Hoe werken ze?
Aaltjes zijn actieve jagers en ze herkennen plaaginsecten zoals engerlingen,
emelten of de taxuskeverlarven aan hun geur. Na toepassing gaan de
aaltjes direct op zoek naar het plaaginsect en dringen naar binnen via een
lichaamsopening. Eenmaal binnengedrongen infecteren ze deze met een
bacterie. De bacterie doodt het plaaginsect en deze sterft binnen 2 tot 3
dagen. Het dode insect wordt door de aaltjes gebruikt als broedkamer en
als voedselbron. Aaltjes vermenigvuldigen zich snel om na 2 tot 6 weken
weer nieuwe plaaginsecten op te zoeken en te infecteren. Dit proces blijft zo
doorgaan, net zolang als er voldoende plaaginsecten (voedselbronnen) zijn
voor de aaltjes. Aaltjes bewegen zich voort via het vocht in de bodem. De
8°C
bodem moet dus vochtig zijn om op zoek te kunnen gaan naar een nieuwe
4°C
plaag. Aaltjes kunnen niet lang buiten een gastheer overleven dus zodra er
geen prooien meer zijn, sterven ze.

8°C Koel bewaren! De verpakking niet
blootstellen aan direct zonlicht.

4°C Lees voor gebruik altijd de

gebruiksaanwijzing.
Uiterste gebruiksdatum: zie de
productverpakking.

Hoe toepassen?
• De inhoud van de verpakking in één keer gebruiken.
Aangemaakte mengsels niet bewaren.
• Niet in de volle zon toepassen. Het product bij regenweer
of bewolkt weer gebruiken.
• Voor toepassingen met de rugsproeier alle filters
verwijderen.

• Zorg dat de bodem vochtig is bij bodemtoepassing van
de aaltjes. Niet drijfnat. Houd de bodem na toepassing
vochtig.
• Zorg bij aaltjes in bladtoepassing (buxus) dat de plant
vooraf en minstens twee uur na de behandeling vochtig
blijft. Voorkom dat het water van de bladeren druipt.

Handleiding
Gebruiksaanwijzing bodemtoepassing (sproeier / gieter)
Volg onderstaande stappen voor het correct doseren van de aaltjes

1

Meng de inhoud van de
verpakking met 10 liter water.
Blijf deze oplossing goed
roeren

2

Verdun volgens de tabel.

Heeft u teveel aaltjes? Overdoseren is geen probleem, u kunt een grotere
verpakking prima gebruiken voor een kleinere oppervlakte.

3

Verdeel de gieters met water
over het te behandelen
oppervlak. Ga uit van 1 gieter
met een inhoud van 10 liter
per 10m2

VERPAKKING

VERDUNNING

TOTALE OPLOSSING

NEMAstyle ENG / EM / TAX
50 mln/100m2

1 liter van aangemaakte oplossing met
9 liter aanlengen in gieter/sproeier

10 gieters / sproeiers van 10 liter

Gebruiksaanwijzing bodemtoepassing (NEMAsprayer)
Oplossing goed roeren

VERPAKKING

VERDUNNING

TOTALE OPLOSSING

NEMAstyle ENG
250 mln/500m2

250 mln oplossen in 5 liter water

5 NEMAsprayers van 1 liter

NEMAstyle ENG
500 mln/1000m2

500 mln oplossen in 10 liter water

10 NEMAsprayers van 1 liter

Gebruiksaanwijzing bladtoepassing (bladsproeier)
Zorg ervoor dat de te behandelen planten goed nat zijn.

VERPAKKING

VERDUNNING

TOTALE OPLOSSING

NEMAstyle BUX
10 mln/60m2

10 mln oplossen in 6 liter water

1 bladsproeier/rugsproeier van 6 liter

