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Je gazon

Tuinieren met zorg 
voor de natuur
Alles tegen insecten

in topvorm
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BVBA Tuinweelde
www.tuinweelde.be

Huissegemstraat 14, 9470 Denderleeuw
053/66 11 51 - johancouck@hotmail.com

Open ma – vrij van 8u30 – 12u en van 13u30 – 18u30
Za doorlopend van 8u – 18u, zondag gesloten

AUTOMOWER® ROBOTMAAIERS (GRATIS PLAATSING!)
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BON - € 3 OP DE OMMEZIJDE VAN DEZE FOLDER

EEN IJZERSTERK GAZON  
MET BSI SPORT & SPEEL 
GRASZAAD
• Grasmengsel dat snel ontkiemt
• 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 (€ 32,95)

GRASZAAD IN EEN 
VOORDEELVERPAKKING 
PROMO GAZON 
• Zowel voor de aanleg van een nieuw gazon als voor het 

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

• Ook beschikbaar in 7,5 kg (€ 74,50)

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
• 1 kg volstaat voor ca. 50 m2

• Ook beschikbaar in 500 g (€ 7,95)

Een mooi gazon is een streling voor het oog! BSI biedt een gloednieuwe lijn 
kwalitatieve graszaden aan. Zowel voor de aanleg van een nieuw gazon als voor het 
herstel en onderhoud van uw bestaande grasmat. Resultaat verzekerd!

BIO KORREL KALK
• Maakt de bodem minder zuur 
• Helpt mosgroei te voorkomen
• Snel oplosbare kalk
• 25 kg volstaat voor 250 m2

VERWIJDER MOS SNEL UIT JE GAZON 
MET EMPRESS GARDEN!
• Heel effectief product, na enkele dagen is het mos volledig dood
• Geeft het gras een diepgroene kleur
• Empress Garden is ook beschikbaar in 200 g (€ 11,95)

In de praktijk: - Toepassen vanaf 15 °C
   - Best bij helder maar niet te warm weer
   - Met een gieter of drukspuit toepassen

Goede bemesting zorgt voor een mooie en dichte grasmat. Het 
gazon bemesten doe je best 2 à 3 keer per jaar. Een eerste mestbeurt 
in maart laat het gras herstellen van de winter en zorgt voor een 
mooie diepgroene kleur.  Een tweede bemesting gebeurt rond 
juni. In september mag er een derde keer bemest worden met de 
najaarsmeststof GREENTIME. 
Ook kalk strooien is belangrijk! Kalk maakt de bodem minder zuur, laat 
het gras beter groeien en remt de groei van mos. Strooi BIO KORREL 
KALK in het voorjaar en in het najaar voor een optimaal resultaat!

Gazonpleziervoor vele jaren ! HOE BEMEST IK
MIJN GAZON?

1 kg € 31,50

500 m²

+

Strooi Bio-Korrel-Kalk en Greentime op hetzelfde moment  
en reken af met gazonproblemen!

OOK ALS NAJAARSMESTSTOF!

PROMO

GRATIS 
DRUKSPUIT 
Bij aankoop van 
2 verpakkingen 

van 1 kg 

1 kg € 13,50

30-50 m²

5 kg € 59,95

150-250 m²

1 kg € 13,95

30-50 m²

Gekorrelde kalkmeststof - calciumcarbonaat
Neutraliserende waarde (NW): 50

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

3 kg PROMO€ 29,95

90-150 m²

€ 32,95

De coating zorgt voor 
betere kiemkracht en 
een goede groeistart.

20 kg PROMO€ 29,95

200 m²

€ 32,95

25 kg € 12,95
250 m²

GREENTIME 
• Meststof met superlange werking
• Gazonmeststof met extra magnesium en 

ijzer voor een diepgroene kleur
• Met indirecte werking tegen mos
• 10 kg volstaat voor 100 m2

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

500 g € 19,50

250 m²
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ECOPUR 
INSECTICIDE 
PLANTES
• Tegen bladluizen en witte vliegen 

op kamerplanten

ECOPUR ECOSHIELD
• Tegen bladinsecten zoals bladluis, 

witte vlieg en spint
• Ook beschikbaar in 30 ml 

(€ 24,95) en 100 ml (€ 49,95)

Ecologische
   oplossingen  

ECOPUR LEVERT EEN BREDE WAAIER 
AAN ECOLOGISCHE PRODUCTEN 
OM OP EEN DOELTREFFENDE EN 
MILIEUBEWUSTE WIJZE PROBLEMEN 
IN EN OM DE TUIN AAN TE PAKKEN.

Hardnekkige onkruiden zoals paardenbloem, zevenblad of akkerdistels groeien 
snel en kunnen een ware plaag zijn in je tuin. We hebben een aantal oplossingen 
om onkruid op een goede en ecologisch verantwoorde manier te bestrijden: 

ONKRUID
BESTRIJDEN

€ 9,95

400 ml

NIEUW

€ 16,50

900 ml

€ 14,95

10 ml

Wat doe je als je de buxusmot in de tuin hebt? 
VANG EN MONITOR MET FEROMOONVALLEN

Goed nieuws voor de tuinliefhebber: er zijn steeds minder buxus-
motten. De nachtvlinder zal nooit helemaal verdwijnen, dus neem geen 
risico en zorg dat uw mooie buxusstruiken niet kaalgevreten worden! 

Nieuw in de bestrijding van bladinsecten! Ecoshield wordt met behulp 
van een drukspuit rechtstreeks op de aangetaste planten gespoten. 
Dit ecologisch en pesticidevrij product bestrijdt bladinsecten door 
immobilisatie. Ecoshield is een snel opdrogend polymeer dat ervoor 
zorgt dat schadelijke bladinsecten zoals witte vlieg, bladluis, spintmijt, 
trips en perenbladvlo gefixeerd worden. 
Na minder dan 30 seconden zijn de meeste 
behandelde insecten permanent 
onschadelijk gemaakt, zonder 
dat de plant daar enige last van 
heeft. Ecoshield is breed inzetbaar 
op sierplanten, hagen, kleinfruit, 
fruitbomen en in de moestuin. 

Lecithine: 100% natuurlijke 
oorsprong (sojabonen) en 
levensmiddeladditief (E322). 
Is eveneens toegelaten als 
BASISSTOF (fungicide) art 23 
1107/2009 (gewasbescher-
mingsmiddelenwetgeving) 
tegen veel voorkomende 
bladziekten zoals 
aardappelziekte, echte en valse 
meeldauw. Het is toepasbaar 
in de moestuin, fruittuin en op 
sierplanten. Door de vloeistof te 
verdunnen met water kan het
eenvoudig toegepast worden 
met behulp van een plant- of 
drukspuit.

€ 13,95

€ 13,95

Buxus
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees 
vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Toel.Nr.: 6441G/B | Bevat: 0,1 % pyrethrinen, 
0,75 % piperonyl butoxide

EG-MESTSTOF: vloeibaar mengsel van micronutriënten

€ 31,95

CITO GLOBAL 
HERBICIDE
• Gebruiksklare oplossing, ideaal voor 

kleine oppervlaktes
• Bestrijdt onkruiden, grassen en mos
• Ook beschikbaar in 1 l (€ 15,95)

€ 12,50

8 m2

800 ml

2,5 l € 27,50

100 m2

225 ml € 16,50

100 m2

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik 
eerst het etiket en de productinformatie. Toel. Nr: 10198G/B CITO 
Global Herbicide en CITO RTU Global Herbicide 10199G/B.

ECOPUR 
BUXUSKUUR
• Zorgt voor een optimale 

bladgezondheid en weerstand 
dankzij de aanbreng van 
essentiële voedingselementen

HERBEX
• Het ideale glyfosaat vervangmiddel
• Bestrijdt onkruiden, grassen en mos
• Ook beschikbaar in 450 ml (€ 29,50) en 

900 ml (€ 48,50).
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de 
productinformatie. Toelatingsnummer: 10836G/B. Bevat: 500 g/l 
pelargonzuur (herbicide/mosverdelger) 

ECOPUR 
FERRIMAX
• Tegen naaktslakken in siertuin, 

moestuin en fruittuin

€ 8,95

400 g

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees 
vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Toel. Nr. 10773G/B Bevat: 0,81% ijzerfosfaat.

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.

ECOPUR BIO 
GREENCLEAN
• Tegen groene aanslag en algen op alle harde 

oppervlakken in en rond de tuin
• Concentraat: ook beschikbaar in 

225 ml (€ 17,95) en 900 ml (€ 51,50)
• Gebruiksklaar: ook beschikbaar in 800 ml (€ 12,50)

3 liter € 29,50

60 m²

gebruiksklaar

450 ml € 31,50

250 m²

concentraat

RUPSEN 
BESTRIJDEN MET 
OMNI INSECT
• De radicale oplossing tegen rupsen 

van de buxusmot
• Vraatschade stopt direct
• Ook beschikbaar in 20 ml (€ 12,50)

SCHIMMELS 
BESTRIJDEN MET 
FUNGAZOL Buxus

€ 26,95

50 ml

€ 10,95

25 ml

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

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

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 
Bio GreenClean Forte Toel. Nr. BE2020-0008. Nonaanzuur (CAS 112-05-0): 53.97 %|. 
Bio GreenClean Toel. Nr. BE2020-0007 Nonaanzuur (CAS 112-05-0): 2.24 %

€ 9,50

100 ml

NIEUW

ECOPUR LECITHINE
Levensmiddeladditief en als 
basisstof toegelaten als fungicide 
tegen oa aardappelziekte, 
tomatenziekte, echte en valse 
meeldauw, krulziekte bij perzik.
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MIEREN

SOMI MIERENPOEDER
• Strooipoeder tegen mieren en andere kruipende 

insecten. Ook voor gebruik buitenshuis op en rond 
mierennesten.

• Gebruik: binnen of buiten
• Vlot uitstrooibaar dankzij handig strooisysteem
• Ook beschikbaar in 400 g (€ 15,95)

MIERENLOKDOZEN 
AMP 1 RB
• Inhoud: 4 mierlokdozen (3+1 gratis)
• Gelvormig en geconcentreerd lokaas
• De hele kolonie wordt vernietigd

DIATOSECT TEGEN MIEREN 
EN KRUIPENDE INSECTEN
• Zeer effectief ecologisch product
• Heel fijn poeder van 100 % natuurlijke oorsprong 
• Uitstrooien rond looppaden, ingangen van 

mierennesten, …

€ 9,95

4 x 10 g

PROMO
3+1

GRATIS

BIO KILL 
MICRO-FAST
• Uitstekende 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 (€ 45,50)

BIO KILL KLEERMOT- 
HUISSTOFMIJT-BEDWANTS
• Bestrijding van kleermotten, huisstofmijt en 

bedwants
• Werkt snel en langdurig
• Geurloos en vlekt niet

BIO KILL MICRO-FAST 
tegen spinnen
• De radicale oplossing tegen spinnen
• Werkt snel en langdurig
• Laat geen vlekken, poeder of geur na
• Tot 2 maand spinnenvrij

INSECTICIDE SPRAY TEGEN 
VLIEGENDE EN KRUIPENDE 
INSECTEN
• Krachtig insecticide tegen vliegende en kruipende 

insecten in en om de woning

Bio Kill micro-fast is het breedwerkend 
insecticide van de nieuwste generatie. 
Door de twee werkzame stoffen werkt 
Bio Kill onmiddellijk (knockdown- 
effect) en heeft het een nawerking 
tot wel 8 weken! Bio Kill is bruikbaar 
in en om de woning. Het is kleurloos, 
geurloos en maakt geen vlekken!

INSECTEN IN HUIS
BESTRIJDEN

€ 14,50

500 ml

BIO KILL 
VLIEG-MUG-WESP
• Bestrijding van vliegende insecten (vliegen, muggen, 

wespen …) in de woning
• Werkt snel en langdurig
• Geurloos en vlekt niet

€ 14,50

500 ml

NIEUW

€ 14,50

500 ml

SPINNEN-
FOBIE?

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de 
productinformatie.
Toel. Nr. 5814B. Bevat: 0,099% acetamiprid.

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

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 
Reg.Nr.: BE-REG-00381. Bevat: 0,075% prallethrine & 0,15% cyphenothrine. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de 

productinformatie. 
Toel. Nr. 2916/B. Bevat: 0,01% prallethrine + 0,1% phenothrine.

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

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 
Registratie. Nr. BE-REG-00365. Bevat: 0,01% prallethrine + 0,1% phenothrine.

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 
Toel. Nr.: BE2019-0021. Bevat: 0,051% deltamethrine (CAS 52918-63-5)

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 
Registratie nr. BE-REG-00293. Bevat: 100% diatomeeënaarde.

€ 14,50

500 ml

NIEUW

€ 8,50

150 g

€ 36,50

2,5 l

€ 9,50

200 g

€ 11,95

500 ml

€ 14,50

500 ml

BIO KILL MIER
• Werkt uiterst lang en heel effectief
• De oplossing tegen een mierenplaag
• Laat geen vlekken, poeder of geur na

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de 
productinformatie.
Registratie nr. BE-REG-00215. Bevat: 0,01% prallethrine + 0,1% phenothrine.
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Zoemen de vliegen en wespen je 
buiten om de oren? BSI biedt een 
hele reeks snelle en makkelijke 
oplossingen om deze vervelende 
insecten op afstand te houden. Zo 
kan je heerlijk genieten van je tuin, 
zwembad en terras, zonder overlast 
van vliegen en wespen.

INSECTEN BUITEN
BESTRIJDEN

VLIEGENVAL MET 
VLIEGENLOKSTOF
• Herbruikbare vliegenval: vangt tot 

20.000 vliegen
• De val bevat een wateroplosbaar zakje 

met lokstof die vliegen aantrekt
• Enkel water toevoegen
• Vliegen worden onweerstaanbaar 

aangetrokken

VLIEGENLOKSTOF
• Doeltreffende vliegenlokstof 

voor de BSI vliegenval en 
vliegenvangzak

• 1 verpakking is goed voor 10 
navullingen

WESPENVAL MET LOKSTOF
• Herbruikbare wespenval: gemakkelijk te verversen
• Bevat ecologische lokstof Wasp Attract
• Eenvoudig op te hangen of rechtop te zetten

WESPEN VANGZAK
• Eénmalig bruikbare wespenval
• Bevat ecologische lokstof Wasp Attract
• Gewoon water toevoegen en ophangen rond 

de woning, terras, zwembad …

€ 13,50

€ 14,50

WESPENSPRAY
• Gebruiksklare spuitbus voor de snelle bestrijding van 

wespen en hun nesten
• Krachtig turboventiel: extra ver spuiten en het nest 

op een veilige afstand bestrijden

ECOLOGISCHE OPLOSSINGEN

PROMO€ 14,95

€ 16,50

€ 14,50

10 x 40 g

NIEUW

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het 
etiket en de productinformatie. Registratie. Nr. BE-
REG-00571. Werkzame stoffen: Eipoeder 20 %; Fructose 
40 %; Gist Saccharomyces cerevisiae: 10 %

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 
Registratie. Nr. BE-REG-00570 Werkzame stoffen: Fructose 30 %; Azijn 50 %

BLOEDLUIS 
OP KIPPEN

MITESTOP START SET
• Een complete set om bloedluizen 

en mijten in kooien, duiventil en 
kippenhok te bestrijden.

• De verpakking bevat een drukspuit en 
50 ml MiteStop concentraat voor 50m2.

MITE SPRAY
• Pesticidevrij 

bestrijdingsmiddel 
voor bloedluizen (rode 
vogelmijt), vedermijten 
en vlooien.

DIATOSECT VOOR 
PLUIMVEE
• Ecologische oplossing tegen bloedluizen 

(rode vogelmijt) op basis van poeder.

€ 14,95

500 ml

€ 9,50

200 g

WASP ATTRACT WESPENLOKSTOF
• De betere lokstof voor alle wespenvallen
• In tegenstelling tot zoete wespenlokstoffen trekt de BSI 

Wasp Attract alleen wespen aan en geen nuttige bijen!
•  Voordelig in gebruik: voldoende voor 5 wespenvallen

€ 10,95

1 liter

FLY SHOCK & 
FLASH
• Elektrische insectenmepper én 

zaklamp
• Inclusief Micro-USB-kabel 

waarmee je de ingebouwde 
batterij direct in het 
stopcontact kan opladen

FLY OFF: SLIM 
VERVELENDE 
INSECTEN VERJAGEN!
• Vliegenafstotende ventilator om 

vervelende insecten op veilige afstand 
te houden van voeding en dranken

• Ideaal om op tafel te plaatsen bij 
barbecues, picknicks, keuken …

€ 9,95

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. 
Registratie. Nr. Fly Attract BE-REG-00571. Werkzame stoffen: Eipoeder 20 %; 
Fructose 40 %; Gist Saccharomyces cerevisiae: 10 %

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Registratie. Nr. Wasp Attract BE-REG-00570 Werkzame stoffen: Fructose 30 %; Azijn 50 %

€ 13,50

€ 14,50

+ 200 ml lokstof

NIEUW

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het 
etiket en de productinformatie. Registratie. Nr. BE-
REG-00571. Werkzame stoffen: Eipoeder 20 %; Fructose 
40 %; Gist Saccharomyces cerevisiae: 10 %

€ 45,50

Startset + 
drukspuit

NIEUW

€ 29,95

Concentraat 
50 ml

NIEUW

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

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Registratie. Nr. BE-REG-00570 Werkzame stoffen: Fructose 30 %; Azijn 50 %

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 
Reg. Nr. BE-REG-00293. Bevat: Diatomeeënaarde (CAS 61790-53-2): 100.0 %

OOK TEGEN
HOORNAARS!

4 m

€ 12,95

500 ml



10 – BSI LENTEGIDS 2021 BSI LENTEGIDS 2021 - 11

MULTISTOP MINI
• Verjaagt kruipende insecten en knaagdieren
• Dankzij de juiste frequentie ultrasonen (storend 

geluid voor ongedierte, onhoorbaar voor de mens)
• Niet schadelijk voor mens en huisdieren
• Voor een ruimte tot 30 m2

STOP SPRAY
• Weert zowel katten als honden af
• Handig vernevelbaar product
• Voor de mens een aangename geur, dieren hebben er 

een hekel aan

MULTISTOP INTERIOR +
• Verjaagt kruipende, vliegende insecten en 

knaagdieren
• Dubbel effectief dankzij ultrasonen (storend geluid 

voor ongedierte, onhoorbaar voor de mens) en 
elektromagnetische werking

• Niet schadelijk voor mens en huisdieren
• Voor een ruimte tot 150 m²

STOP GRANULAAT KAT
• Strooikorrels voor buitenshuis tegen overlast van 

katten 
• Gemakkelijk uit te strooien op opritten, paden, 

speelzand …
• Geen verbranding bij planten

MULTISTOP OUTDOOR +
• Dierenverjager met 3 functies voor buiten:
 1. Verspreidt hoogtonige ultrasonen (storend geluid 

voor ongedierte, onhoorbaar voor de mens) 
 2. Flitslicht gaat aan als een dier de beschermde zone 

binnenkomt
 3. Verspreidt ook een alarmgeluid
• Alle functies zijn ook apart of gecombineerd instelbaar

VOGELNETTEN
• Ideaal als bescherming van fruitbomen en kleinfruit 

tegen vogelvraat
• Knooploos tuinnet voor het weren van vogels
• Ook als bescherming voor de vijver
• Verkrijgbaar in 2 x 5 m (€ 5,50), 4 x 5 m (€ 9,95), 

4 x 10 m (€ 19,95), 10 x 10 m (€ 49,50)

MULTISTOP: het gamma ultrasone ongedierteverjagers. Deze toestellen 
beschermen uw leefomgeving tegen ongewenste indringers zoals muizen, 
ratten, spinnen en kruipende insecten. De ultrasone verjagers zijn 
onhoorbaar, onschadelijk en heel eenvoudig te installeren. 

Last van ongediertein huis?

€ 12,50

800 ml

€ 12,50

600 g

€ 9,95

4 x 5 m

NIEUW

Katten, honden en vogels

€ 8,95

tot 30 m²

€ 22,50

tot 150 m²

€ 65,50

500 m²

Doeltreffend insecten
 bestrijden in en rond de woning

€ 2,50

4 stuks

VLIEGENVANGER
• Bevat 4 vliegenvangers
• Sterke kleefkracht

KLEERMOTVAL
• Bestrijdt kleermotten en 

kleermotlarven
• Gifvrij en reukloos
• Met feromonen

€ 4,95

VLIEGENMEPPER
• Klassieke vliegenmepper
• Zeer stevig en soepel

INSECTENVALLEN 
VOOR KAMER-
PLANTEN
• Geschikt voor het vangen van 

rouwvliegen, witte vliegen, 
mineervliegen, fruitvliegjes en 
vliegende bladluizen

• Sterke aantrekking door de gele kleur
• Gifvrij en reukloos

€ 6,95

10 stuks

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het 
etiket en de productinformatie. Toel.Nr.: 908B Bevat: 
8,9% azametiphos + 0,08%Z-9-tricosene

VLIEGENDE EN 
KRUIPENDE 
INSECTEN
• Op basis van natuurlijke pyrethrum
• Knockdown effect
• Door de snelle afbreekbaarheid 

ideaal voor gebruik binnenshuis

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het 
etiket en de productinformatie. Toel. Nr.: 5913B Bevat: 
0,4% Chrysanthemum cinerariaefolium,
extract + 3% piperonyl butoxide

€ 9,95

400 ml

NIEUW

Toel. Nr.: 4415B Appelazijn 76,5%, 
Balsamicoazijn 10%

FRUITVLIEGENVAL
• Geschikt voor het vangen van 

fruit- en azijnvliegen
• Aanlokkelijke geur en een 

klevende lijmlaag aan de 
binnenwand

• Gifvrij, natuurlijk lokmiddel

€ 6,95

VLIEGEN-DOOD 
VENSTERSTICKER
• Zelfklever met insecticide
• Geurloos en makkelijk 

verwijderbaar

€ 1,30 € 6,50

2 +1 stuks

€ 5,50

4 stuks

VLIEGENVAL 
VENSTERSTICKER 
MOTIEF
• Decoratieve vensterlijmval
• Voor gebruik overal binnen
• Gifvrij en reukloos
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gratis zuinige sproeiboom

Groene aanslag ontsiert het terras, muren 
en schuttingen. BSI biedt verschillende 
oplossingen om groene aanslag snel en 
doeltreffend te verwijderen. BSI ANTI-
GROENE AANSLAG is een geconcentreerde 
groenverwijderaar met krachtige werking. 
Verdunnen in water en toepassen met gieter 
of drukspuit. Al na 2-3 dagen zie je duidelijk 
resultaat! Geschikt voor terras, paden, 
tuinmeubelen, afsluitingen, daken en muren.

GEBRUIKSKLAAR!
BSI GREEN KILL is een gebruiksklare aanslagreiniger met dubbele 
werking tegen groene aanslag en korstmossen. Geschikt en veilig 

voor alle ondergronden: paden, terrassen, 
tuinmeubelen, muren, daken … Toepasbaar 
met sproeiboom, gieter of drukspuit. 

GROENE
AANSLAG
VERWIJDEREN

1000 m²

5 liter PROMO€ 19,95

50 m2

€ 29,95

ALG-STOP TEGEN ALGEN
• 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 (€ 29,95) en 5 kg (€ 53,95)

AQUA CLEAR: VOOR 
BLIJVEND HELDER WATER
• Krachtig product tegen vertroebeling in de vijver
• Kristalheldere vijver in 1 week
• Onschadelijk voor vissen en waterplanten
• Ook beschikbaar in 4 kg (€ 51,50)
Nadat Alg-Stop het water helder maakte, zorgt Aqua 
Clear voor het behoud van helder water.

€ 15,50

500 g

€ 16,95

900 g

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

Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst 
het etiket en de productinformatie. Alg-Stop: Notificatienr.: NOTIF1073 Bevat: 
7,16% waterstofperoxide.

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

in 2 stappen
Stap 1:

Stap 2:

BSI ANTI-GROENE 
AANSLAG

BSI GREEN KILL

€ 49,95

1000 m2

5 liter

PROMO
GRATIS 

DRUKSPUIT 
Bij aankoop van 

5 liter

Een heldere (zwem)vijver

DRAAGBARE 
BATTERIJDRUKSPUIT – 
VOORDEELPAKKET!
• Pompen en dragen wordt overbodig
• 200 m2 behandelen terwijl de drukspuit 

blijft staan
• Met accessoires

OMKEERBARE 
DRUKSPUITJES
• Vernevelt in elke positie, ook 

ondersteboven
• De oplossing voor bespuiten van 

onderkanten van bijv. bladeren, 
orchideeën …

€ 14,50

1,3 liter

€ 10,50

500 ml

PROMO€ 219,95
€ 247,50



14 – BSI LENTEGIDS 2021 BSI LENTEGIDS 2021 - 15

Nieuw!

DE TUIN MAG MET HET ZWEMBAD-
WATER BESPROEID WORDEN!

FLOC SOCKS
• Heeft dezelfde werking als Micro 

Floc maar dan in vaste vorm
• Voor in de skimmer

POOLSAN CS START SET
Deze handige Start Set van BSI bevat alle 
onderhoudsproducten om het water van je 
zwembad of spa te behandelen zonder chloor. 
Deze set bevat:
• 250 ml PoolSan cs
• 50 stuks teststrips
• 1 kg Oxy-Pool & spa
• 1 l pH Up & 1 l pH Down

MICRO FLOC
• Vloeibaar vlokmiddel dat kleine deeltjes 

in het water doet samenvlokken zodat 
ze kunnen gefilterd worden

• Ook beschikbaar in 5 l

CRISTAL CLEAR
• Voor kristalhelder zwembadwater 

dat niet groen wordt
• Ook beschikbaar in 5 l

POOLSAN CS 
TESTSTRIPS
• 50 test strips voor het 

bepalen en controleren 
van pH, koper en 
alkaliniteit

OXY POOL EN SPA
Een chloorvrije schockbehandeling 
die zuurstof in het water brengt en 
organische waterverontreiniging 
vernietigt.

CHLOOR
• Chloor ontsmet het zwembadwater en neutraliseert de groei van algen en bacteriën.
• Ook beschikbaar in snelwerkende (5 kg – 10 kg) en 

langwerkende chloorvariant (5 kg – 10 kg).

POOLSAN CS
Handige doseerfles om zwembad en spa te 
behandelen zonder chloor.
• Werkt snel en langdurig.
• Geurloos en niet-irriterend
• Werkt op basis van ionisatie: de 

vrijgekomen ionen werken als algicide 
en vlokkingsmiddel met een helder en 
hygiënisch water als resultaat!

• Compatibel met alle behandelingen, 
filters en zwembadkleding

€ 24,95

20 g chloortabletten

200 g chloortabletten

ALLES IN 1 DOOSTIP! € 74,95

Steeds meer mensen hebben last van chloorallergie. Vooral bij ( jonge) kinderen zien we een 
stijging van het aantal gevallen. PoolSan CS is een 100% chloorvrij alternatief om het water 
van bovengrondse zwembaden (tot 14.000 l) en spa’s te behandelen.

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.

Tip: de handige start set bevat alles wat u nodig heeft voor een chloorvrij zwembad of spa. 

Op een hete dag is niets heerlijker dan een frisse duik in het water. 
Maar een zwembad in de tuin vraagt heel wat aandacht. Onderhoud 
van de waterkwaliteit is noodzakelijk om veilig en hygiënisch te 
zwemmen.BSI levert een compleet assortiment producten om het 
water van uw zwembad of spa in topvorm te houden. Zorgeloos 
zwemplezier verzekerd!

HOU JE ZWEMBAD
VEILIG EN PROPER!

Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
EUR-O-CHOC snelwerkend chloor. Toel. Nr.: 4112B. Bevat: 100% natriumdichloorisocyanuraat dihydraat.
EUR-O-TABS langwerkend chloor. Toel. Nr.: 4012B. Bevat: 98% symcloseen (trichloorisocyanuurzuur)

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en 
de productinformatie. Poolsan cs Toelatingsnr: BE2020-0005, 
kopersulfaatpentahydraat 16%

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

1 kg granulaat

€ 39,95

500 ml€ 24,95

250 ml

100% chloorvrij
•

Werkt direct
•

Geurloos
•

Niet-irriterend
•

Lange werking

PH UP
• Verhoogt de pH-waarde 

(zuurtegraad) van je 
zwembadwater

• Ook beschikbaar in 5 l

PH DOWN
• Verlaagt de pH-waarde 

(zuurtegraad) van je 
zwembadwater

• Ook beschikbaar in 5 l

POOLSAN CS: 100 % 
chloorvrij zwemmen



Ontdek
onze kortingen Bij aankoop 

van 5 liter Anti-
groene aanslag

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

Bij aankoop van 
5 liter Green kill

Directe korting bij aankoop 
van 20 kg GREENtime

€ 49,95

tot 1000 m2

€ 31,50

1 kg = 500 m2

GRATIS 
DRUKSPUIT

GRATIS 
DRUKSPUIT

GRATIS 
ZUINIGE
SPROEI- 

BOOM

BON
€ 3,00

MET KOPPELSTUK!

€ 19,95

50 m2

€ 29,95

Promotie geldig tot 31/10/2021 of tot uitputting voorraad. Gebruik biociden veilig. 
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Toel. nr.: 806B.

Promotie geldig tot 31/10/2021 of tot uitputting voorraad. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen 
veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Toel. nr.: 9959G/B.

Promotie geldig tot 31/10/2021 of tot uitputting voorraad.

Promotie geldig tot 31/10/2021 of tot uitputting voorraad. 
Gewaarborgde samenstelling: Samengestelde organisch-
minerale meststof NPK(Mg) 6-3-13 (2) met ijzer (Fe). 
Meststof met indirecte werking tegen mos

Promotie geldig tot 31/10/2021 of tot 
uitputting voorraad. Gebruik biociden veilig. 
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de 
productinformatie. Toel. nr.: 11706B.

€ 29,95

90-150 m²

€ 32,95

GRASZAAD 3 KG
€ 29,95

200 m²

€ 32,95Organisch-minerale meststof 
NPK 6 - 3-13 + 2MgO + 2 Fe

Actie geldig tot 
31/10/2021 en niet 
cumuleerbaar met 
andere acties. Knip 

deze bon uit om van 
de actie te genieten.

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

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
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