhoud van 27 liter
✓ Afdekhoes 

+

Een unieke
gazonmeststof met
langdurige werking!

€ 149,95

 PRIJS

to p per

20 kg

PRIJSTOPPER!

GRATIS
4 kg 
GREENTIME*

bij aankoop 
van een 
meststof-
strooier
*twv € 29,95



€ 15,50

100 m²

10 ml

ECOPUR KOPER GARDEN 
FUNGICIDE 

✓ Preventief middel tegen 
aardappel- en tomatenziekte  

✓ 20 x 10 g wateroplosbare zakjes

ECOPUR CARBOGUARD SIERTUIN 

✓ Tegen schimmelziekten op rozen en 
sierplanten

✓ Gebruiksklare spray 

ECOPUR CARBOGUARD 
MOESTUIN FUNGICIDE 

✓ Tegen witziekte/meeldauw en schurft
✓ Gebruiksklare spray

ECOPUR
PLANTEN INSECTICIDE
✓ Tegen bladluizen en witte vliegen 

op kamer- en sierplanten
✓ Gebruiksklare spray

ECOPUR 
ECOSHIELD
✓ Ecologische bestrijding van 

bladinsecten (nuttige insecten 
blijven leven). Fysische werking 
bevat geen pesticiden.

✓ Toepassen in moestuin, fruittuin 
en op sierplanten

✓ Werkt zeer snel

100 m²

€ 18,95

750 ml

€ 18,95

750 ml

€ 19,95

200 g

€ 9,95

400 ml

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.

CARBOGUARD. Toelatingsnr 11187G/B. Werkzame stof 4,25 g/l 
kaliumwaterstofcarbonaat, Gebruik  gewasbeschermingsmiddelen veilig. 
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product-informatie.

KOPER GARDEN. Toel. nr.: 9996G/B, Werkzame stof: 25 % CU. 
Gebruik  gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst 
het etiket en de product-informatie.

Info
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NIEUW

Tuinier 
milieubewust
Tuinieren met zorg voor de natuur, 
het kan met ECOPUR!

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.

€ 19

4
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CONCENTRAAT

GEBRUIKSKLAAR

CITO HERBICIDE
✓ Bestrijdt onkruiden, grassen en mos
✓ Toepassing: opritten, paden 

en tussen beplanting
✓ Ook beschikbaar in 1 l concentraat (€ 22,95)

TOTALE 
ONKRUIDBESTRIJDER
✓ Het ideale glyfosaat vervangmiddel
✓ Onkruidbestrijder en mosverdelger
✓ Werking zichtbaar na 3 uur
✓ Ook beschikbaar in 450 ml (€ 33,95) 

en 900 ml (€ 54,95)

€ 13,95

8 m²

800 ml

€ 48,95

100 m²

2,5 l

€ 13
8 m²
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€ 19,95

125 m²

225 ml

€ 46,95

CITO -Toel. nr.: 10198G/B  Werkzame stof 240g/l azijnzuur (Herbicide) en CITO RTU, Toel.nr.: 10199G/B 
werkzame stof: 60 g/l azijnzuur (Herbicide). Gebruik  gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór 
gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

HERBEX - Toel. nr. 10836G/B. - Werkzame stof. Bevat: 500 g/l  pelargonzuur 
- (herbicide/mosverdelger). Gebruik  gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees 
vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 

WEG MET ONKRUID!

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

100 m²

€ 48
2,5 l

100 m²

Onkruid in je gazon, tussen planten of op de oprit kan 
vaak hardnekkig zijn. Grijp snel in voor je met een oerwoud 
zit. Met onze producten gaat dat in een vingerknip én 
bijzonder efficiënt. Zeg neen tegen onkruid!

Gedaan 
met onkruid!

HERBEX, de beste formule 
om onkruid te bestrijden!

TEGEN ONKRUID
IN DE SIERTUIN
✓ Ook beschikbaar in 450 ml

(€ 33,95)

NIEUW

€ 19,95

100 m²

225 ml
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DUBBELE 
SPUITFUNCTIE

BIO KILL MIER
✓ Kant-en-klaar 

insecticide tegen 
mieren

✓ Werkt uiterst lang en 
heel efficiënt

MIERENLOKDOOS
✓ Inhoud: 4 mierenlokdozen

(3+1 gratis)
✓ Gelvormig en geconcentreerd lokaas

VESPA INSECTICIDE
✓ Handige strooibus met stuifmond
✓ Tegen mieren en kakkerlakken

€ 15,95

300 g

€ 10,95

3 + 1 GRATIS

VESPA INSECTICIDE

€ 15

VESPA INSECTICIDE

€ 15,95 € 10,95

MIERENLOKDOOSINSECTICIDE SPRAY 
TEGEN KRUIPENDE INSECTEN
✓ Spuitbus met handig rietje
✓ Rechtstreeks in mierennesten of 

schuilplaatsen spuiten

€ 9,95

400 ml

3+1 GRATIS!

MIERENLOKDOOS. Reg. nr. BE-REG-00842. Werkzame stof: 
natriumdimethylarsenaat 5,71%Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik 
eerst het etiket en de productinformatie. 

VESPA Toel. nr.: 402B. Werkzame stof: Cypermethrine (CAS 52315-07-8): 
1,0 %. Gebruik  biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de 
productinformatie.

INSECTICIDE . Reg. nr. BE-REG-00381. Werkzame stoffen: Prallethrine: 0,075 
% & Cyphenothrine 0,15%. Gebruik  biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het 
etiket en de productinformatie.

SPUITFUNCTIE

€ 9

Mieren kunnen voor veel overlast 
zorgen. BIO KILL mier doodt deze 
insecten meteen én heeft een 
langdurige werking, tot vier weken lang.

Last van mieren?
 Bio Kill Mier

is de oplossing!

Weg met
vervelende mieren

BSI
HANDDRUKSPUIT 

Bij aankoop
van 5 l

Bio Kill Mier

GRATIS!

€ 78,95

5 l

€ 39,95

2,5 l

Mieren kunnen voor veel overlast 
 doodt deze 

langdurige werking, tot vier weken lang.

€ 78,95

langdurige werking, tot vier weken lang.

€ 78 € 14,95

500 ml

BSI
HANDDRUKSPUIT 

Bij aankoop
van 5 l

Bio Kill Mier

GRATIS!

BSI
HANDDRUKSPUIT 

Bij aankoop
van 5 l

Bio Kill Mier

GRATIS!GRATIS!

€ 14,95€ 14,95

+

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik 
eerst het etiket en de productinformatie. 
Reg. nr. BE-REG-00215. Bevat: 0,01% prallethrine + 
0,1% phenothrine.
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€ 14,95

ALLE BIO KILL
500 ml

BIO KILL MICRO-FAST
✓ Snelle werking tegen alle 

vliegende en kruipende insecten
✓ Geurloos, kleurloos en maakt 

geen vlekken
✓ Gebruik in en om de woning
✓ Ook beschikbaar in 2,5 l

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 
Toel. nr.: 2916B. Bevat: 0,01% prallethrine + 0,1% phenothrine.

BIO KILL 
VLIEG-MUG-WESP

✓ Snelle en krachtige 
werking tegen 
vliegen, muggen en 
wespen

✓ Voor gebruik in de 
woning, werk- en
verblijfsruimten

BIO KILL KLEERMOT
HUISSTOFMIJT
BEDWANTS

✓ Werkt snel en 
doeltreffend

✓ Tegen vervelende 
insecten zoals 
bedwants, kleermot 
en huisstofmijt

✓ Lange nawerking

BIO KILL SPIN

✓ Voorkomt en 
bestrijdt spinnen

✓ Toepassen op 
vloeren, muren, 
ramen, tapijten en 
gordijnen

✓ De oplossing tegen 
een spinnenfobie!

BIO KILL BIRDS

✓ Bestrijdt 
hardnekkige 
parasieten

✓ Bij kippen, duiven 
en siervogels

✓ Voor de 
behandeling van 
kippenhokken, 
vogelkooien en 
duiventillen

BIO KILL 
HUISDIEREN

✓ Kant-en-klare 
oplossing voor de 
bestrijding van 
teken, vlooien, 
mijten,…

✓ Toepassen als 
omgevingsspray 
op tapijten, 
manden, kussens 
en ligplaatsen van 
dieren

BIO KILL 
CONTAINERSPRAY

✓ Gebruiksklaar 
insecticide tegen 
insecten en hun 
larven

✓ Toepassen in en 
rond vuilnisbakken, 
afvalcontainers,…

Insecten in en rond het huis? 
Bio Kill is de juiste én veilige keuze!

Met Bio Kill maken zowel vliegende 
als kruipende insecten geen schijn 
van een kans. 

Deze spray werkt snel én langdurig, 
zodat je meteen effect ziet. 

Handig meegenomen: 
Bio Kill maakt geen vlekken. 

Daardoor kan je het zowel in en 
buiten de woning gebruiken of ook 
op ligplaatsen van je huisdier.

Een oplossing voor elk probleem aan € 14,95 !

BIO KILL 

Bio Kill Vlieg-Mug-Wesp: Registratie. nr. BE-REG-00216.  Bio Kill Spinnen: Registratie. nr. BE-REG-00745. Bio Kill Kleermot/ Huisstofmijt / 
Bedwants: Registratie. nr. BE-REG-00365. Bio Kill micro-fast: Toel. Nr. 2916B.Bio Kill Huisdieren: Registratie. nr. BE-REG-00278. Werkzame 
stoffen: prallethrine +  phenothrine. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 

Dé referentie in 
insectenbestrijding
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FLY OFF
✓ Ventilator met reflectors om vervelende 

en vliegende insecten op veilige afstand te 
houden van voeding en dranken

✓ Ideaal om op tafel te plaatsen bij barbecue, 
picknick, keuken,...

✓ Zachte vleugels: veilig om aan te raken
✓ Bruikbaar met batterijen of USB-kabel 

(inbegrepen)
✓ Met haakje om op te hangen

€ 14,50

€ 14,95 € 15,95

€ 16,95

VLIEGEN VANGZAK
✓ Vangt en verteert tot 

40.000 vliegen
✓ Eenmalig gebruik
✓ Bevat ecologische 

lokstof Fly Attract

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik 
eerst het etiket en de productinformatie. 
Toelatingsnr EU-0027005-0000 Werkzame 
stoffen: Eipoeder 20 %; Fructose 40 %; Gist 
Saccharomyces cerevisiae: 10 %

VLIEGENLOKSTOF
✓ Doeltreffende 

vliegenlokstof 
voor de BSI-vliegenval

✓ 1 verpakking is goed voor 
10 navullingen

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik 
eerst het etiket en de productinformatie. 
Fly Attract - Toelatingsnr EU-0027005-
0000.  Werkzame stoffen: Eipoeder 20 
%; Fructose 40 %; Gist Saccharomyces 
cerevisiae: 10 %

VLIEGENVAL MET 
VLIEGENLOKSTOF
✓ Herbruikbare vliegenval: vangt 

tot 20.000 vliegen
✓ De val bevat een wateroplosbaar 

zakje met lokstof die vliegen 
aantrekt

✓ Enkel water toevoegen
✓ Ophangen in zon

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst 
het etiket en de productinformatie. 
Toelatingsnr EU-0027005-0000. Werkzame 
stoffen: Eipoeder 20 %; Fructose 40 %; Gist 
Saccharomyces cerevisiae: 10 %

Groot formaat: 
vangt tot 

40.000 vliegen!

 

FL

Y ATTRACT

onweerstaanbaar

VLIEGENVAL MET 
VLIEGENLOKSTOF
✓

✓

✓
✓

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst 
het etiket en de productinformatie. 
Toelatingsnr EU-0027005-0000. Werkzame 

 

FL

Y ATTRACT

onweerstaanbaar

 

FL

Y ATTRACT

onweerstaanbaar

Insecten
in de tuin 
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WESPENVAL 
MET LOKSTOF
✓ Herbruikbare wespenval: 

gemakkelijk te verversen
✓ Bevat ecologische lokstof

Wasp Attract
✓ Eenvoudig op te hangen of 

rechtop te zetten

WESPEN VANGZAK
✓ Eenmalig bruikbare wespenval
✓ Bevat ecologische lokstof 

Wasp Attract
✓ Gewoon water toevoegen en 

ophangen rond de woning, 
terras, zwembad,…

WESPENVAL 
MET LOKSTOF
✓ Herbruikbare wespenval: 

gemakkelijk te verversen
✓ Bevat 

Wasp Attract
✓ Eenvoudig op te hangen of 

rechtop te zetten

WESPENVAL 

✓

✓

✓

WESPENSPRAY
✓ Gebruiksklare 

spuitbus voor de 
snelle bestrijding van 
wespen en hun nesten

✓ Krachtig turboventiel: 
extra ver spuiten (tot 
4 meter!) om het nest 
op een veilige afstand 
te bestrijden

4m

€ 14,50

€ 14,95

€ 13,50

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket 
en de productinformatie. Wasp attract - Toelatingsnr 
EU-0027006-0000. Werkzame stoffen: Fructose 30 %; 
Azijn 50 %

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de 
productinformatie. Wasp attract - Toelatingsnr EU-0027006-0000
Werkzame stoffen: Fructose 30 %; Azijn 50 %

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst 
het etiket en de productinformatie. 
WESPENSPRAY: Reg. nr.: BE-REG-00300.
Bevat: 0,075% prallethrine & 0,15% cyphenothrine

 

W
ASP ATTRAC

T

onweerstaanbaar

 

W
ASP ATTRAC

T

onweerstaanbaar

Ook tegen 
hoornaars

Scan hier:
wespen 

bestrijden!
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WESPENSPRAY
✓

✓

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst 
het etiket en de productinformatie. 
WESPENSPRAY: Reg. nr.: BE-REG-00300.
Bevat: 0,075% prallethrine & 0,15% cyphenothrine

WESPENSPRAY
✓
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€ 9,95

BYE BYE MOL

BYE BYE KAT

€ 9,95

STOP GRANULAAT KAT

✓ Strooikorrels met een 
onaangename geur
voor katten

✓ Gemakkelijk uit te strooien 
op opritten, paden, 
speelzand, borders, …

✓ Onschadelijk voor planten

HOT EXIT®

✓ Spray met contactwerking: 
ideaal voor op de grond, 
voor vuilniszakken, 
ligplaatsen, zaaibedden, …

✓ Langdurig actief
✓ Op basis van natuurlijke 

ingrediënten
✓ Niet op planten toepassen!

STOP SPRAY 

✓ Langdurig actief en goed 
regenbestendig

✓ Handig vernevelbaar 
product

✓ Niet op planten 
toepassen

ANTI-MARTER SPRAY 

✓ Snelwerkende spray om 
marters te verjagen

✓ Voorkomt marterschade!
✓ Onder de motorkop 

spuiten

€ 13,95

600 g

€ 18,50

500 ml

€ 17,50

800 ml

€ 13,50

500 ml

€ 17,50

800 ml

,95

€ 9,95

BYE BYE MARTER

BYE BYE KATBYE BYE KAT

€ 9

Bye bye kat, 
marter en mol
De beste manier om ongewenste dieren op 
afstand te houden, is hen afschrikken met 
natuurlijke vijanden, zoals een hond. Heb je 
geen viervoeter? Geen probleem, gebruik dan 
één van de Bye Bye-afweerzakjes. Dat zijn 
geurzakjes die je makkelijk kan ophangen of 
bijvoorbeeld in een mollengang plaatsen.

€ 69,95

ALARMGELUID FLITSLICHTULTRASOON

Tip

Hou ongewenste 
dieren op afstand
Dieren zijn flexibel en bepalen zelf of ze 
jouw tuin een bezoekje brengen of niet. 
Wens je liever geen bezoek van katten, 
mollen, muizen of marters? Gebruik dan 
één van onze afweermiddelen.

MULTISTOP OUTDOOR+
✓ Verspreidt hoogtonige ultrasonen, 

onhoorbaar in te stellen voor de mens 
maar irriterend voor dieren

✓ Flitslicht gaat ‘s nachts aan als een 
dier de beschermde zone binnenkomt

✓ Sensor met bereik van 500 m2

✓ Inclusief adapter

Stop Spray. Werkzame stof: Capsicum oleoresin expeller 
pressed
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Hoe MiteStop gebruiken?

1. Reinig het kippen- of vogelverblijf grondig.

2. Los het product op in water. 
Met 10 ml MiteStop per liter water kan je
10 m² behandelen. 

3. 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. 

4. Behandel het hok bij voorkeur bij schemering, 
dan zijn de vogels rustig  en de parasieten
het meest actief. 

5. Herhaal dit 3x, met telkens 5 tot 7 dagen tussen 
voor een optimaal resultaat.

€ 10,95

200 g2 kg

€ 14,95

500 ml

€ 19,50

500 ml

MITESTOP START SET

DIATOSECT P PLUIMVEE

✓ Strooipoeder bestrijdt en 
voorkomt bloedluizen bij 
pluimvee

✓ Van natuurlijke 
oorsprong - op basis van 
100 % diatomeeënaarde

€ 10
200 g

Scan hier:
werking 

MiteStop

Bloedluis op kippen
Vroeg of laat krijgen kippen te
maken met bloedluis = rode vogelmijt. 
Pak tijdig het probleem aan! 

In het begin zal de kip enkel stress 
ondervinden en niet graag meer in het 
hok verblijven. Na een paar aanvallen 
kan de kip er flink ziek van worden en 
bloedarmoede oplopen. Wanneer er 
niet wordt ingegrepen, kan het dier 
uiteindelijk sterven aan stress. 

, 

DIATOSECT P PLUIMVEE DIATOSECT P PLUIMVEE

✓ Strooipoeder tegen 
bloedluizen

✓ Uitstrooien op zitstokken, 
rond nestplaatsen, kieren 
en spleten!

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het 
etiket en de productinformatie. Diatosect P. Toel. nr.: 
BE2022-0002-01-01. Bevat: Diatomeeënaarde (CAS 
61790-53-2): 100,0 %

BIO KILL MICRO-FAST 
BIRDS

✓ Gebruiksklare kooi-
en omgevingsspray 
tegen ectoparasieten 
bij kippen, duiven en 
siervogels

✓ Snelle en lange werking

€ 14€ 14

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket 
en de productinformatie. Reg. nr.: 2916B
Bevat: 0,01 % prallethrine + 0,1 % phenothrine.

MITESPRAY

✓ Doeltreffend en 
ecologisch product 
tegen mijten en vlooien

✓ Gemakkelijk toe te 
passen via handige 
spuitbus

✓ Fysieke werking, bevat 
geen pesticiden

€ 19€ 19

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het 
etiket en de product-informatie. Diatosect P Toel. nr.: 
BE2022-0002-01-01. Bevat: Diatomeeënaarde (CAS 
61790-53-2): 100,0 %

NIEUW

GRATIS!
+

BIO KILL 
MICRO-FAST 
BIRDS 375 ML
twv 10,95

€ 39,95

+drukspuit

360°

50 ml mite spray 
concentraat

+

✓ Tegen rode bloedluizen en mijten
✓ Start Set met concentraat (50 ml) en 

bijgeleverde handdrukspuit 1,5  l
✓ Concentraat apart verkrijgbaar (€ 32,50 - 50 ml voor 50 m2)

€ 48,50
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€ 49,95

1000 m²

5 l

€ 8,95

50 m2

5 l

ANTI GROENE AANSLAG 
KLAAR VOOR GEBRUIK
✓ Economische 5 l verpakking
✓ Meteen klaar voor gebruik (niet 

verdunnen in water)
✓ Geschikt voor alle materialen en 

ondergronden

2 middelen om groene aanslag te verwijderen: 
concentraat of gebruiksklare oplossing. 

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

CONCENTRAAT

GEBRUIKS-
KLAAR

Geconcentreerde groenverwijderaar met 

GEBRUIKS-
KLAAR

€ 19,95

5 l voor
€ 29,95

50 m²

GREEN KILL,
GROENE AANSLAG-
REINIGER WERKT OOK 
TEGEN KORSTMOS
✓ 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. Green Kill: 806B. Bevat: 4,0% alkyl(C12-C16)-
dimethyl-benzylammoniumchloride

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de 
productinformatie. Anti-Groen Klaar voor gebruik. Toel. nr.: 514B B. 
Werkzame stof: 0,25% didecylammoniumchloride 

ZUINIGE SPROEIBOOM 
Bij aankoop van
5 liter Green Kill

twv € 13,50

GRATIS!

GRATIS!

Iedereen wordt wel eens 
geconfronteerd met groene aanslag 
op paden of terrassen. Die ontstaat 
door een gebrek aan zonlicht tijdens 
dagen met veel regen. 

Dat lijkt onschuldig, maar het wordt 
al snel heel glad en gevaarlijk door 
de mossen en algen. Met onze 
oplossingen verwijder je groene 
aanslag snel en zo heb je terug een 
terras of oprit om mee te pronken.

GRATIS!GRATIS!

,95

GRATIS!GRATIS!

€ 49
1000 m²

CONCENTRAAT

GRATIS!

€ 49
1000 m²

GRATIS!

€ 49,95

1000 m²

5 l

GRATIS!

€ 49
1000 m²

HANDDRUK
SPUIT

Bij aankoop van
5 liter 

anti-groene 
aanslagreiniger

Gedaan met 
groene aanslag!

Slakken bestrijden

NIEUWPRIJSTOPPER!

+

+

ANTI GROENE 
KLAAR VOOR GEBRUIK
✓
✓

✓

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de 
productinformatie. Anti-Groen Klaar voor gebruik. Toel. nr.: 514B B. 

PRIJSTOPPER!
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Slakken bestrijden

NIEUW

Buxusmot 
bestrijden

RUPSEN BESTRIJDEN 
MET OMNI INSECT

✓ De radicale oplossing tegen 
rupsen van de buxusmot

✓ Vraatschade stopt direct
✓ Ook beschikbaar in 20 ml (€ 13,50)

LIMAGUARD

✓ Zeer aantrekkelijk 
lokaas

✓ Snel en zichtbaar 
resultaat

✓ Ook beschikbaar 
in 700 g (€ 13,50)

FERRIMAX

✓ Ecologische 
slakkenkorrel

✓ Langdurig aantrekkelijk 
en werkzaam

✓ Ook beschikbaar 
in 1 kg (€ 16,95)

Vervang de capsules iedere 
3 maand voor een goede werking!

FEROMOONCAPSULES 
BUXUSMOTTENVAL 

SCHIMMELS 
BESTRIJDEN MET 
FUNGISTOP GARDEN 
BUXUS

€ 17,95

40 ml

€ 29,95

50 ml

€ 8,95

400 g

€ 10,50

400 g

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik 
eerst het etiket en de productinformatie. Toel. nr.: 1185G/P. 
Bevat: 15 g/l deltamethrin.

LIMAGUARD. Toelatingsnr 11195G/B. 
Werkzame stof: 25 g/kg metaldehyde. Gebruik 
gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor 
gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

FERRIMAX Toelatingsnr 10773G/B. Werkzame 
stof: 10 g/kg IJzerfosfaat dihydraat. Gebruik 
gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik 
eerst het etiket en de productinformatie.

RUPSEN BESTRIJDEN 

€ 29

RUPSEN BESTRIJDEN 

€ 29

€ 8,95 € 10

€ 32,50

2 stuks

FEROMOONCAPSULES 

Tip

€ 14,50

BATTERIJDRUKSPUIT
 MET TROLLEY 
✓ Rugsproeier 16 l met batterij en lader
✓ Verplaatsbaar via de handige trolley

of op de rug te dragen
✓ Afneembare wielenset

Batterijdrukspuit met 
gratis accessoires!

PROMO!

➊
SPUITLEIDING 6 METER

➋
SPUITKAP

➌
KOPPELSTUK 

Slakken bestrijden

SPUITLEIDING 6 METERSPUITLEIDING 6 METERSPUITLEIDING 6 METERSPUITLEIDING 6 METER

KOPPELSTUK 

➊
SPUITLEIDING 6 METERSPUITLEIDING 6 METERSPUITLEIDING 6 METERSPUITLEIDING 6 METER

➌
KOPPELSTUK 

Slakken bestrijden

16 l
€ 279,95

€ 298,50

Krachtige 

lithium-ion 

batterij!

2 stuks

➍
SPLEETDOP 

NIEUW
 

To
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AQUA CLEAR
✓ Krachtig product tegen 

vertroebeling in de vijver
✓ Kristalheldere vijver in 1 week
✓ Onschadelijk voor vissen en 

waterplanten
✓ Ook beschikbaar in 4 kg (€ 59,95)

€ 19,95

900 g

1. Plaats genoeg zuurstofplanten

2. Kies vijvervissen die weinig wroeten

3. Voeg de biologische oplossing 

KLARVITAL toe om algen te voorkomen 

Hoe toepassen?

1. Verwijder in het voorjaar modder, 
algen, bladeren en ander dood 
plantenmateriaal uit de vijver.

2. Schud de fles KLARVITAL goed.

3. Meng KLARVITAL met lauw water (1 l is 
goed voor 20-100 m3), laat 10 minuten 
staan en verspreid over het water. 

4. Gebruik indien nodig ALG-STOP om 
vijverwater helder te maken dat door 
algen is aangetast.

5. Voor blijvend helder water pas je 
best AQUA CLEAR toe!

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 (€ 35,50)

en 5 kg (€ 63,50)

€ 17,95

500 g

Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik 
eerst het etiket en de productinformatie. Alg-Stop: Notificatienr.: NOTIF1073 
Dinatriumcarbonaat, verbinding met waterstofperoxide (2:3) (CAS 15630-
89-4): 24.5 %

Stappenplan tegen 
algengroei

KLARVITAL, 
BIOLOGISCHE OPLOSSING TEGEN ALGEN

✓ Preventieve behandeling voor algengroei in 
(zwem)vijvers

✓ 100 % veilig voor alle vijvervissen, insecten en 
planten

✓ Breekt organisch bezinksel op biologische 
wijze af en voorkomt onaangename geuren

€ 59,95

1 l concentraat

Stappenplan tegen 

Tip

Vijver en zwemvijver 
helder maken

Algen voorkomen

Algen & groen water behandelen

Stap 1 Stap 2



B
SI

 T
ui

ng
id

s 
20

23

15

BSI biedt een compleet assortiment kwalitatieve 
producten voor het onderhoud van je zwembad.

Zwembadonderhoud 
en waterkwaliteit
BSI biedt een compleet assortiment kwalitatieve 
producten voor het onderhoud van je zwembad.producten voor het onderhoud van je zwembad.producten voor het onderhoud van je zwembad.

Eur-o-choc chloorgranulaat voor zwembaden. Registratie nr. BE-REG-01646 , bevat 100 % Trocloseen; Eur-o-tabs Chloortabletten voor 
zwembaden. Registratie nr. BE-REG-01647, bevat 98 % symcloseen. Gebruik biociden veilig, lees voor gebruik eerst het etiket en de 
productinformatie. 

POOLSAN CS. Toelatingsnr BE-2020-0005. Werkzame stof: 16% Kopersulfaat pentahydraat. Gebruik biociden veilig. 
Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

niet-irriterend lange werking

geurloos

100 % chloorvrij

werkt direct

PoolSan, chloorvrij zwemmen PoolSan CS is een gebruiksklare 
oplossing die rechtstreeks in het 
zwembadwater wordt gegoten. 
Het product werkt onmiddellijk, 
is geurloos en niet-irriterend. 
PoolSan CS heeft bovendien een 
uitvlokkende werking waardoor 
organische waterverontreiniging
makkelijk kan uitgefilterd worden. 
Het product is compatibel met 
alle behandelingen, standaard-
filters en zwembadbekledingen.

POOLSAN CS START SET 
Deze handige Start Set van BSI 
bevat alles wat je nodig hebt voor 
een chloorvrij zwembad of spa.
✓ 250 ml PoolSan cs
✓ 50 stuks teststrips
✓ 1 kg Oxy-Pool & spa
✓ 1 l pH Up & 1 l pH Down

Scan hier:
werking 
PoolSan

€ 74,50

alles in 1 doos

Tip

Een zwembad 
zonder chloor!
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ONTDEK ONZE PROMO’S

Dat kan! Surf naar
bsi-products.com/registreer
en registreer u meteen.
Geniet van leuke voordelen!

*Promotie geldig tot 31/10/2023 of tot uitputting voorraad.

Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Wacht niet en registreer meteen!

Het hele jaar
door BSI-tuintips
en promoties? 

16

Dat kan! Surf naar
bsi-products.com/registreer
en registreer u meteen.
Geniet van leuke voordelen!

*Promotie geldig tot 31/10/2023 of tot uitputting voorraad.

Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Wacht niet en registreer meteen!

Het hele jaar
door BSI-tuintips
en promoties? 

 Handig tuinadvies: op maat
én op het juiste moment

 Tips en tricks voor de beste resultaten

 Hoe (tuin)problemen voorkomen?

 Interessante aanbiedingen

€ 39,95

2 kg

GRATIS 375ml 
BIO KILL Birds*

€ 49,95

1000 m²

5 l

€ 49,95

1000 m²

5 l

Bij aankoop van 5 liter 
Anti-Groene aanslag 

+

+

€ 39

GRATIS 375ml 

€ 39
NIEUW

+

Bij aankoop
van een emmer
Diatosect P 
Pluimvee 2 kg ter waarde van € 10,95ter waarde van € 17,95

GRATIS 4 kg
GREENTIME*
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Bij aankoop van 
een meststofstrooier (27l)

€ 149,95

25 kg

ter waarde van € 15,50
GRATIS HANDDRUKSPUIT*


