
Handleiding
25 tot 50 mln verpakkingen
Steinernema feltiae
Steinernema carpocapsae
Heterorhabditis bacteriophora

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 de 
opgeopende verpakking dan 
in de koelkast tussen de 8ºC 
en 4ºC.
 
Ten minste houdbaar tot 2 
weken na ontvangst, mits 
gekoeld. 

8ºC
4ºC

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

Kies je toepassing en bekijk het 
stappenplan op pagina 2

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.

Bodemtoepassing Bladtoepassing
Bodemtoepassing wordt gebruikt voor aaltjes tegen: 
larven van trips, taxuskever, engerlingen, emelten, 
varenrouwmug en mieren.

Toepassing met een Nema-T-Pot (verkrijgbaar op www.
aaltjesdirect.be) zorgt voor gemak, t.o.v. toepassing met een 
gieter. 

De aaltjes werken het beste als ze toegepast worden in een 
vochtige, niet drijfnatte, bodem. Houd de bodem twee weken 
na toepassing vochtig.

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

Gebruik voor de bladtoepassing 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. 
(Onze Nema-T-Pot werkt hier perfect voor en is verkrijgbaar 
op www.aaltjesdirect.be)

Zorg dat de bladeren voor de behandeling met aaltjes 
vochtig zijn. Maak ze niet te nat; het water moet er niet vanaf 
druppelen. Houd de bladeren na toepassing zo lang mogelijk 
vochtig.



Stap 1: Maak een concentraat

Meng de gehele inhoud van het zakje aaltjes met 1 
liter water (25 mln) of 2 liter water (50 mln) en roer de 
inhoud tot het product volledig is opgelost. Dit noemen 

vervolgens “het concentraat”.

Stap 2: Toepassing

Aaltjes toepassen 
met de Nema-T-Pot

De Nema-T-Pot is een multifunctionele handsprayer die je 
aansluit op de tuinslang en waarmee je heel eenvoudig aaltjes 
of andere vloeistoffen verdunt en sproeit zonder ingewikkelde 
doseringen en zonder je handen vuil te maken.
 
Maak je gebruik van de Nema-T-Pot? Dan hebben we een 
speciale handleiding voor je gemaakt, die te downloaden is op 
onze website.

25 miljoen aaltjes (50 m²)

• 200 ml “concentraat” aanvullen tot 10 liter water in een 
10 liter gieter en behandel vervolgens maximaal 10 m²

• Herhaal bovenstaande toepassing 4 maal

50 miljoen aaltjes (100 m²)

• 100 ml “concentraat” aanvullen tot 10 liter water in een 
10 liter gieter en behandel vervolgens maximaal 10 m²

• Herhaal bovenstaande toepassing 9 maal

Aaltjes toepassen 
met een gieter

De Nema-T-Pot is 
verkrijgbaar op  

www.aaltjesdirect.be


