
Met COMBI ben je binnen no time van een 
varenrouwmuggenplaag af! De FELTI aaltjes 
bestrijden de larven in de bodem en de 
TULPA vangplaatjes vangen de volwassen 
muggen. Door de herhaalbehandeling toe te 
passen doorbreek je de cyclus van de plaag. 
Een makkelijke en natuurlijke manier om 
varenrouwmuggen te bestrijden!

Advies is om één van de twee FELTI zakjes zo snel 
mogelijk te gebruiken. Bewaar het andere zakje in de 
koelkast tussen de 4ºC en 8ºC en gebruik één week 
later. De oplossing in water kan je niet bewaren. 

Superkrachten

Houdbaarheid

Voor het beste 
resultaat

Dosering

De combi deal is genoeg voor 2 behandelingen van 25 
kamer- of balkonplanten met een diameter van 40cm. 

Get nature on 
your team

Houd de bodem nog twee weken 
vochtig, zodat de aaltjes niet 
uitdrogen.

Het hele jaar door te gebruiken.

Bij voorkeur FELTI niet blootstellen 
aan direct zonlicht. De FELTI 
aaltjes kunnen slecht tegen uv-
licht.

Handleiding

2x5 mln Nematoden + 5 
vangplaatjes
Steinernema feltiae
tegen varenrouwmuggen

combi

Resultaat

Bij optimale condities kan  FELTI een varenrouwmug 
larve binnen 1-2 dagen doden. In praktijk zal het 
aaltje de larve eerst moeten vinden. Na 1-2 weken zijn 
er minder plaaginsecten aanwezig. 



 Los 1 zakje met 5 mln aaltjes 
op in een halve liter water. 
Roer totdat het product 
volledig is opgelost.

Giet het aaltjesmengsel in een 
gieter en voeg zonodig extra 
water toe, afhankelijk van de 
te behandelen  
hoeveelheid planten. Roer 
nogmaals goed door. 

Giet de oplossing met aaltjes 
direct bij de kamerplanten.

Haal de beschermfolie van de 
gele vangkaartjes en steek de 
vangkaartjes in de aarde.

Vragen? Mail naar info@insectheroes.nl

www.insectheroes.nl
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Laat je groen
weer stralen!

Toepassing Herhaling

Bewaaradvies
Bewaar het overgebleven zakje met 5 mln aaltjes 
in de koelkast (4ºC - 8ºC). Haal na één week het 
overgebleven zakje 5 mln aaltjes uit de koelkast en 
begin weer bij stap 1 voor de herhaalbehandeling. 

Één of twee toepassingen met aaltjes garanderen niet 
dat de varenrouwmuggen voor altijd uit de planten 
verdwenen zijn. Herhaal de behandeling zodra er 
nieuwe varenrouwmuggen worden waargenomen.
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