
Phasma zijn microscopisch kleine aaltjes 
(ook wel: nematoden) die in de natuur in de 
bodem voorkomen. De kleine wormpjes dringen 
naaktslakken binnen en scheiden een bacterie 
uit die de slak binnen 1-2 dagen doodt. 

Advies is om Phasma zo snel mogelijk te gebruiken. 
Wil je het product toch langer bewaren? 
Bewaar het dan in de koelkast tussen de 4ºC en 8ºC. 
De aaltjes zijn 3 dagen houdbaar na ontvangst, mits 
gekoeld. De oplossing in water niet meer bewaren.
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Nematode
Phasmarhabditis californica
tegen naaktslakken

phasma

Resultaat
Bij optimale condities kan  Phasma een naaktslak 
binnen 1-2 dagen doden. In praktijk zal het aaltje de 
naaktslakken eerst moeten vinden. Na 1-2 weken zijn 
er minder naaktslakken aanwezig.

Herhaling
Een eenmalige toepassing garandeert niet dat de 
naaktslakken voor altijd uit de tuin verdwenen 
zijn. Jaarlijkse herhaalbehandelingen worden 
daarom aanbevolen. Bij een hoge plaagdruk worden 
herhaalbehandelingen elke 4-6 weken aanbevolen. 

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

Gebruik in de periode maart tot 
oktober als de bodemtemperatuur 
tussen de 10 en 30 graden ligt. 

Bij voorkeur Phasma ‘s avonds 
of bij bewolkt weer toepassen. 
De Phasma aaltjes kunnen slecht 
tegen uv-licht.



Vragen? 
Mail naar info@insectheroes.nl

www.insectheroes.nl

Laat je groen
weer stralen!

Gebruik

In siertuin, moestuin of hobbykas

TIP
Heb je maar een paar 
planten of enkele m2 tuin 
om te behandelen? Voeg 
Phasma dan toe aan een 
hoeveelheid water die je 
normaal aan de planten 
geeft. 

TIP
Wil je een tuinsproeier 
gebruiken? Stel de 
sproeier in op nevelstand 
en gebruik een kop met 
gaatjes van minimaal 0,5 
mm groot. Zorg dat de 
druk niet hoger is dan 5 
bar.

Aantal 10 
mln

20
mln

30 
mln

40 
mln

50 
mln

Oppervlakte 30 
m2

60 
m2

90 
m2

120 
m2

150 
m2

Hoeveelheid 
water (A)

1 L 1 L 1 L 10 L 10L

Hoeveelheid 
water per 
keer (B)

333 
ml

166 
ml

111 
ml

833 
ml

666 
ml

Aantal keer 
(C)

3 6 9 12 15

 1 Meng de inhoud van het zakje 
met een hoeveelheid A lauwwarm 
water (zie tabel 1) en roer tot 
de inhoud volledig is opgelost. 
Dit noemen we vervolgens ‘het 
concentraat’. 

2 Giet een B hoeveelheid 
concentraat (zie tabel 1) in een gieter 
of sproeier en vul aan tot 10L.  
Roer goed zodat de aaltjes gelijk 
verdeeld zijn over het mengsel.

3 Giet of sproei het mengsel met 
aaltjes over de tuinaarde. 
 

4 Herhaal de toepassing C maal 
(zie tabel 1).

Tabel 1

10L

Veiligheid

Phasma is een 100% natuurlijk en biologisch product. 
Het product is geregistreerd en kan in Nederland 
veilig gebruikt worden. Forna is niet schadelijk voor 
mensen, huisdieren, planten, regenwormen, bijen 
of vogels.

Ontheffingsnummer voor Phasma:
999100675786-203434872

Het gebruik gebeurt alleen onder machtiging, risico en 
verantwoording van de ontheffingshouder. Gebruik 
zonder machtiging is strafbaar op grond van artikel 
3.34, eerste lid, van de Wet natuurbescherming.


