
Handleiding
10 mln verpakking
Steinernema feltiae
Steinernema carpocapsae

Aaltjes komen van nature voor in de bodem waar ze op zoek 
gaan naar larven van insectenplagen. Ze zijn de natuurlijke 
vijand van veel plagen en kunnen deze binnen 2-3 dagen 
doden. De aaltjes dringen hun gastheer binnen en geven 
bacteriën af die uit hun darmkanaal komen. De bacteriën 
vermenigvuldigen zich waardoor de gastheer minder actief 
wordt en uiteindelijk sterft. Aaltjes zijn niet schadelijk voor 
mens, huisdier en plant.

Hoe werken parasitaire aaltjes?

Veel plezier met je levendige 
tuin en planten!

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.
 
De aaltjes zijn ten minste 
houdbaar tot 2 weken na 
ontvangst, mits gekoeld. De 
oplossing in water niet meer 
bewaren.

8ºC
4ºC

Aanvullende vragen? Neem een kijkje op
www.aaltjesdirect.nl

Voor het beste resultaat:
• Niet blootstellen aan direct zonlicht: ’s avonds, ’s morgens 

of tijdens bewolkt weer toepassen. 
• Ook na de toepassing is het goed om de bodem nog twee 

weken vochtig te houden, zodat de aaltjes niet uitdrogen.
• Bij bladtoepassing de bladeren meerdere uren na 

toepassing vochtig houden. Niet drijfnat, zodat er geen 
druppels van de bladeren vallen.

Bladtoepassing
Voor bodemtoepassing, zie pagina 2 

Bladtoepassing met aaltjes wordt gebruikt tegen: larven 
van trips, fruitmot, eikenprocessierups en rupsen van de 
buxusmot.

Wil je de aaltjes gebruiken voor een bladtoepassing? Gebruik 
dan een plantenspuit of een drukspuit met nevelstand, waarbij 
de druk niet hoger is dan 5 bar en met een kop met gaatjes 
van minimaal 0,5 mm groot. 
 
De Nema-T-Pot voldoet aan deze eisen en is verkrijgbaar op 
aaltjesdirect.nl. Gebruik je de Nema-T-Pot? Maak dan gebruik 
van de Nema-T-Pot handleiding, te vinden op de website.

1. Meng de gehele inhoud van het zakje aaltjes met 0,5 
liter water, en roer de inhoud tot het product volledig is 
opgelost.  

2. Spuit deze oplossing met een plantenspuit direct op de 
planten en probeer de plaaginsecten zo goed mogelijk te 
raken (ook aan de onderkant van de bladeren).



Bodemtoepassing

Bodemtoepassing met aaltjes wordt gebruikt tegen: poppen van trips, varenrouwmug, taxuskever, engerlingen, emelten en 
mieren.

Instructie voor een eenmalige toepassing  
(meer dan 25 (kamer)planten of max. 20 m2 bodem of gazon)

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

2. Voeg het concentraat toe aan het water dat je normaal aan de planten geeft en roer goed. Giet het concentraat direct bij de 
planten. Gebruik je de 10M aaltjes voor bodem of gazon? Doe het concentraat dan in een gieter en vul deze vervolgens met 
water. Verspreid de inhoud van de gieter over de te behandelen oppervlakte tot max. 20 m². 

3. Wil je de behandeling herhalen? Bestel dan na circa 1 week een nieuw zakje aaltjes.

Instructie voor twee toepassingen
(minder dan 25 (kamer)planten of maximaal 10 m2 bodem of gazon)

1. Los de helft van de inhoud van het zakje aaltjes op in een halve liter water. Roer totdat het product volledig is opgelost. Dit 
noemen we vervolgens “het concentraat”. 

2. Voeg het concentraat toe aan het water dat je normaal aan je planten geeft en roer goed. Giet het concentraat direct bij de 
planten. Gebruik je de 10M aaltjes voor bodem of gazon? Doe het concentraat dan in een gieter en vul deze vervolgens met 
water. Verspreid de inhoud van de gieter over de te behandelen oppervlakte tot max. 10 m². 

3. Plak het zakje met overgebleven aaltjes met tape dicht en doe het in een plastic zakje voor de hygiëne. Bewaar het in de koelkast 
(4ºC - 8ºC). 

4. In de koelkast kunnen de aaltjes in het afgesloten zakje een week worden bewaard en dan gebruikt worden voor de 
herhaalbehandeling.


