
GREENtime
in ‘no time’
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EEN MOOI GAZON IN SLECHTS 2 STAPPEN?
JAWEL, DAT KAN!

Inderdaad, laat ons maar even kort door de bocht knallen:
Voor een gazon in goede conditie, hoeft u niet om de haverklap in te 
grijpen. De kern van een goed gazononderhoud bestaat uit 2 gerichte 
ingrepen:

➊ Een gecombineerde behandeling tijdens het voorjaar,
 met kalk en een kwaliteitsmeststof

➋ Een 2° bemesting tijdens de nazomer

Deze 2 ingrepen maken het grote verschil 
tussen een mooi dan wel een triest gazon.
En inderdaad, tussentijds kunnen andere 
probleempjes optreden. Maar het is nog 
maar de vraag of het ook bij u gebeurt.  
Indien wel, dan vindt u ook hiervoor oplos-
singen verderop in deze brochure. 
Maar concentreert u zich alvast maar op 
datgene waar uw gazon echt toe doet. Een 
zorgeloze plek voor spel en ontspanning. 
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WAAROM IS KALK STROOIEN ZO BELANGRIJK?

➊ Kalk maakt de bodem minder zuur.
 Een zure gazonbodem (= een gebrek aan kalk) heeft 2 belangrijke nadelen.
 ✔ Meststoffen worden moeilijk opneembaar voor het gras.
 ✔ De mosontwikkeling neemt toe.

➋ Kalk verbetert de structuur van de bodem.
 ✔ De bodem wordt luchtiger en beter bewortelbaar.
 ✔ Het gras ontwikkelt een sterk en diep wortelstelsel, en wordt beter 
  bestand tegen droogte.

➌ Wanneer bekalken?
 ✔ BSI Korrel Kalk kunt u op elk moment van het jaar strooien. Doe het 
  gerust samen met BSI Green Time op dezelfde voorjaarsdag.

➍ Welke dosering?
 ✔ 10 kg per 100 m² is ideaal, strooi iets meer als u in jaren vergat te
  bekalken, iets minder als u het elk jaar doet. Lichte zandgrond heeft  

 meer kalk nodig dan zware klei of leemgrond. 

➎ Hoe vaak bekalken?
 ✔ 1 keer per jaar is voldoende. 

BSI BIO KORREL KALK = UNIEKE KWALITEITEN

✔ Een perfecte, zachte korrel
 Vergeet poedervormige kalk en de bijhorende stofwolk! 

BSI kalk is perfect gekorreld en zacht van structuur. Deze 
kalk lost razendsnel op, al na een nacht met veel dauw 
ziet u de korreltjes oplossen. 

✔ Verrijkt met magnesium voor groener gras.
 Met deze kalk wordt niet alleen de bodem ontzuurd, toe-

gevoegd magnesium maakt het gras groener. Handig als 
u pakweg tijdens het najaar kalk strooit, het gras wordt 
dan groener tijdens de winter.

✔ BSI Bio Korrel Kalk is 100 % wateroplosbaar.
 Klinkt wat technisch, maar dit betekent dat u deze kalk 

op hetzelfde moment als meststof kan uitstrooien. Bij 
veel andere kalksoorten moet u een wachttijd tussen het 
strooien van kalk en meststof respecteren. 

Is het nodig om de zuurtegraad van onze bodem te 
bepalen?
Neen, ook al zijn er bodemtesters op de markt. De meer-
waarde van een jaarlijkse bekalking (minder mosgroei, 
betere werking meststoffen, luchtige bodem) is zo groot, 
dat u dit het beste altijd kunt doen. Bespaar uzelf de 
kosten en moeite van deze test.

Vraag en antwoord
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GREENTIME GAZONMEST:
HET ALLERBESTE VOOR UW GAZON

✔ Het perfecte granulaat
 Gedaan met stofferig poeder of grove korrels die moeilijk 

oplossen. Green time is opgebouwd uit fijne, maar zware 
korreltjes. Nauwelijks stof bij het uitstrooien, de korreltjes 
vallen diep en onzichtbaar tussen het gras. Zonder het 
risico van opzuigen door de grasmaaier.

✔ Voedingsstoffen met lange werking.
 Greentime bevat onder meer ureumstikstof. Dat zal u mer-

ken! Aan een lange werkingsduur en aan een diepgroene 
kleur die u met geen enkele andere meststof zal evenaren.

✔ Indirecte werking tegen mos.
 Door het hoge kali-gehalte komt het mos sterk in de ver-

drukking. Kijkt u maar eens naar dat mos enkele dagen na 
het strooien van Green time. 

✔ 3 extra activatoren
 Green time bevat zowel kalkstikstof, ijzer als magnesium. 

Een werkelijk unieke gezondheidscocktail voor uw gazon. 

GREENTIME GAZONMEST
IN DE PRAKTIJK

➤ Wanneer toepassen?
 Green Time kan u eender wanneer strooien tijdens 

de lente, bij voorkeur doet u het op een behoorlijke 
voorjaarsdag. Strooi op die dag zowel BSI Korrel Kalk 
als Green time.

➤ En de dosering?
 Strooi steeds 10 kg per 100 m². Met deze dosering bent 

u verzekerd van optimale resultaten op het vlak van 
bemesting, mosonderdrukking , diepgroene kleur, 
weerstand tegen ziekte en droogte, …

➤ Met de hand of met een strooiwagentje?
 Dat maakt niet uit, zolang u maar zo gelijkmatig mo-

gelijk uitstrooit, dit om verschillen in groenkleuring en 
groeisnelheid te voorkomen.

➤ Moet het regenen kort na de behandeling?
 Het spreekt voor zich dat de voedingselementen snel-

ler beschikbaar komen bij wat regen na de behande-
ling. Veel zorgen hoeft u zich daar niet over te maken, 
alleen met wat dauw gaan de producten al aan de slag.
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GEWAARBORGDE SAMENSTELLING: samengestelde organische meststof NPK 6+3+13+(2)
bevattende Magnesium en met IJzer. Meststof met indirecte werking tegen mos. 6 % stikstof totaal 
(N) waarvan: 2,5 % organisch gebonden stikstof afkomstig van kippenmest, pluimenmeel en melasse, 
1,5 % ureumstikstof, 1 % cyanamidestikstof, 1 % ammoniumstikstof. 3 % fosforzuuranhydride (P2O5) 
oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat. 13 % kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water. 26 %
organische stoffen, afkomstig van kippenmest, pluimenmeel en melasse. 2 % magnesiumoxide 
(MgO) totaal. 2 % ijzer (Fe) totaal
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stap 1
4 VEEL GESTELDE VRAGEN OVER GAZON

➊ (On)zin van verticuteren?
 Ons standpunt: verticuteren is schadelijk! Door het uitkammen van dode mos-, 

blad- en grasresten verdwijnt een grote hoeveelheid organisch materiaal uit het 
gazon en dat materiaal is juist hard nodig om gezonde humus in de bodem op te 
bouwen. Door een goed gebruik van kalk en meststoffen wordt de viltlaag spon-
taan omgezet in die levensnoodzakelijke humus. Niet doen dus, dat verticuteren.

➋ Grasmaaisel opvangen of mulchen? 
 Mulching = het laten liggen van de grassnippers, verdient de voorkeur. U geeft 

een deel van de voedingsstoffen terug aan het gras, het humusgehalte en de 
droogteresistentie nemen toe. Mulchen gaat ook sneller dan grasmaaisel afvoe-
ren. Tijdens de herfst kan u zelfs afgevallen bladeren gewoon mee versnipperen.

➌ De ideale maaihoogte?
 Gazons worden helaas vaak te kort gemaaid, zodat het gras moeilijk herstelt, en 

mos en onkruid in de plaats komen. Heel fijne siergazons maait u bij voorkeur op 
minimaal 3 cm maaihoogte, bij sport- en speelgazons is dat beter minstens 4 cm. 
Vooral net voor de winter niet te kort maaien. 

➍ Welk gazontype kiezen?
 Aan u heeft de keuze tussen fijnbladige siergazons en iets grovere speel- en sport-

gazons. In de meeste gevallen zijn de speel- en sportgazons de beste keuze,  ze zijn 
sterker tegen bespeling, weerstaan beter aan droogte en vragen minder onderhoud.
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BEMEST EEN 2e KEER MET 
GREENTIME

✔ Opnieuw bemesten in augustus of september
 Een 2° bemesting met Green Time in augustus of 

september is broodnodig. Het gazon krijgt een 
goede hergroei  in de nazomer en de herfst.

✔ Deze bemesting is zeker zo belangrijk als de 
voorjaarsbemesting. Zoniet gaat het gazon 
bleek en flets worden tijdens de winter,  gaan 
onkruiden en mos ontwikkelen en liggen gazon-
ziekten op de loer.

✔ Net als bij STAP 1 is 10 kg voor 100 m² de 
aangewezen dosering.
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WAT U ZAL ZIEN NA HET STROOIEN
VAN BIO-KORREL-KALK EN GREENTIME
4 VOORDELEN IN ‘NO TIME’

➊ Het gras wordt in ‘no time’ groener. Dat effect merkt u al na 
enkele dagen. En wat meer is, het houdt ook 4 maanden aan!

➋ Bye bye mos. Het mos komt in ‘no time’ in de verdrukking. 
Het wordt weggeconcurreerd door de groei van het gras. 

➌ De grasmat wordt in ‘no time’ voller en dichter.  Door de 
gunstige effecten van kalk en meststof ontwikkelen de wor-
tels zich volop, het gras gaat uitstoelen en veel meer sprietjes 
vormen. Dat zal u echt voelen, de ontwikkeling van die dichte, 
zachte grasmat.

➍  Ook de ‘viltlaag’ verdwijnt. Het storend pakket dode 
resten van gras en mos is in ‘no time’ verdwenen uit 

het gazon. Door de goede biologische activiteit in 
de bodem en de vorming van een dichte grasmat, 
ontstaat een perfect gazon.
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GEBRUIK LARVEX!
Larvex levert uitstekende praktijkresultaten
✔ Larvex zorgt voor een optimale gezondheid en weer-

stand van het gazon tegen insectenplagen en stress 
dankzij de aanbreng van onmisbare voedingselementen. 

✔ Na de toepassing: 2 x 20 liter water per m² via berege-
ning of neerslag.

✔ Al snel zie je het verschil. Een nieuw wortelstelsel ont-
staat, de grasgroei herneemt.

✔ 2 behandelingen per seizoen. 

BODEM-
INSECTEN

WIE EET AAN DE GRASWORTELS?
ZIJN HET ENGERLINGEN?

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

1-2-3 ONKRUID-WEG
BIEDT DE OPLOSSING

Deze handige onkruidtrekker maakt 
een eind aan de typische ‘bladrozet’-
onkruiden die een gazon ontsieren: 
paardenbloem, weegbree en distels 
zijn de meest voorkomende. Als u niet 
kordaat ingrijpt, wordt uw gazon in ‘no 
time ‘ een wildernis.

ONKRUID KalE plEKKEN

INSTANT GAZON
REGELT HET IN ‘NO TIME’

Instant Gazon is een unieke mengsel 
van snel kiemend fijnbladig graszaad, 
langwerekende gazonmest en een 
kiemsubstraat. Strooi een dun laagje 
uit over de kale plekken en bevochtig. 
Er ontstaat direct een prima kiemzone 
voor de jonge graswortels. 

GEWAARBORGDE SAMENSTELLING: potgrond op basis van kokosvezel
84,5 % droge stof, 86,01 % organische stof,
7,2 pH-water
263  µS / cm electrische geleidbaarheid (EC)
Meststof: 21,5 kg / m3  ureum (N = stikstof 46 %)
SOORT: LOLIUM pERENNE
60 g / 20 % graszaad



MULTISTOP OUTDOOR
WEERT ZE AF

De meest veelzijdige ongedierteverjager
✔ Verspreidt zowel ultrageluid (=hoog-

tonige ultrasonen, onhoorbaar voor de 
mens), flitslicht als alarmgeluid

✔ Alle functies zijn apart of gecombineerd 
instelbaar

Nog meer voordelen!
✔ Werkingsgebied = 500 m² in een hoek van 90°
✔ Met handige afstandsbediening
✔ Werkt op 4 D-batterijen of een adapter
✔ Ongevaarlijk voor kinderen en huisdieren
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SLAGVELD OF BILJARTLAKEN?
WAT TE DOEN TEGEN mOLLEN.

Mollen kunnen op korte termijn een ware ravage aanrich-
ten in je gazon. Molshopen ontsieren het gazon en de ver-
oorzaakte kale plekken worden snel ingenomen door on-
kruid. BSI is dé Belgische specialist met de beste producten 
om mollen te vangen, te voorkomen of te verjagen. We zet-
ten onze 3 oplossingen even op een rijtje.

overige

gazonproblemen

MOllEN

MOLLEN-STOP
Zonder twijfel de beste mollenverjager
✔ Produceert krachtige mechanische tril-

lingen
✔ Voorkomt indringen van mollen, of ver-

jaagt ze zonder ze te verwonden
✔ Beschermt een terrein van
 500 – 1200 m²14

ONgEwENSTE
DIEREN

BSI, steeds de beste oplossing!

HOE MOLLEN VANGENEen stap voor stap begeleiding
om succesvol mollen te vangen.
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MOL WEG IN 1 DAG
Wij leren jou mollen vangen!
✔ Dit product bevat 2 professionele schaarklemmen 

+ een handleiding om mollen te vangen
✔	 We leggen je haarfijn uit waar en hoe je de mollen 

kan vangen
✔ Heel vaak heb je 'm reeds na 1 dag te pakken!

MOLLEN-WEG
100 geurcapsules
✔ Deze verpakking bevat 100 geurcap-

sules die verzadigd zijn met looksap. 
Deze geurstoffen verspreiden zich in 
de bodem.

✔ Ca 1 capsule / m², 1 verpakking is zo ge-
schikt voor ca 100 m².

MOLLEN-VRIJ
Verdrijft en voorkomt mollen in de tuin 
gedurende meerdere maanden 
✔ Variant van de geurcapsules, maar 

dan in granulaatvorm.
✔ Ongevaarlijk voor nuttige  dieren, 

huisdieren of wild.
✔ 600 g (1 verpakking) voor 100 m².



BSI, steeds de beste oplossing!

GREENtime
= more time

Onze producten aan het werk zien?
Bekijk de instructiefilmpjes op

www.SOShuisentuin.com


