
Handleiding
Nema-T-Pot

Hoeveelheid aaltjes

5 mln 10 m2 90 ml0,5 L 1

10 mln 20 m2 120 ml0,5 L 1

25 mln 50 m2 120 ml1 L 1

50 mln 100 m2 120 ml2 L 2

250 mln 500 m2 160 ml10 L 10

Max. te behandelen 
oppervlakte

Benodigde hoeveelheid 
water

Instelling draaischijf Aantal keer 
Nema-T-Pot vullen

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!

• Belangrijk is om de aaltjes grondig door het water te 
roeren en tijdens het sproeien de sprayer regelmatig te 
schudden, zodat de aaltjes gelijkmatig verdeeld worden 
over de behandelde oppervlakte.

Bodemtoepassing

• Pas aaltjes toe bij een bodemtemperatuur vanaf 10°C, 
rond 15°C is ideaal voor een behandeling met aaltjes.

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

Bladtoepassing

• Pas aaltjes toe vanaf april tot oktober, zodra 
plaaginsecten waargenomen worden

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

• Hou 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-T-Pot is een multifunctionele handsprayer die je aansluit op 
de tuinslang. Met de Nema-T-Pot sproei je eenvoudig een oplossing van 
aaltjes over het gazon, de haag of over de tuinplanten.



Gebruiksaanwijzing voor het sproeien van aaltjes/ nematoden:
1. Voor de 5 mln, 10 mln en 25 mln verpakking: Giet de inhoud van de verpakking in de Nema-T-Pot en voeg de hoeveelheid 

kraanwater toe aangegeven in tabel 1. Roer het mengsel goed door. Voor de 50 mln en 250 mln verpakking: giet de verpakking 
in een schone emmer en voeg de hoeveelheid kraanwater toe aangegeven in tabel 1. Roer het mengsel goed door. Giet het 
mengsel in de Nema-T-Pot tot de 1000 ml-maatstreep

2. Zet de sproeikop in de keuzestand ‘❶ Shower’ en stel de draaischijf in, afhankelijk van de hoeveelheid aaltjes (tabel 1).
3. Sluit de Nema-T-Pot aan op de tuinslang. Zorg dat alle aansluitingen op de Nema-T-Pot goed aangedraaid zitten. Open de 

waterkraan en start met sproeien, waarbij je de sproeier rustig heen en weer beweegt.
4. Begin eerst bij de zones met de meeste schade en besproei verder alle plekken waar je de aanwezigheid van plaaginsecten 

vermoedt.
5. Na 5 tot 7 minuten (afhankelijk van de waterdruk) zijn alle aaltjes over de bodem of planten verspreid en is de Nema-T-Pot leeg.
6. Bij een verpakking van 50 mln: Giet de overige helft van het mengsel in de Nema-T-Pot en begin bij stap 4. Bij een verpakking 

van 250 mln: Herhaal de toepassing 9 maal om 500 m2 te behandelen. Meng het concentraat steeds goed voordat het in de 
Nema-T-Pot wordt gegoten.

7. Reinig alle onderdelen van de Nema-T-Pot na gebruik grondig met water, waarbij je de draaiknop in alle keuzestanden draait die 
je bij het sproeien hebt gebruikt.

Uitleg keuzestanden
Sproeikop met 4 keuzestanden. 

❶ SHOWER: zachte sprayer voor nematoden (aaltjes) en besproeiing van gevoelige planten 
❷ RONDE STRAAL: sterke straal voor krachtige reiniging of sprayen in de hoogte of op verre afstand 
❸ KEGEL: kegelpatroon voor een bredere straal en zo een grotere sproeidekking 
❹ OVALEN WAAIER: waaierbesproeing voor gelijkmatige verdeling op grote oppervlakken 

Uitleg Doseringsschijf
Met de doseringsschijf bovenaan op de sprayer kan worden ingesteld hoeveel ml concentraat 
in de Nema-T-Pot (aaltjes vermengd met water) wordt gesproeid per liter water uit de kraan. Bij 
de kleinste opening (6 ml) wordt dus meer water uit de kraan meegesproeid dan bij de grootste 
opening (235 ml) en duurt het langer tot de tank leeg is.

Afhankelijk van de gekozen stand op de doseringsschijf kan het tussen de 3 minuten (bij de grootste 
opening)  of tientallen minuten (bij de kleinste opening) duren totdat de tank leeg is. Bij de kleinste 
opening spray je circa 7L water per minuut. 

Veel plezier met je levendige
tuin en planten!

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


