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Bemesten hoort er nu eenmaal bij... Er is zoveel aanbod op dat gebied!
Ziehier enkele veelgevraagde en/of interessante keuzes. Zoek je een
meststof die je moeilijk kan vinden? Vraag het gerust.

61 artikelen



Tegen Insecten Spruzit / Natria
Pyrethrum

Leveringsmaanden: het gehele jaar

801000.1 30 ml   € 15,95 

Tegen Insecten Diatomeeënaarde

Leveringsmaanden: het gehele jaar
801500.1 500 g   € 5,95 

Tegen Insecten Promanal

Leveringsmaanden: het gehele jaar

801800.1 500 ml   € 12,95 

Tegen Insecten Promanal Conc.

Leveringsmaanden: het gehele jaar

801810.1 50 ml voor 5 l   € 12,95 

Tegen Insecten Rupsvrij

Leveringsmaanden: het gehele jaar
801820.1 3x 2,5 g  € 9,95 
801820.2 25 g   € 17,95 

Tegen Insecten Koolkragen

(Engels: Cabbage Maggot (Root Fly)
Asphalt Paper)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
802200.1 10 stuks   € 3,95 
802200.2 3x10 stuks   € 9,95 

Tegen Insecten Insecten-
Lijmbanden

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Tegen Insecten Insectenlijm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
802610.1 500 g   € 24,95 

Tegen Insecten Insectenval

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Tegen Insecten Insectenval

Leveringsmaanden: het gehele jaar
802710.1 700x30 cm   € 14,95 

Tegen Insecten Insectenval
Kleefvel

Leveringsmaanden: het gehele jaar
802715 5 stuks  € 4,95 

Tegen Insecten Insectenval
Kleefval

Leveringsmaanden: het gehele jaar
802720 6 vouwdoosjes  € 4,95 

Tegen Insecten Insectenval
Kleefval

Leveringsmaanden: het gehele jaar
802725 2 lokdoosjes  € 7,95 

Tegen Insecten Siltac Sf

Leveringsmaanden: het gehele jaar
803310.1 50 ml   € 9,95 

Plantaardig pyrethrum-preparaat. Bestrijdt
zuigende en vretende insecten.

Diatomeeënaarde wordt gemaakt van geplette
en vermalen skeletjes van eencellige
kiezelwieren en is dus 100% biologisch van
oorsprong. Bij dieren helpt het heel goed
tegen bloedluizen, vlooien etc. Bij planten (in
potten of in de tuin) helpt een laagje heel
goed tegen mieren, pissebedden, slakken en
bijvoorbeeld de varenrouwmug (rouwvliegjes). Als het beschermingslaagje
nat wordt is de werking even weg, bij opdrogen werkt het weer. In potten
kan het gehele oppervlakte worden bedekt, in de tuin kan je barrière-
stroken strooien. 
Er zijn ook vele industriële toepassingen (filtratie) of in de
voedingsindustrie.

Een gebruiksklaar, milieuvriendelijk middel
tegen schildluis, dopluis, wolluis en spint.

Een geconcentreerd (dus nog te verdunnen)
milieuvriendelijk middel tegen schildluis,
dopluis, wolluis en spint.

OMSCHRIJVING 
Gelukkig weer terug van weggeweest! 
Bestrijdt allerlei rupsen met specifieke
bacteriën. Werking: spuit het aangemaakte
mengsel op het gewas, de rups eet dit op.
Vraatschade stopt binnen enkele uren en
binnen enkele dagen sterfte de rups.
Onschadelijk voor bijen en vogels.  
Werkzame stof: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA-11. 
 
EIGENSCHAPPEN 

ADVIES 
Laat ook eens een hoekje koolgewassen speciaal groeien om het
prachtige, helderwitte Koolwitje in stand te houden! 
 
3x2,5 g is voor 100 m² (groentegewas) 
25 g is voor 335 m² (groentegewas)

Bestrijdt allerlei rupsen met specifieke bacteriën •
Voorkom vraatschade aan planten •
Onschadelijk voor bijen •
Rupsen bestrijden op een natuurlijke en effectieve manier •
Voorkom vraatschade van rupsen aan planten •
RupsVrij is volledige onschadelijk voor bijen en vogels •

De Koolkraag is gemaakt van stevig
asfaltpapier. Deze kragen voorkomen de
aantasting door de larven van de kleine
koolvlieg, die vanaf april actief wordt. Deze
legt haar eitjes aan de voet van de koolplant, waarna de larven zich
invreten in de wortel en de koolplant op den duur verwelkt of omvalt.
Vouw de al voorgeknipte kragen rondom de jonge planten, zorg dat er
geen aarde op komt en laat goed rondom de stengel aansluiten. De
koolvlieg legt haar eitjes op de koolkraag waarop deze niet uitkomen. Wij
gebruiken een stevige dikte (vierkant geknipt 14x14 cm) waardoor de
kragen vele malen opnieuw te gebruiken zijn. Wordt na enkele jaren het
centrum-gat te groot? Met een oud strijkboutje strijk je deze weer
kleiner... 
Bijkomend voordeel van de koolkragen: rondom de plant blijft het
vochtiger omdat de grond bedekt is en er groeit geen onkruid onder!

Het aanbrengen van lijmband rond de stam
beschermt de boom tegen kruipende (door jou
ongewenste) insecten, die langs de boom
omhoog lopen. Het is een natuurlijke barrière
waar ze niet overheen komen. Voor
wintervlinders, mineermotten, maar ook voor
mieren, die graag luizenkolonies verzorgen en in stand houden, is de
lijmband een onoverkomelijk obstakel. Voor een optimaal effect bevestig je
2 banden onder elkaar. 
 
Kleine en grote wintervlinder 
De rupsen van de wintervlinder vreten aan het blad, de bloem en de
vrucht. Ze verpoppen zich in de zomer. Nadat de eerste nachtvorst is
ingevallen komt de wintervlinder uit de pop. Via de stam kruipt het
ongevleugelde vrouwtje naar de kruin van de boom en legt daar haar
eitjes. 
 
Paardenkastanjemineermot 
De larven van deze mot vreten zich een weg door het blad. Hierdoor
verkleurt en verdort het blad. De mot verpopt zich, valt samen met het
blad op de grond en overwintert daar. In het voorjaar komt de mot uit de
pop en kruipt of vliegt met verschillenden tussenstops via de stam naar de
kruin van de boom. De eitjes worden afgezet op de bovenzijde van het
blad. De paardenkastanjemineermot kent meerdere generaties per jaar. 
 
Mieren en bladluizen 
Bladluizen veroorzaken groeivertraging, verdroogde en vervormde
bladeren. Bladluizen scheiden bladsuikers uit die door mieren worden
weggenomen en via de stam van de plant naar hun nest getransporteerd.
Mieren houden bladluiskolonies in stand en beschermen ze tegen hun
vijanden. Door mieren tegen te houden kunnen lieveheersbeestjes en
andere nuttige insecten gemakkelijker bladluizen bestrijden.

De losse lijm, is voor de veelgebruiker
voordeliger dan de lijmbanden. Luxan
Insectenlijm is volledig samengesteld uit
natuurlijke componenten en voorkomt dat
insecten via de stam omhoog kunnen kruipen.
Het werkt o.a. tegen mieren (die luizenkolonies
verzorgen en uitbreiden), rupsen, mineermot,
wintervlinders en andere kruipende insecten. Het middel kan direct op de
stam worden aangebracht, maar het kan ook worden ingezet om
lijmbanden van een nieuwe kleefkraag te voorzien. Het product is
regenvast. 500 g is voor 16 m lijmband.

De bekende kleefstrips kennen we allemaal
nog wel... Hier presenteren we de perfectie
van de oude vorm! Deze rol van (maar liefst)
15 meter (18 cm breed) kan ophangen
worden: buiten aan een stok, in een boom of
in de kas. De gele kleur lokt insecten zoals
witte vlieg, bladluis, mineervlieg, rouwmug,
trips etc. en door de sterke kleefkracht worden deze insecten gevangen.
De lijm is gifvrij en is water- en UV bestendig. Als een afgerold deel vol zit,
dan rol je gewoon weer een vers deel uit en knip het volle vel eraf.

De bekende kleefstrips kennen we allemaal
nog wel... Hier presenteren we de perfectie
van de oude vorm! Deze rol van (maar liefst) 7
meter (30 cm breed) kan ophangen worden:
buiten aan een stok, in een boom of in de kas.
De gele kleur lokt insecten zoals witte vlieg,
bladluis, mineervlieg, rouwmug, trips, vliegen
etc. en door de sterke kleefkracht worden deze insecten gevangen. De lijm
is gifvrij en is water- en UV bestendig. Als een afgerold deel vol zit, dan rol
je gewoon weer een vers deel uit en knip het volle vel eraf.

Strak geel kaartje met enorme kleefkracht en
handig ophangkoortje of ophangstrips, hang
deze hoog op in je kamer, serre of kas (of juist
tussen de planten) en de luizen, witte vlieg,
vliegen, muggen etc. zullen je veel minder
lastig vallen. Het is in de professionele sector
een indicatie of er wel of niet aan ondersteunende (biologische) bestrijding
moet worden gedaan. 
Kleefvellen zijn na openen ongeveer 12 weken werkzaam, 1 vangplaat is
effectief voor ongeveer 4 m².

Slim vouwdoosje met sterke kleefstof op de
bodem. Het donkere doosje lokt kakkerlakken,
pissebedden en andere kruipende insecten
naar binnen. Ze blijven vastkleven, waardoor
je geen last meer van ze hebt. De hoeveelheid
gevangen insecten is meteen een indicatie of
je andere maatregelen moet treffen.

Zeer effectief door perfect werkende lokstof!
De verpakking bevat 2 vallen om kakkerlakken
en veel andere kruipende insecten (zilvervisjes,
pissebedden e.d.) te lokken met natuurlijke
lokstof en vangt ze door kleefstof. De vallen
kunnen liggend of (door plakstrips) tegen een
muur worden bevestigd. Na maximaal 3 maanden of (eerder) als de val vol
zit moet deze vervangen worden.

Dit nieuwe groene middel (Koolwaterstof met
Silicium) is niet schadelijk voor het milieu en
laat geen residu achter. Ontworpen voor de
bestrijding van talrijke plagen zoals:
spintmijten, trips, alle soorten luizen, witte
vlieg en bladvlooien. Het middel legt een film
over de plaaginsecten die binnen enkele
seconden doodgaan. Door dit werkingsmechanisme kan er geen resistentie
opgebouwd worden. Siltac SF wordt aanbevolen voor gebruik in hard- en
zachtfruit, (kas)groenten, siergewassen en granen. 
 
Gebruiksaanwijzing: 
Spuiten op een droog gewas bij sneldrogend weer, spuiten op bloemen
kan beschadiging veroorzaken.  
Dosering: 5-7 ml per 10 liter water voor komkommer, tomaat en paprika.  
Andere gewassen 10-12,5 ml per 10 liter (perebladvlo 14 ml).  
Goed roeren bij het aanmaken van de spuitvloeistof, ook tijdens het
spuiten de spuitvloeistof in beweging houden. Onder- en bovenkant van
bladeren bespuiten, afdruipen voorkomen. Spuitvloeistof binnen 24 uur
gebruiken. Maximaal 1 keer per week toepassen. 
Voorkom contact met de ogen, in geval van contact: direct uitspoelen met
veel water. Het middel is schadelijk voor waterorganismen. Buiten bereik
van kinderen bewaren. 
Werkzaam bestanddeel: Polyalkyleenoxide gemodificeerd
Heptamethyltrisiloxaan.
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Tegen Insecten Koolvliegengaas

Leveringsmaanden: het gehele jaar
803400.4 6 m x 2 m   € 29,00 
803400.5 12 m x 2 m   € 50,00 
803400.6 40 m x 2 m   € 150,00 
803400.7 100x2m (volle rol)   € 360,00 

Tegen Insecten Insectennet Ultra

Leveringsmaanden: het gehele jaar
803420.1 5 m x 2 m   € 30,00 
803420.2 10 m x 2 m   € 55,00 
803420.3 20 m x 2 m   € 99,00 
803420.4 200x2m (volle rol)   € 900,00 

Bescherming En Oogstopslag
Netlon Gaaszakken

Leveringsmaanden: het gehele jaar
803500.1 10 zakken   € 4,95 
803500.2 100 zakken   € 29,95 
803500.3 1000 zakken   € 250,00 

Bescherming En Oogstopslag
Netlon Gaaszakken

Leveringsmaanden: het gehele jaar
803510.1 10 zakken   € 4,95 
803510.2 100 zakken   € 25,00 
803510.3 1000 zakken   € 200,00 

Bescherming En Oogstopslag
Netlon Gaaszakken

Leveringsmaanden: het gehele jaar
803520.1 10 zakken   € 5,50 
803520.2 100 zakken   € 32,50 
803520.3 1000 zakken   € 275,00 

Bescherming En Oogstopslag
Netlon Gaaszakken

Leveringsmaanden: het gehele jaar
803530.1 10 zakken   € 5,95 
803530.2 100 zakken   € 40,00 
803530.3 1000 zakken   € 350,00 

Bescherming En Oogstopslag
Netlon Gaaszakken

Leveringsmaanden: het gehele jaar
803540.1 10 zakken   € 5,50 
803540.2 100 zakken   € 35,00 
803540.3 1000 zakken   € 250,00 

Tegen Schimmels Spuitzwavel

Leveringsmaanden: het gehele jaar

805000.1 200 gram   € 12,95 

Tegen Schimmels Salifort

Leveringsmaanden: het gehele jaar
805050.1 250 g   € 7,50 

Tegen Schimmels Vital

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Tegen Schimmels Silinal

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Tegen Schimmels Nivola
Zwavelverdamper

Leveringsmaanden: het gehele jaar
805300.1 1 stuks   € 99,50 

Tegen Schimmels Zwavelpastilles
of Pijpzwavel

Leveringsmaanden: het gehele jaar
805310.1 500 g   € 4,95 

Boomverzorging Lac Balsam

Leveringsmaanden: het gehele jaar

806000.1 350 gram   € 15,50 
806000.2 1 kg   € 25,00 

Tegen Dieren(Vraat) Mierenpoeder

Leveringsmaanden: het gehele jaar
806800.1 100 gram   € 8,95 

Tegen Dieren(Vraat) Kattenschrik

Leveringsmaanden: het gehele jaar

807400.1 200 g   € 8,95 
807400.2 400 g   € 14,95 

Insectengaas is de milieuvriendelijke
bescherming van groentegewassen tegen
insecten! Het beste kan het gaasdoek iets
boven het gewas worden bevestigd dmv pvc-
buis of een ander skelet. Dit gaas heeft een
maaswijdte van 0,97x1,54 mm en biedt
bescherming tegen kool-, wortel-, bonen- en
uienvlieg. Verder koolgalmug, koolluis en vele andere. Het gewicht is 85
g/m². Bijkomend voordeel is dat gewassen tegen hagel en slagregens
beschermd zijn. De warmte blijft onder het net hangen, waardoor in het
voorjaar de oogst vervroegd wordt. Uiteraard is het gewas tevens
beschermd tegen wild- en vogelvraat. Het UV bestendige Polyethyleen is
jaren te gebruiken en toch recyclebaar. Foto's uit www.wrottersploech.nl

Insectengaas is de milieuvriendelijke
bescherming van groentegewassen tegen
insecten! Het beste kan het gaasdoek iets
boven het gewas worden bevestigd dmv pvc-
buis of een ander skelet. Dit gaas heeft een
maaswijdte van 0,27x 0,77 mm en biedt
bescherming tegen VRIJWEL ALLE insecten:
kool-, wortel-, bonen- en uienvlieg, verder koolgalmug, alle luizensoorten
en mineervlieg. Zelfs de zeer kleine witte vlieg en (Californische) trips
wordt compleet geweerd. Het gewicht is 123 g/m². Bijkomend voordeel is
dat gewassen tegen hagel en slagregens beschermd zijn. De warmte blijft
onder het net hangen, waardoor in het voorjaar de oogst vervroegd wordt.
Uiteraard is het gewas tevens beschermd tegen wild- en vogelvraat. Het
UV bestendige Polyethyleen is jaren te gebruiken en toch recyclebaar.
Foto's uit www.wrottersploech.nl

Ideale fijnmazige zakken van 14x26 cm, die wij
zelf gebruiken voor het verpakken van bollen,
sjalotten, uitjes e.d. De kleine maten kunnen
bijvoorbeeld worden gebruikt voor de
bescherming van druiventrossen, maïskolven
e.d. tegen vogelvraat, wespen, muizen etc.
maar ook voor de opslag (bijvoorbeeld door ophanging) van kleine
hoeveelheden bollen, uien, aardappels etc. De grote maat is ideaal voor de
opslag van bijv. aardappels en uien. De netlonzakken zijn rottingbestendig
en voorzien van een sluit- en ophangkoord.

Ideale fijnmazige zakken van 20x27 cm, die wij
zelf gebruiken voor het verpakken van bollen,
sjalotten, uitjes e.d. De kleine maten kunnen
bijvoorbeeld worden gebruikt voor de
bescherming van druiventrossen, maïskolven
e.d. tegen vogelvraat, wespen, muizen etc.
maar ook voor de opslag (bijvoorbeeld door ophanging) van kleine
hoeveelheden bollen, uien, aardappels etc. De grote maat is ideaal voor de
opslag van bijv. aardappels en uien. De netlonzakken zijn rottingbestendig
en voorzien van een sluit- en ophangkoord.

Ideale fijnmazige zakken van 26x36 cm, die wij
zelf gebruiken voor het verpakken van bollen,
sjalotten, uitjes e.d. De kleine maten kunnen
bijvoorbeeld worden gebruikt voor de
bescherming van druiventrossen, maïskolven
e.d. tegen vogelvraat, wespen, muizen etc.
maar ook voor de opslag (bijvoorbeeld door ophanging) van kleine
hoeveelheden bollen, uien, aardappels etc. De grote maat is ideaal voor de
opslag van bijv. aardappels en uien. De netlonzakken zijn rottingbestendig
en voorzien van een sluit- en ophangkoord.

Ideale fijnmazige zakken van 32x50 cm, die wij
zelf gebruiken voor het verpakken van bollen,
sjalotten, uitjes e.d. De kleine maten kunnen
bijvoorbeeld worden gebruikt voor de
bescherming van druiventrossen, maïskolven
e.d. tegen vogelvraat, wespen, muizen etc.
maar ook voor de opslag (bijvoorbeeld door ophanging) van kleine
hoeveelheden bollen, uien, aardappels etc. De grote maat is ideaal voor de
opslag van bijv. aardappels en uien. De netlonzakken zijn rottingbestendig
en voorzien van een sluit- en ophangkoord.

Ideale grofmazige zakken in een grote maat
van 40x60 cm, die ideaal is voor de opslag van
bijv. aardappels en uien. De netlonzakken zijn
rottingbestendig en voorzien van een sluit- en
ophangkoord.

Zwavel 80%. Werkt voorkomend en enigszins
bestrijdend tegen schimmels, tevens effectief
tegen de gevreesde wijngaardgalmijt.

Baanbrekend! 
Dit is een baanbrekend middel op het gebied
van bladbemesting en plantversterking.
Planten worden sterker, gezonder en duidelijk
groener, waardoor hun weerstand tegen
ongunstige omstandigheden, ziektes en
schimmels toeneemt. Bij regelmatige
toepassing (1 x per week) maken schimmels als meeldauw, roest, schurft
en Botrytis weinig kans. De samenstelling van de meststof is gebaseerd op
eenvoudige minerale verbindingen en stoffen die zijn goedgekeurd voor
gebruik in levensmiddelen. Salifort is een geconcentreerde, in water
oplosbare meststof die hoge concentraties fosfor en kalium bevat. Het is
bedoeld voor bladtoepassing bij de teelt van groenten, fruit, landbouw- en
sierplanten tijdens het groeiseizoen. 
 
Gebruiksaanwijzing 
Los 40-50 gram Salifort onder stevig roeren op in 10 liter water. Bespuit
met deze oplossing de bovenkant van de bladeren tot afdruipen. Herhaal
de bespuiting iedere 7-10 dagen. De spuitoplossing is sterk basisch, geen
andere meststoffen bijmengen! Test vooraf (door het bespuiten van enkele
bladeren en beoordeling na 3 dagen) of het te bespuiten gewas het middel
verdraagt. Spuit bij drogende omstandigheden en temperaturen onder 30̊C
in de vroege ochtend of de late middag. Salifort is sterk hygroscopisch en
moet in afgesloten container onder droge omstandigheden worden
bewaard. Voorkom morsen en draag handschoenen bij gebruik.

Verhoogt de weerstand van planten tegen veel
schimmelsoorten.

De werkzame stof is het milieuvriendelijke
middel Natriumsilicaat. In de juiste verhouding
toegepast geeft het een verharding van het
bladoppervlakte zonder de huidmondjes te
verstoppen. Schimmels (vooral echte
meeldauw) kunnen aanmerkelijk minder
gemakkelijk door deze laag heen dringen.
Voldoende voor 25 l spuitvloeistof.

Meeldauw of andere schimmels in de kas? De
professionele en biologische bescherming
tegen infectie biedt deze elektrische
verdamper. Om op een effectieve manier
meeldauw te bestrijden, is enerzijds een
afdoende hoeveelheid verdampte zwavel van
essentieel belang en anderzijds een goede verspreiding van de
zwaveldamp. De Nivola zwavelverdamper werkt met een zodanig
uitgekiende en veilige verdampingstemperatuur, dat er een maximale
hoeveelheid zwavel wordt verdampt met een minimaal verbruik aan
energie. Tegelijkertijd zorgt een krachtige luchtstroom, het zogenaamde
schoorsteeneffect, voor een goede verspreiding van de zwaveldamp in de
kas. 1 nacht per 1-2 weken (afhankelijk van de ziektedruk) is voldoende
om de planten (bijvoorbeeld druiven, paprika, tomaten) optimaal te
beschermen. De zwavelbloem of pijpzwavel verkopen we los in zakken van
2,5 kg. Op het aluminium schoteltje boven de verdamper wordt 2 cm
zwavel (805310) geplaatst, stekker er in, het keramische element van
100W wordt warm en verzorgt naast verdamping ook voor zuiging.

Deze zwavel is in pilvorm (niet stuivend) of tot
brokken en/of pijpvorm geperst. Deze wordt
bijvoorbeeld in de zwavelverdampers (805300)
gebruikt. Zwavel smelt bij 119grC en kan dan
worden verdampt.

Ent- en wond-afdekmiddel. Vormt een
microporeuze, elastische afdeklaag op (snoei)
wonden en op enten. 100% Biologisch en
weersbestendig.

100% natuurlijke en effectieve bestrijding van
mieren. ECOstyle of Natria Mierenpoeder
voldoende dik uitstrooien op de looppaden en
in de nestopeningen van de mier. Ook de
nestopening voorzien van Mierenpoeder, zodat
een effectieve bestrijding van het totale nest
kan plaatsvinden. Het poeder verstoort het
oriëntatievermogen van de mieren, waardoor deze de weg naar het nest
niet meer terugvinden en dood gaan. Afhankelijk van de grootte van het
nest regelmatig blijven strooien.  
Werkzame stof: Natuurlijke grondstoffen

Plantaardige geurstoffen, waterbestendig.
Korrels verspreiden een geur, die katten
afschrikt.
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Tegen Dieren(Vraat)
Muizenkooitje

Leveringsmaanden: het gehele jaar
807500.1 1 stuks   € 6,95 

Tegen Dieren(Vraat)
Muizenvangkorfje

Leveringsmaanden: het gehele jaar
807510.1 1 stuks   € 6,95 

Tegen Dieren(Vraat) Kantelval

Leveringsmaanden: het gehele jaar
807520.1 1 stuks   € 4,95 

Tegen Dieren(Vraat)
Woelmuizen+rattenval

Leveringsmaanden: het gehele jaar
807550.1 1 stuks   € 4,95 

Tegen Dieren(Vraat) Escar-Go

Leveringsmaanden: het gehele jaar

807600.1 200 gram   € 5,95 
807600.2 500 gram   € 9,95 
807600.3 1 kg   € 13,95 

Tegen Dieren(Vraat) Slakken
Barrière

Leveringsmaanden: het gehele jaar

Tegen Dieren(Vraat) Slakkenval
"Slug-X" G93

Leveringsmaanden: het gehele jaar
807620.1 per stuk   € 8,95 

Tegen Dieren(Vraat) Kopertape
Tegen Slakken

Leveringsmaanden: het gehele jaar
807630.1 1 rol van 4-5 m   € 7,95 

Tegen Dieren(Vraat)
Slakkenschrik Koperring 20 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
807637.1 1 ring   € 9,50 

Tegen Dieren(Vraat)
Slakkenschrik Koperring 30 cm

Leveringsmaanden: het gehele jaar
807638.1 1 ring   € 12,95 

Tegen Dieren(Vraat)
Slakkenborstel

Leveringsmaanden: het gehele jaar
807640.2 1 portie   € 9,95 

Tegen Dieren(Vraat) Slakken
Barrière

Leveringsmaanden: het gehele jaar
807645.1 1,5 kg   € 9,95 

Tegen Dieren(Vraat) Vogelnetten
Profi Zwart

Leveringsmaanden: het gehele jaar
807650.1 4 m x 10 m   € 9,95 

Tegen Dieren(Vraat) Vogelnetten
Profi Blauw

Leveringsmaanden: het gehele jaar
807655.1 4 m x 5 m   € 20,00 
807655.2 4 m x 10 m   € 35,00 
807655.3 4 m x 20 m   € 65,00 
807655.4 4 m x 50 m   € 149,00 
807655.5 4x100m (volle rol)   € 275,00 

Tegen Dieren(Vraat) Vogelnetten
Profi Blauw

Leveringsmaanden: het gehele jaar
807656.1 6 m x 5 m   € 25,00 
807656.2 6 m x 10 m   € 45,00 
807656.3 6 m x 20 m   € 85,00 
807656.4 6 m x 50 m   € 199,00 
807656.5 6x100m (volle rol)   € 380,00 

De ouderwetse, maar efficiënte muizenval,
zonder de muis te doden. Het deurtje sluit...
gevangen! Laat het diertje zo snel mogelijk in
de natuur vrij.

Een slim gevormd muizenvalletje met
trechtervormige openingen van boven en aan
de zijkant, de muis kan er in, maar niet meer
er uit. Na het vangen snel de muisjes elders
bevrijden door het bodemluikje open te
schuiven.

Superslimme muizenval om ze levend te
vangen!  

Open het deksel aan de ene kant en plaats
een lokaas, doe het deksel er weer op. 

•

Zet de val op door het deksel aan de andere
kant open te zetten. 

•

Als de muis de eerste helft van de val betreedt, dan gebeurt er nog
niets... het vertrouwen is gewekt, en door nieuwsgierigheid gedrongen
betreedt de muis de 2e helft: de val kantelt en het luikje klapt dicht!
Hieraan kan je ook zien dat er een muis inzit en kan je deze buiten vrij
laten.

•

Veilige valletje in de vorm van een buisje, voor
het vangen van woelmuis en woelrat. Van 2
zijden benaderbaar, het kepje kan alleen naar
binnen toe open. Om het dier weer los te laten
kan de borgpin eenvoudig worden verwijderd.

Na enkele jaren test kunnen we zeggen: een
betrouwbare, 100% natuurlijke korrel, die
slakken direct doodt. Onschadelijk voor vogels,
poezen, kinderen.…

Deze natuurlijke barrière bevat een natuurlijke
gel, die je als een cirkel rondom je planten
plaatst. De gel is regenvast tot 10 dagen en
kan op de aarde, op bestrating en ook rondom
potten worden aangebracht. De gel vlekt niet
en is uiteraard volkomen ongevaarlijk voor
andere dieren, we hopen dat dit weer een succesvol recept is tegen de
voortdurende aanval van slakkenlegioenen!

Door de uitgekiende uitvoering een zeer
effectieve slakkenval, in Engeland al meerdere
keren als "Best Buy" beloond! 
De lokstof is simpelweg: BIER. Maar anders
dan de meeste vallen blijft de bierdamp
circuleren binnen de val en is zo extra effectief.
Dit komt door de verschillende "bassins", de kleine toegangsopeningen en
het deksel. Door de platte vorm is de val overal inzetbaar en gemakkelijk
te verplaatsen. Tientallen (soms over de 100!) slakken per nacht is geen
uitzondering. Afmeting 26x20x6cm.

Bescherm je potten tegen huisjesslakken met
deze dunne band koper. Plak dit tape rondom
de bovenrand van je potten voor een optimaal
resultaat. Oudere naaktslakken hebben er
minder last van. 1 rol bevat 4-5 m lengte en
3,2 cm breedte, 2 breedtes onder elkaar
verhoogt de effectiviteit aanmerkelijk!

Koperringen zijn voorgebogen en hebben aan
de uiteinden een koppelsleuf, zodat ze
gemakkelijk te plaatsen zijn. De ringen zijn
ambachtelijk in Nederland gemaakt en
voorgevormd, zodat klaar zijn voor gebruik. Ze
zijn onderling koppelbaar. Druk de ringen iets
in de grond, om te voorkomen, dat slakken er onderdoor kruipen.
Wanneer slakken contact maken met koper, vindt een toxische reactie
plaats tussen het koper en het slijm van de slakken, wat een lichte
elektrische stroom teweeg brengt en de slakken afstoot. De voordelen zijn
dat het werkt bij zowel nat als droog weer, zeer effectief is en de slakken
niet doodt, zodat de vogels hun maaltje houden... Het koper kan zijn
effect verliezen na oxidatie, maak het dus van tijd tot tijd blank met
schuurpapier. Let op, dat er zich bij het aanbrengen van de koperen
barricade al eitjes of slakken binnen de cirkel kunnen bevinden.
Buurplanten, die niet beschermd zijn mogen de te beschermen planten
niet raken, ze zullen anders als brug fungeren.

Koperringen zijn voorgebogen en hebben aan
de uiteinden een koppelsleuf, zodat ze
gemakkelijk te plaatsen zijn. De ringen zijn
ambachtelijk in Nederland gemaakt en
voorgevormd, zodat klaar zijn voor gebruik. Ze
zijn onderling koppelbaar. Druk de ringen iets
in de grond, om te voorkomen, dat slakken er onderdoor kruipen.
Wanneer slakken contact maken met koper, vindt een toxische reactie
plaats tussen het koper en het slijm van de slakken, wat een lichte
elektrische stroom teweeg brengt en de slakken afstoot. De voordelen zijn
dat het werkt bij zowel nat als droog weer, zeer effectief is en de slakken
niet doodt, zodat de vogels hun maaltje houden... Het koper kan zijn
effect verliezen na oxidatie, maak het dus van tijd tot tijd blank met
schuurpapier. Let op, dat er zich bij het aanbrengen van de koperen
barricade al eitjes of slakken binnen de cirkel kunnen bevinden.
Buurplanten, die niet beschermd zijn mogen de te beschermen planten
niet raken, ze zullen anders als brug fungeren.

De slakkenborstel is een effectieve barrière
tegen slakken! Veel gebruikers getuigen
hiervan... De borstel bestaat uit een lange,
stekelige borstel die je om de plant kan buigen
of rondom een stukje grond waar voor slakken
aantrekkelijke planten staan. We leveren
porties in lengtes van 100 cm, meestal 4-5 stuks, afhankelijk van de dikte
van de borstel. Monteer de borstels nauwkeurig, elk spleetje wordt benut
namelijk door de slimme slakken. Ons bereiken verschillende berichten
over effectiviteit: sommige melden het wegblijven van kleine slakken,
anderen zien juist de grote slakken deze borstels trotseren… (Één van de
foto's in gebruik met toestemming van Makkelijke Moestuin, waarvoor
hartelijk dank!)

Deze natuurlijke barrière bevat kleikorrels van
Atapulgitic Clay. Sterk wateropnemende korrels
waar slakken heel lastig overheen komen, je
strooit een laagje rondom een plant of perk.
Het pak is voldoende voor 5-6 strekkende
meter barrière. Het is volkomen ongevaarlijk
voor andere dieren, we hopen dat dit weer een succesvol recept is tegen
de voortdurende aanval van slakkenlegioenen!

Dit zwarte vogelnet met een maaswijdte van
25 mm is van professionele kwaliteit. Even de
voordelen op een rijtje: 

Zeer weersbestendig polyethyleen. 1.

Gebreide draad, beschermt tegen de vogels
zonder dat ze in het net verstrikt raken. 

2.

Het net valt als een doek en is gemakkelijk weer op te ruimen zonder in
de knoop te raken. 

3.

Het net is bij elk “kruispunt” afgewerkt en kan dus op maat geknipt
worden zonder te rafelen. 

4.

Licht gewicht, er drukt slechts 27 g per 1 m² (dat zijn 4 BIC-balpennen) 
Op bestelling leveren we grotere maten tot maximaal 12x100 m

5.

Dit blauwe vogelnet met een maaswijdte van
25 mm is van professionele kwaliteit. Even de
voordelen op een rijtje: 

Zeer weersbestendig polyethyleen. 1.

Gebreide draad, schrikt af en beschermt
tegen de vogels zonder dat ze in het net verstrikt raken. 

2.

Het net valt als een doek en is gemakkelijk weer op te ruimen zonder in
de knoop te raken. 

3.

Het net is bij elk “kruispunt” afgewerkt en kan dus op maat geknipt
worden zonder te rafelen. 

4.

Licht gewicht, er drukt slechts 25 g per 1 m² (dat zijn nog niet eens 4
BIC-balpennen) 
Op bestelling leveren we grotere maten tot maximaal 16x100 m

5.

Dit blauwe vogelnet met een maaswijdte van
25 mm is van professionele kwaliteit. Even de
voordelen op een rijtje: 

Zeer weersbestendig polyethyleen. 1.

Gebreide draad, schrikt af en beschermt
tegen de vogels zonder dat ze in het net verstrikt raken. 

2.

Het net valt als een doek en is gemakkelijk weer op te ruimen zonder in
de knoop te raken. 

3.

Het net is bij elk “kruispunt” afgewerkt en kan dus op maat geknipt
worden zonder te rafelen. 

4.

Licht gewicht, er drukt slechts 25 g per 1 m² (dat zijn nog niet eens 4
BIC-balpennen) 
Op bestelling leveren we grotere maten tot maximaal 16x100 m

5.
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Tegen Dieren(Vraat) Vogelnetten
Profi Blauw

Leveringsmaanden: het gehele jaar
807657.1 8 m x 10 m   € 69,00 
807657.2 8 m x 20 m   € 125,00 
807657.3 8 m x 50 m   € 295,00 
807657.4 8x100m (volle rol)   € 560,00 

Tegen Dieren(Vraat) Mollennetten

Leveringsmaanden: het gehele jaar
807660.1 2 m x 5 m   € 19,50 
807660.2 2 m x 10 m   € 30,00 
807660.3 2 m x 20 m   € 55,00 
807660.4 2x200m (volle rol)   € 425,00 

Tegen Dieren(Vraat)
Kleinwildnetten

Leveringsmaanden: het gehele jaar
807665.1 12 m x 5 m   € 39,00 
807665.2 12 m x 10 m   € 69,00 
807665.3 12 m x 25 m   € 149,00 
807665.4 12x125m (volle rol)   € 650,00 

Tegen Dieren(Vraat) Boomstam-
Netjes

Leveringsmaanden: het gehele jaar
807685.1 10 stuks   € 4,95 
807685.2 100 stuks (vol pak)   € 35,00 

Tegen Mos En/of Onkruid
Verwijdert Groene Aanslag

Leveringsmaanden: het gehele jaar
807800.1 1 liter (concentraat)   € 11,95 

Tegen Mos En/of Onkruid Ultima
tegen Onkruid & Mos

Leveringsmaanden: het gehele jaar
807900.1 510 ml   € 16,95 

Tegen Mos En/of Onkruid
Onkruidstaf 552

Leveringsmaanden: het gehele jaar
808010.1 1 stuks   € 49,00 

Tegen Mos En/of Onkruid
Gasvulling

Leveringsmaanden: het gehele jaar
808012.1 Bus 355 g   € 5,95 

Groeisteun Klimnet Wit

Leveringsmaanden: het gehele jaar
808200.1 1,5x10 m   € 6,95 
808200.2 1,5x100m   € 59,50 
808200.3 1,5x500m (volle rol)   € 195,00 

Klimaatbescherming Igloo
Overwinteringstent

Leveringsmaanden: het gehele jaar
808390.1 1 stuks   € 135,00 

Klimaatbescherming Vliesdoek Of
Acryldoek

Leveringsmaanden: het gehele jaar
808400 1 m x 1,5 m of 1,6 m  € 1,25 
808400.1 10 m x 1,5 m of 1,6 m   € 6,95 
808400.2 100 m x 1,5 m of 1,6 m   € 49,00 
808400.3 250x1,6m (volle rol)   € 99,00 

Klimaatbescherming Vliesdoek Of
Acryldoek

Leveringsmaanden: het gehele jaar
808405.1 1 x 2,2 m   € 1,25 
808405.2 5 x 2,2 m   € 3,95 
808405.3 25 x 2,2 m   € 17,50 
808405.4 100 x 2,2 m   € 59,00 

Klimaatbescherming Klimaatnet
Of Multinet

Leveringsmaanden: het gehele jaar
808410.1 4 m x 5 m   € 17,50 
808410.2 4 m x 10 m   € 29,00 
808410.3 4 m x 50 m   € 125,00 
808410.4 4x250m (volle rol)   € 575,00 

Dit blauwe vogelnet met een maaswijdte van
25 mm is van professionele kwaliteit. Even de
voordelen op een rijtje: 

Zeer weersbestendig polyethyleen. 1.

Gebreide draad, schrikt af en beschermt
tegen de vogels zonder dat ze in het net verstrikt raken. 

2.

Het net valt als een doek en is gemakkelijk weer op te ruimen zonder in
de knoop te raken. 

3.

Het net is bij elk “kruispunt” afgewerkt en kan dus op maat geknipt
worden zonder te rafelen. 

4.

Licht gewicht, er drukt slechts 25 g per 1 m² (dat zijn nog niet eens 4
BIC-balpennen) 
Op bestelling leveren we grotere maten tot maximaal 16x100 m

5.

Mollen zijn gek op net opgeknapte tuinen,
omdat door goede bemesting het bodemleven
extra actief is. Op zich een goed teken, maar
een ergernis in bijvoorbeeld je grasveld. Het
meeste effectieve, preventieve middel om
mollen uit de tuin te houden: graaf dit
kleinmazige net in op 10-15 cm diep bij
gazonvelden. Bij de plantentuin moet dieper ingegraven worden,
afhankelijk van de beplanting: 30-50 cm. In beide gevallen langs de
randen het net omhoog laten komen, zodat een gesloten ruimte ontstaat.
Het net is stijf en kan als matten verwerkt worden, voor meerdere delen
30 cm laten overlappen en met enkele tiewraps vastzetten. Verdere
toepassingen: om gehele ruimtes, zoals kerknokken en schuurzolders
tegen vogels (duiven e.d.) te beschermen. De zwarte netten zijn rotvrij,
UV-gestabiliseerd polypropyleen, maaswijdte 17x20 mm, weefselgewicht
60 g p/m².

Zeer licht en sterk, gebreid net om koolsoorten
en andere stevige gewassen te beschermen
tegen duiven en ander klein wild. Het koolwitje
en de kooluil komen er niet makkelijk
doorheen, zodat het koolgewas ook goed
beschermd wordt tegen rupsen. De netten
kunnen los over het stevige gewas worden gelegd, zonder dat de groei
gestoord wordt. Bij kwetsbare gewassen zoals spinazie e.d. is het wijs om
afstandhouders te plaatsen: t-stukken van latjes o.i.d. De fijne mazen
zorgen voor voldoende licht- en luchtcirculatie. Gemakkelijk (deels) te
verwijderen en op te plooien, zodat de grond bewerkt kan worden.
Meerdere jaren bruikbaar, UV-gestabiliseerd PE, weefselgewicht 23 g/m²

Boomstamnetjes tegen beschadiging door
kleinwild. Zeer stevige buisvormige
boomnetjes van UV-bestendig geëxtrudeerd
polypropyleen. Kunnen na de aanplant rond
jonge boomstammen tot diameter 14 cm
worden aangebracht. Iets ingraven vergroot
het effect en geeft extra stevigheid. Maaswijdte 8 mm x 8 mm, hoogte 60
cm.

Terrasreiniger is 100% natuurlijk en reinigt op
een snelle en milieuvriendelijke manier alle
groene aanslag op stenen, glazen en houten
oppervlakken. De organische vetzuren laten de
vaak storende en gladde aanslag verdwijnen.
De werkzame stof van de Terrasreiniger is
kaliumzout van organische vetzuren.  
 
Gebruiksaanwijzing 
-Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de te behandelen
oppervlakken droog zijn. 
-Voor een optimale werking de oppervlakken gelijkmatig bevochtigen. 
-Laat de oplossing circa een half uur inweken en schrob daarna het
oppervlak af. 
-Niet toepassen bij een temperatuur lager dan 12°C. Na toepassing dient
het minimaal 6 tot 8 uren droog te blijven. 
-Naspoelen is niet nodig, maar versnelt wel het resultaat.  
 
Dosering 
60 ml concentraat per 1 liter water, bespuit daarmee 5-6 m2.

Iedereen wil graag snel en effectief van het
onkruid af zijn, zonder al te veel werk. Met
Ultima wordt niet alleen het onkruid
bovengronds aangepakt maar ook de wortel.
Binnen 3 uur is de werking van Ultima al
zichtbaar! Omdat Ultima biologisch
afbreekbaar is gelden er geen beperkingen voor het gebruik in de
biologische tuin of in de buurt van (huis)dieren. Het mos gaat ook dood
van dit middel. Gebruik Ultima onder bomen en heggen of op grind en
bestrating. Tussen (kruidachtige) planten geeft het middel schade aan die
planten.

Door het goede evenwicht en de handige
wandelstokvorm is deze onkruidbrander
comfortabel voor langdurig gebruik! Het
trechtervormige uiteinde zorgt voor een brede
vlam. Planten sterven binnen 2 dagen af na
een behandeling met deze “vlammenwerper”...
Dit veilige en milieuvriendelijke apparaat ontvlamt met 1 druk op de knop.
LET OP: GELEVERD WORDT ZONDER GASBUSJE, ZIE HIERVOOR NR.
808012.

Gasbusje met een mix van Butaan- en
Propaangas. Voor de Onkruidstaf 552
(808010). Deze moet er ongeveer 2 uur 35
minuten op branden. Als deze echter constant
wordt gebruikt, dan zal het gasbusje zeer koud
worden, wat vermindering van de gasdruk tot
gevolg heeft. Het is daarom beter om het af en toe uit te zetten, zodat het
busje kan terugkeren naar de omgevingstemperatuur en de druk zal
verbeteren.

Gespannen tussen stokken of palen geeft het
grofmazige net van nylon (17 x 17 cm) een
ideale steun voor klimmers (sierplanten of
groentes) en voor snijbloemen (mee-groeier
liggend op de grond). 1½ meter breed.

Deze fraaie en zeer robuuste
overwinteringstent zet je gemakkelijk op en is
standaard voorzien van een bodemzeil,
waardoor de tent (door het plaatsen van
voldoende planten) goed windbestendig is.
Door de prettige hoogte van 180 cm (in het
midden) kan je er flinke planten in kwijt. De 3-laagse noppenfolie zorgt
voor een optimale bescherming tegen kou. Koop je hierbij een plaat
tempex voor op de bodem (120x120 cm) dan geeft deze extra
bescherming tegen optrekkende kou. Bij voortdurende vorst overdag is het
plaatsen van een kacheltje nodig, deze zet je vrij van de planten op een
smal tafeltje of krukje.
Je vindt deze hier:bekijk 
Tijdens dooiperiodes zet je de tent open voor voldoende beluchting, de
tent heeft een sterke ritssluiting.  
In het voorjaar kan de bodem worden losgemaakt en benut je de tent
voor het vroeg zaaien of afharden van groente- of bloemplanten.

Het materiaal is gemaakt van UV gestabiliseerd
Polypropyleen en kan door het lichte gewicht
direct op het gewas worden gelegd (17 gram
per m²). Er ontstaat onder het gewas een
gunstig microklimaat, dat de warmte vasthoudt
en de wind en kou (deels) buiten laat. De
harde neerslag wordt verzacht, maar het vocht komt wel binnen en bij
goede sluiting van de zijkanten is er goede insecten- en vogelwering.
Verder kan het vlies worden gebruikt om planten in te pakken tegen
strenge vorst(wind). Vaak is het aan te bevelen om eerst een hutje van
bamboe om de plant heen te zetten. De breedte die we leveren: 150 cm.
Op verzoek en bij grote afname (250 m) zijn afwijkende breedtes
leverbaar.

Het materiaal is gemaakt van UV gestabiliseerd
Polypropyleen en kan door het lichte gewicht
direct op het gewas worden gelegd (17 gram
per m²). Er ontstaat onder het gewas een
gunstig microklimaat, dat de warmte vasthoudt
en de wind en kou (deels) buiten laat. De
harde neerslag wordt verzacht, maar het vocht komt wel binnen en bij
goede sluiting van de zijkanten is er goede insecten- en vogelwering.
Verder kan het vlies worden gebruikt om planten in te pakken tegen
strenge vorst(wind). Vaak is het aan te bevelen om eerst een hutje van
bamboe om de plant heen te zetten. De breedte die we leveren: 220 cm.
Op verzoek en bij grote afname (250 m) zijn afwijkende breedtes
leverbaar.

Deze duurzame uitvoering van het vliesdoek
gaat jarenlang mee! Door het geringe gewicht
(38 g p/m²) kan het als een doek rechtstreeks
op het gewas gelegd worden ter bescherming
van planten (groenten, zwakkere tuinplanten
e.d.) tegen vorst, hagel, stortregen en vogels.
Verder zal het bedekken van het gewas leiden tot vroegere oogst en
beschermen tegen bladverbranding bij felle zon. Tot slot beschermt de
klimaatnet ook uitstekend tegen het koolwitje (rupsen!) en de koolvlieg.
Uitvoering: “gebreid” UV-gestabiliseerd PE. Wie wil er nog zonder dit
multifunctionele net?

Hulp bij Tuinieren - Gewasbescherming 4/5

https://www.vreekenszaden.nl/807657-tegen-dieren-vraat-vogelnetten-profi-blauw
https://www.vreekenszaden.nl/807657-tegen-dieren-vraat-vogelnetten-profi-blauw
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/807660-tegen-dieren-vraat-mollennetten
https://www.vreekenszaden.nl/807660-tegen-dieren-vraat-mollennetten
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/807665-tegen-dieren-vraat-kleinwildnetten
https://www.vreekenszaden.nl/807665-tegen-dieren-vraat-kleinwildnetten
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/807685-tegen-dieren-vraat-boomstam-netjes
https://www.vreekenszaden.nl/807685-tegen-dieren-vraat-boomstam-netjes
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/807800-tegen-mos-onkruid-verwijdert-groene-aanslag
https://www.vreekenszaden.nl/807800-tegen-mos-onkruid-verwijdert-groene-aanslag
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/807900-tegen-mos-onkruid-ultima-tegen-onkruid-mos
https://www.vreekenszaden.nl/807900-tegen-mos-onkruid-ultima-tegen-onkruid-mos
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/808010-tegen-mos-onkruid-onkruidstaf-552
https://www.vreekenszaden.nl/808010-tegen-mos-onkruid-onkruidstaf-552
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/808012-tegen-mos-onkruid-gasvulling
https://www.vreekenszaden.nl/808012-tegen-mos-onkruid-gasvulling
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/808200-groeisteun-klimnet-wit
https://www.vreekenszaden.nl/808200-groeisteun-klimnet-wit
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/808390-klimaatbescherming-igloo-overwinteringstent
https://www.vreekenszaden.nl/808390-klimaatbescherming-igloo-overwinteringstent
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/808400-klimaatbescherming-vliesdoek-acryldoek
https://www.vreekenszaden.nl/808400-klimaatbescherming-vliesdoek-acryldoek
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/808405-klimaatbescherming-vliesdoek-acryldoek
https://www.vreekenszaden.nl/808405-klimaatbescherming-vliesdoek-acryldoek
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/808410-klimaatbescherming-klimaatnet-multinet
https://www.vreekenszaden.nl/808410-klimaatbescherming-klimaatnet-multinet
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/grootverpakking
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/808012
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/808010
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/kacheltje


 

Spuiten Handspuit Fijnsproeier 1
liter

Leveringsmaanden: het gehele jaar

808450.1 per stuk   € 5,95 

Spuiten Schouderdrukspuit
Tukan 5 liter

Leveringsmaanden: het gehele jaar
808455.1 per stuk   € 19,95 

Spuiten Rugspuit Dario of Green
Arrow

Leveringsmaanden: het gehele jaar
808457.1 per stuk   € 29,95 

Eenvoudig, redelijk stevige knijpspuitje, inhoud
1 liter.

Robuuste, voordelige drukspuit met
schouderband. Standaard uitgerust met
overdrukventiel, gewapende drukslang, stevig
kunststof tank met ingebouwde vultrechter en
zeer degelijk spuitgarnituur. Inhoud 5 liter.

Oud en beproefd principe: de tank gaat op je
rug en met rustige zwengelbewegingen blijft
de druk constant totdat de vloeistof op is. Dit
is een voordeel t.o.v. de drukspuit, die je
halverwege weer moet bijpompen. 
Ideaal voor het verspreiden van vloeibare
bladbemesting, (biologische) gewasbeschermingsmiddelen en
(biologische) onkruidbestrijding! 
Verdere eigenschappen:  

tankinhoud 12 liter, met tankzeef. •
werkdruk 2-4 bar. •
leeggewicht 3,8 kilo. •
verbruik circa 1,5 liter/minuut. •
lange lans. •
vastzetknop op bedienkraan. •
draagriemen voor het dragen op de rug (backpack). •
afmetingen: 45 x 60 x 18 cm. •
met 2 nozzles (spleetdop, werveldop, dubbele werveldop, en 4
stralendop) 
WE VERKOPEN WISSELENDE, GOEDE MERKEN. DE AFMETINGEN EN
EIGENSCHAPPEN KUNNEN DUS IETS WIJZIGEN.

•
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