
Handleiding
Nema Super Sprayer
Perfect voor 5 - 10 mln verpakking aaltjes

Tips voor een optimaal resultaat bij behandeling met aaltjes:
Algemeen 

• Sproei de aaltjes bij voorkeur ’s avonds, bij bewolkt weer 
of bij regen. Fel zonlicht is niet goed voor aaltjes!

• Advies is om de aaltjes zo snel mogelijk te gebruiken. Wil 
je de aaltjes toch langer bewaren? Bewaar ze dan in de 
koelkast tussen de 4ºC en 8ºC.

• Na openen van het zakje de aaltjes direct gebruiken. De 
oplossing van aaltjes in water kan niet bewaard worden.

Bodemtoepassing

• Pas aaltjes toe bij een bodemtemperatuur vanaf 10°C, 
rond 20°C is ideaal voor een behandeling met aaltjes. De 
actuele bodemtemperatuur kan je vinden op de website 
van het KNMI. 

• Hou de bodem na behandeling 2 weken vochtig. Zo 
zullen de aaltjes niet uitdrogen en zich goed kunnen 
voortbewegen.

Bladtoepassing

• Pas aaltjes toe zodra plaaginsecten waargenomen 
worden.

• Belangrijk is om de plaaginsecten fysiek te raken. Aaltjes 
zijn beperkt mobiel.

• Houd de plant na behandeling minstens twee uur 
vochtig, zonder dat het water van de bladeren druipt. 
Zo zullen de aaltjes niet uitdrogen en zich goed kunnen 
voortbewegen.

De Nema Super Sprayer is een multifunctionele handsprayer die 
je aansluit op de tuinslang. Met de Nema Super Sprayer sproei je 
eenvoudig een oplossing van aaltjes over het gazon, de haag of 
over de tuinplanten.

OpenDicht

Openen en sluiten van de sproeier

Buig het plastic lipje naar achter zodat de ronde sprayerknop een kwartslag kan worden gedraaid. Nu kan de sprayer water 
spuiten.



Gebruiksaanwijzing voor het sproeien van aaltjes

1. Meng de gehele inhoud van het zakje aaltjes met 1 liter lauwwarm water en roer de inhoud tot het product volledig is opgelost. 
Dit noemen we vervolgens “het concentraat”.

2. Gebruik een trechter of maatbeker en giet een hoeveelheid concentraat in de Nema Super Sprayer, aangegeven in tabel 1. Vul 
verder aan met kraanwater.

3. Draai de sprayerkop op de fles goed aan.
4. Schud de Nema Super Sprayer om de aaltjes goed in de vloeistof te verdelen.
5. Sluit de tuinslang aan op de Nema Super Sprayer. 
6. Open de waterkraan en start met sproeien, waarbij je de sproeier rustig heen en weer beweegt. Begin eerst bij de zones met de 

meeste schade en besproei verder alle plekken waar je de aanwezigheid van plaaginsecten vermoedt.
7. Na 3 tot 5 minuten (afhankelijk van de waterdruk) zijn alle aaltjes over de bodem of planten verspreid en is de Nema Super 

Sprayer leeg.
8. Herhaal de toepassing (stap 2 tot 7) net zo vaak als staat aangegeven in tabel 1.  
9. Reinig alle onderdelen van de Nema Super Sprayer na gebruik grondig met water.

Veel plezier met je levendige
tuin en planten!

Neem bij vragen contact met ons op: info@aaltjesdirect.nl

Hoeveelheid aaltjes

5 mln 10 m2 500 2

10 mln 20 m2 500 2

25 mln 50 m2 350 3

50 mln 100 m2 200 5

Max. te behandelen 
oppervlakte

Benodigde hoeveelheid 
concentraat (mL)

Aantal keer 
Nema Super Sprayer 

bijvullen

Tabel 1


