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SHIEER PRODUCTEN
Innovatief samen naar de toekomst
 
Shieer is een biotechnologisch bedrijf met als uitgangspunt dat al 
haar producten goed zijn voor mens, dier en milieu. Deze gedachte 
komt terug in al haar producten. Shieer heeft diverse producten 
ontwikkeld voor diverse sectoren zoals tuibouw, agricultuur, bio energie, 
brandstofbesparing, waterzuiveringen etc.

 
In deze catalogus ziet u een korte opsomming van de producten.
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AVENA
Plantenversterker voor land- en tuinbouw 
 
Avena is een plantenstimulator die de kwaliteit en de productie van de 
planten verbetert.

Shieer Avena is een groeistof voor de bladstructuur van planten en 
bestaat voor 100% uit natuurlijke materialen. Bloemen en vruchten 
worden zichtbaar gezonder en sterker. Avena zorgt voor een verbeterde 
opname van spoorelementen, alsmede een zichtbare verbetering in het 
assimilatie proces. Ook zorgt Avena ervoor dat er een mooie waslaag 
op het bladwordt gelegd, die de planten niet alleen laten “blinken” van 
gezondheid, maar er ook voor zorgen dat er een hogere weerstand 
tegen insecten en schimmels is. Avena wordt meestal in combinatie 
met Bio-Crop toegepast, waardoor de verbeterde groei van de planten 
binnen een groeiseizoen zichtbaar wordt.

 
Voordelen
• Verbeterde assimilatie van sporenelementen

• Duidelijke productie van bladgroen in het blad door de betere 
assimilatie (fotosynthese van de plant wordt verbeterd)

• Sterkere waslaag op het blad (waslaag beschermt planten tegen 
schimmels en insecten)

• Celwand van de planten wordt versterkt

• Planten worden op natuurlijke wijze sterker en resistent tegen ziekten.

Inhoud
Ignishion is verkrijgbaar in 
handige doseerfl essen, 
waarmee u gemakkelijk de 
juiste hoeveelheid van dit 
additief kan afmeten.

Verkrijgbaar in:

1, 5, 10 en 20 liter.
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BIO CROP
Plantenversterker voor land- en tuinbouw

Bio Crop is een plantstimulator die de wortelgroei en de productie van 
de plant bevordert.

Shieer Bio-Crop lijkt op Avena, maar heeft een andere werking in de 
plant. Waar Avena wordt gebruikt om de bladstructuur te verbeteren, 
is Bio-Crop werkzaam in het wortelstelsel (rhizobium) van de plant. De 
wortelomgeving en de bacteriegroei worden door het gebruik verbeterd 
en gestimuleerd door de natuurlijke substanties in de samenstelling. Dit 
is duidelijk zichtbaar in het verschil in wortelstructuur tussen behandelde 
en niet-behandelde planten.

Verkrijgbaar in: 1, 5, 10 en 20 liter.
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Voordelen
• Verbetert wortelomgeving en structuur

• Nieuwe groei voor zieke planten

• Verbeterd biologisch evenwicht

• Wortels minder gevoelig voor ziekten

• Reinigende werking in druppelsystemen

• Voorkomt algengroei en kristalvorming

 
Uit de natuur is bekend dat sommige planten aromatische substanties 
assimileren om zich te beschermen tegen insecten. Dit is al bekend uit 
de tomatenteelt. Een gezonde plant die goed groeit, genereert meer 
aromatische substanties. Insectenpopulaties als witte vlieg worden 
daardoor duidelijk kleiner.

Een gezonde plant wordt minder aangetast door insecten en schimmels. 
Daardoor is het mogelijk om planten op professionele en natuurlijke wijze 
te telen. Dat is heel belangrijk omdat steeds meer chemische producten 
worden verboden en er minder nieuwe chemische producten op de 
markt komen. Avena en Bio-Crop zijn goede natuurlijke alternatieven 
om de productie te verhogen en de kwaliteit van de producten op 
natuurlijke wijze te verbeteren.

Dosering
1 liter per hectare per week
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DEON
Plantenversterker voor land- en tuinbouw
 
Deon beïnvloed de werking van enzymatische processen op het 
chitinepantser van insecten. Shieer Deon is een biologisch afbreekbaar 
amfoteer plantenextract. Het bestaat voor 100% uit natuurlijke biologische 
bestanddelen. Het is een supplement dat in combinatie met Bio-Booster 
wordt gebruikt bij plagen van bladluis, mijt en schimmels, waarbij het 
de voorplantingskringloop doorbreekt. Shieer Deon is een combinatie 
van ionische, kationische en amfotere substanties uit plantenextracten, 
die verdund wordt met water. Het product beïnvloed de werking 
van enzymatische processen op het chitinepantser van insecten.  
 
Wij adviseren om bij een schadelijke insectenplaag (insecten die eitjes 
leggen) Shieer Deon te gebruiken.

Voordelen
• Plantenversterker van zuiver natuurlijke en biologische bestanddelen

• Beïnvloed de werking van enzymatische processen op het 
chitinepantser van insecten

• 100% biologisch afbreekbaar

• Geschikt voor alle teelten

• Door de waslaag die over de planten wordt gelegd, zullen de 
planten blinken als nooi tevoren

• Geproduceerd conform OECD 301/402 en EG 2092/91

Dosering
Spuiten -  2 liter per 1000 m2

Inregenen - 3 liter per 1000 m2

Verkrijgbaar in: 

1, 5, 10 en 20 liter
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BIO BOOSTER
Biologische polyplanten bio emulgator
 
Bio-Booster is een biologisch afbreekbare polyplanten-emulgator 
(verdeler). Shieer Bio-Booster is een biologisch afbreekbare polyplanten-
emulgator. Het vormt een beschermende laag op de bladeren en zorgt 
voor biologische verspreiding. Bio-Booster wordt gebruikt in combinatie 
met Shieer Deon.

Bio-Booster is een combinatie van anionische en ionische substanties en 
plantenextracten, die verdund worden met water.

Voordelen
• Plantengroeiversterker van zuiver natuurlijke en biologische 
bestanddelen

• 100% biologisch afbreekbaar

• Wordt sinds 1991 wereldwijd gebruikt in de milieuvriendelijke en 
ecologische productie.

• Geschikt voor alle teelten

• Suspensieversterker

Inhoud
Spuiten -  300 ml per 100 liter 
water

Verkrijgbaar in: 

1, 5, 10 en 20 liter
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OLEÏN
De stille powerbooster
Oleïn is het eerste olieadditief dat zich echt bewezen heeft. Het is 
toepasbaar in elke soort olie, ongeacht soort of merk. Het is uitvoerig 
getest in laboratoria, raceauto’s en de praktijk.

Oleïn is een olieadditi ef dat zorgt voor een hoger rendement, minder 
slijtage in de motor, langere levensduur, minder geluid en een verlaagde 
uitstoot van ongewenste gassen.

Oleïn is opgebouwd uit 100% plantaardige bestanddelen 
en zorgt voor een schonere motor met een stiller geluid. 
 
Oleïn en Ignishion hebben een synergerende werking, het wordt  
geadviseerd om deze tezamen te gebruiken.

Voordelen
•Lager brandstofverbruik

• Meer vermogen

• Stillere motor

• Lager olieverbruik

• langere levensduur

Verkrijgbaar in: 250 ml, 500 ml, 
1, 5 en 10 liter
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IGNISHION
Het besparende brandstofadditief

Ignishion haalt het maximale rendement uit uw brandstof. Ignishion is een 
brandstofadditief dat zowel het branstofsysteem als het innamesysteem 
van de motor  reinigd. Dit resulteert in een beduidende verbetering van 
het verbrandingsproces, een schonere motor en een langere levensduur. 
Daarnaast zorgt Ignishion voor een verlaging van het brandstofverbruik, 
verhoogt het de PK’s van uw motor en verlaagt de uitstoot van CO en 
CO2 .

Ignishion is opgebouwd uit 100% plantaardige bestanddelen en 
vermindert de belasting van het milieu. 

Ignishion werkt voor uw hele auto, van tank tot uitlaat. Een uniek additi 
ef voor een opti male verbranding.

Voordelen
• 10 - 25% brandstofbesparend

• Schonere verbranding

• Stillere motor

• Meer vermogen

• 95% minder roetuitstoot

• Minder Nox-uitstoot

• Minder CO2 uitstoot

• Smering brandstofsystemen

• Motor reiniging

• Minder onderhoudskosten

• Geschikt voor klassiekers

Inhoud
Ignishion is verkrijgbaar in 
handige doseerfl essen, 
waarmee u gemakkelijk de 
juiste hoeveelheid van dit 
additief kan afmeten: 

500 ml, 1,5,10 en 20 liter.
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BIO CLEAN
Een biologische reiniger en 100% afbreekbaar
 
Shieer Bio-Clean® is een biologische reinigingsvloeistof die volledig 
afbreekbaar is en vrij is van chemicaliën. Het wordt gebruikt voor het 
reinigen van alle soorten oppervlakken. Shieer Bio-Clean heeft een sterk 
reinigende werking, doodt bacteriën en virussen en verwijdert geurtjes 
door de samenwerking van verschillende effectieve plantaardige 
bestanddelen.

• Vormt chelaten

• Biologische substantie die oppervlaktespanning verlaagt

• Werkzame substantie die verontreinigde stoffen in suspensie brengt

Shieer Bio-Clean wordt gebruikt op plaatsen waar goede hygiëne 
belangrijk is (bv. voor desinfectie in ziekenhuizen, slachthuizen en 
algemeen in de voedingsmiddelensector). Het wordt ook veel gebruikt 
in de veehouderij. Daarnaast wordt het toegepast als reinigingsmiddel 
voor sanitair en om vervelende geuren te bestrijden.

Het is bewezen dat voorwerpen die gereinigd zijn met Bio-Clean minder 
ziektekiemen bevatten dan oppervlakken die met antiseptische middelen 
zijn behandeld. Afgezien daarvan groeien er geen bacteriestammen 
en ziektekiemen die resistent zijn tegen antiseptica en antibiotica. Met 
andere woorden: resistentie wordt zwakker. 

Verkrijgbaar in: 1, 5, 10 en 20 liter.
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Voordelen
• Biologisch reinigingsmiddel

• Niet toxisch voor mensen, dieren en het milieu

• Krachtige desinfecterende werking

• Doodt bacteriën en virussen

• Vermindert de groei van schimmels en gisten

• Niet brandbaar

• Aangename natuurlijk frisse geur

 
Bio Clean kan gebruikt worden voor:
• Reinigen van glazen puien

• Reiniging van voertuigen

• Verwijderen van algen en organische afzettingen

• Decontaminatie van verontreinigd oppervlaktewater

• Reiniging van met vet en olie verontreinigde materialen

• Desinfectie en geurvermindering in stallen

• Verwijderen van geuren na industriële lozingen

• Verminderen van zeepresten in wasmachines

• Preventieve behandeling tegen kalkafzetting en andere afzettingen

• Verwijderen van roest

Inhoud
300 ml Shieer Bio Clean op 100 liter water 
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BWC-O
Bio Water Clean - Odeur

Bio Water Clean Odeur is een vloeibaar product die gebruikt wordt om 
ongewenste geuren te neutraliseren. Shieer Bio Water Clean-Odeur® 
is een vloeistof die gebruikt wordt om ongewenste geuren in diverse 
sectoren tegen te gaan. 
 
Altijd is het vervelend als je als bedrijf te maken krijgt met klachten uit 
de buurt met betrekking tot stankoverlast. Waar de mensen enkele 
jaren geleden nog wel enige geurmoleculen konden accepteren, 
wordt er op het moment snel geklaagd. Voor u als ondernemer 
betekent dit vaak in de praktijk dat er in eerste instantie een 
controlerend orgaan aan de deur komt. Vervolgd door een inspectie, 
het manen tot tegengaan van de stank en in het slechtste geval komt 
alles tot uiting in de rechtbank. 
 
Het zijn wegen die de ondernemer niet wil bewandelen. Deze wil 
vooral bezig zijn met zijn/haar bedrijf, mooie producten maken en 
ervoor zorgen dat het bedrijf gezond blijft. Binnen dit kader zijn er al tal 
van wetten en regels waaraan hij/zij moet voldoen.
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PRODUCTINFORMATIE
Shieer Bio Water Clean Odeur neutraliseert nare geurmoleculen zeer 
effectief. Shieer BWC-O  is overal makkelijk inzetbaar. Vaak hoef je 
alleen BWC-O aan de stank producerende producten, zoals mest, 
toe te voegen om van de stank af te komen. BWC-O werkt direct, u 
hoeft dus niet te wachten op resultaat! Op het moment dat u BWC-O 
op een correcte manier aan uw “stank producerend probleem” giet, 
spuit of anders toevoegt verdwijnen de geurmoleculen. Dit uiterst 
geconcentreerde product werkt al bij een lage dosering. Voorkom 
hoge investeringskosten, gebruik BWC-O.

Dosering
100 ml Shieer BWC-O per ton (1000 Kg)

Verkrijgbaar in: 1, 5, 10 en 20 liter.
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IJZERCHELAAT
De nieuwe biogasontzwaveling
 
Biogasinstallaties hebben vaak problemen met zwavel en 
zwavelwaterstof in de biogaskringloop. Wij bieden individueel advies 
en een ontzwavelingsproduct met Shieer ijzerchelaat.  Het verhoogde 
zwavelwaterstofgehalte in het biogas leidt tot verzuring van de 
motorolie en verstoort het proces door corrosie van de motor, de 
leidingen en de bouwmaterialen van de biogasinstallaties. Daarnaast 
is zwavelwaterstof een cytotoxine die de microbiologische processen 
in de vergister verstoort. Het ijzerchelaat reduceert de zwavel al in het 
vergistingssubstraat en voorkomt daardoor dat er zwavelwaterstof 
ontstaat.

 
IJzer is een van de belangrijkste sporenelementen voor bacteriën en is 
vaak een beperkende voorwaarde. Het ijzer in het ijzerchelaat is voor 
100% beschikbaar voor de bacteriën.

 
Het ijzer is in het ijzerchelaat aanwezig als metaalcomplex. Daardoor 
kan het elektronen opnemen en beschikbaar maken voor bacteriën die 
methaan vormen (reductor). Hierdoor neemt de vorming van methaan 
toe. Door het vormen van deze metaalcomplexen wordt het ijzerchelaat 
geregenereerd. Daarom kan de benodigde hoeveelheid veel lager zijn 
dan bij gangbare ijzerpreparaten.

 
Dosering
100 ml Shieer ijzerchelaat per 50 kW elektrisch vermogen (dagelijks). Bij 
voorkeur rechtstreeks op het substraat in de vergister gieten. Eventueel 
kan het ook in de opslagtanks worden toegevoegd (voorwaarde: massa 
moet voordurend geroerd worden).
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Voordelen
• Reductie van zwavel al in het vergistingssubstraat

• Voorkomt ontstaan van zwavelwaterstof op betrouwbare wijze

• 100% beschikbaar voor bacteriën en daardoor belangrijke 
voedingsstof

• Zorgt als oxidator/reductor dat elektronen beschikbaar komen voor 
de vorming van methaan

• Vloeibaar, dus makkelijk te doseren (automatisch doseren mogelijk)

• Aanzienlijk minder schadelijke stoffen/zware metalen dan bij ijzer(III)
hydroxide

• Volledig wateroplosbaar (geen afzetting op bodem van vergister – 
geen reductie in bezinktank – geen verkorting van verblijftijden)

• Shieer Ijzerchelaat Is niet corrosief, dus veilig voor de installatie (bv. 
langere levensduur voor mengtanks)

• Geen stofoverlast (belangrijk voor arbo)

Verkrijgbaar in: 1, 5, 10 en 20 Kilo.
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BWC - D
Bio Water Clean - Digestion
 
Biogasinstallaties kunnen te maken krijgen met verschillende problemen. 
Wij bieden individueel advies en het vergistingsadditief Shieer BWC-D. 
Shieer BWC-D levert stoffen aan micro-organismen voor de synthese 
van essentiële enzymen die onmisbaar zijn voor het stofwisselingsproces. 
Zonder BWC-D zijn zulke katalysatoren, evenals reductoren, niet in 
voldoende mate beschikbaar.

Shieer BWC-D verbetert gericht de omzettingsprocessen in 
biogasinstallaties. Daarnaast zorgt het effectief voor een vermindering 
van schadelijke invloeden. Shieer BWC-D is gebaseerd op zuiver 
plantaardige materialen en vormt daardoor geen risico volgens de 
regelgeving voor gevaarlijke stoffen. Door de enzymatisch-katalytische 
werking stimuleert BWC-D in de vergister gericht de organismen, die er 
vervolgens voor zorgen dat de toegevoerde koolstof sneller en vollediger 
wordt omgezet in methaan.

BWC-D zorgt door de hogere biologische activiteit in de vergister voor een 
betere afbraak, met name van moeilijk afbreekbare stoffen als lignine, 
cellulose en hemicellulose. Vooral in biogasinstallaties waar veel kuilmaïs 
en -gras wordt vergist, worden deze stoffen onvoldoende afgebroken. 
Ook worden bezinksels en drijvende substanties in de vergister opgelost.

Dosering
100 ml Shieer BWC-D per 50 kW elektrisch vermogen (dagelijks). Bij 
voorkeur rechtstreeks op het substraat in de vergister gieten. Eventueel 
kan het ook in de opslagtanks worden toegevoegd (voorwaarde: massa 
moet voordurend geroerd worden)
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Voordelen
• Hoge gasopbrengst en betere kwaliteit gas

• Milieuvriendelijk (100% natuurlijke stoffen)

• Stabiel methaanvormingsproces in de vergister

• Vloeibare c.q. dikvloeibare inhoud in vergister

• Lager eigen stroomverbruik

• Betere afbraakprocessen in de organisatie substantie, daardoor 
minder substraat nodig

• Bezinksel en drijvende substanties in vergister worden opgelost

• Betere warmteverdeling, o.a. door ‘schone’ verwarmingsslangen

• Vergroting van de capaciteit van de hele installatie

• Activator van micro-organismen

Verkrijgbaar in: 1, 5, 10 en 20 Liter.
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BWC 
Bio Water Clean
 
Bio Water Clean is een verbeteraar van omzettingsprocessen in 
waterzuiveringen en voorkomt schadelijke invloeden.

 
Waterzuiveringsinstallaties kunnen te maken krijgen met verschillende 
problemen. Wij bieden individueel advies en het additief Shieer BWC. 
Shieer BWC levert stoffen aan micro-organismen voor de synthese van 
essentiële enzymen die onmisbaar zijn voor het stofwisselingsproces. 
Zonder BWC zijn zulke katalysatoren, evenals reductoren, niet in 
voldoende mate beschikbaar.

 
Vanwege schommelingen in de voeding, eenzijdigheid van de 
voeding en piekbelastingen is een voortdurende aanpassing van de 
levensgemeenschap in adaptatieprocessen nodig. Deze ‘biologische 
stress’ vormt een risico voor het soortenspectrum. – BWC- werkt op 
verschillende manieren tegen deze stress.

 
Een soortenrijke, gezonde, goed gevoede, snel reagerende 
levensgemeenschap die daardoor een goed aanpassingsvermogen 
heeft, stabiliseert het zuiveringsproces. De mate van schommeling die 
anders aanwezig zou zijn, past nu binnen de zuiveringsparameters. 
Stabiele en betere proceswaarden, en minder overtollige slibvorming 
leiden tot lagere kosten voor de indirecte lozers. Dat geldt ook voor directe 
lozers, in ieder geval onder bepaalde, procesgestuurde voorwaarden. 

 
Shieer BWC verbetert gericht de omzettingsprocessen in 
waterzuiveringsinstallaties en zorgt daarnaast effectief voor een 
vermindering van schadelijke invloeden. Het is gebaseerd op zuiver 
plantaardige materialen en vormt daardoor geen risico volgens de 
regelgeving voor gevaarlijke stoffen.

Dosering
100 ml Shieer Bio Water Clean (BWC) op 1000 liter water. 
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Voordelen
• Verhoging van vitaliteit en weerstand

• Milieuvriendelijk 

• Snellere processen

• Verhoging van omzettings- en verdampingspotentiaal

• Stabieler zuiveringsproces

• Breder zuiveringsproces

• Energiebesparing

• Minder vorming van zuiveringsslib

• Geen ‘trage massa’ meer die bewegingsenergie verbruikt

• Betere zuurstoftoevoer naar het ‘eigenlijke arbeidspotentiaal’

• BWC- is essentieel in de optimalisering van het ADP-ATP-mechanisme 
en vormt daarin een duidelijke verbetering

• De input/output-balans van het zuiveringsproces wordt puur door het 
‘sorteren’ door -BWC- verschoven in de richting van echte biologische 
recycling

• Versterking van de externe stofwisseling in de levensgemeenschap

• Dode organische substantie in het substraat vormt geen belemmering 
voor de transfer en hoeft niet weggespoeld te worden

Verkrijgbaar in: 1, 5, 10 en 20 Liter.
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BIO FISH
Additief voor aquaria, garnalen- en visteelten 

Bio Fish zorgt voor denitrificatie in het water en bevordert het 
afbraakproces van de organische stoffen

Shieer Bio Fish® is een vloeibaar additief voor de garnalen en visteelt, 
alsmede voor vijvers en aquaria. Bio Fish activeert de aerobe bacteriën 
in het water. Deze bacteriën zorgen ervoor dat het water schoner wordt 
en dat het bio filter beter gaat functioneren. Het afbraakproces van de 
organische stoffen zoals uitwerpselen, slib, algen en schimmels wordt 
sterk verbeterd. Sneller opstartende bio filters en denitrificatie worden 
sterk verbeterd.

Schoon en helder water geeft vitaler en sneller groeiende vissen. 
Ook zullen de vissen en garnalen minder last hebben van ziektes en 
ongedierte.

Voordelen
• Schoner water

• Minder ziektes en of sterfte  
van vissen en garnalen

• Geen algengroei

• Helder water

• Geen schimmels

• Verhoging van de opgeloste  
zuurstof (aanbod) – DO2

• Verlaging van NH3-N  
(Ammoniak)

• Activeert de groei van  
aerobe bacteriën

Dosering
1 L op 12.000 L (één L op 
twaalfduizend L) / week

500 ml, 1,5,10 en 20 liter.
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SHIEER
Shieer is een bio technologisch bedrijf en werkt op innovatieve manier 
aan producten voor een breed scala bedrijven in diverse sectoren zoals 
tuinbouw, agricultuur, waterzuiveringen,  en bio energie. Alle Shieer 
producten zijn 100% biologisch afbreekbaar en schoon van chemicaliën.

De producten van Shieer mogen dan ook met recht het slogan “In 
Dedication to Nature” dragen, daar alle producten gefocust en 
ontwikkeld zijn op het welzijn van de aarde en haar bewoners, mensen 
en dieren.

Shieer heeft in haar 30 jarig bestaan diverse producten uitgevonden 
die geen gelijke kent. Shieer is één van de echte bio technologische 
bedrijven die de wereld kent.

Heeft u problemen in uw sector, u kunt deze te alle tijde voorleggen 
aan Shieer. Shieer denkt actief met u mee naar een oplossing.

Ferro 
De Heinen 20 
5371 MJ Ravenstein 
Nederland

Tel: +31 (0) 486 41 69 59 
Fax: +31 (0) 486 41 69 62 
E-mail: info@shieer.nl 
Web: www.shieer.nl

Ferro is hoofdimporteur van Shieer producten voor Nederland en België. 
Ook leveren wij uit naar andere landen.




