
 Aaltjes parasiteren en bestrijden naaktslakken

	Werkt	na	2	dagen	en	blijft	wekenlang	actief

	 Bestrijding	gaat	door	tot	vernietiging	van	de	
laatste slakken in de bodem

Vraatschade aan bladeren, 
stengels en zaailingen?

Bestel in 3 simpele stappen 

Kies de juiste bestrijding voor je plaag 
= aaltjes tegen slakken

   

Vul het bestelformulier op de keerzijde volledig in
   

 Geef het ingevulde strookje af aan de kassa 
en betaal. Je bestelling wordt thuis geleverd

De levering gebeurt de week na je bestelling,

het pakje past in iedere brievenbus.
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Aaltjes zijn natuurlijke vijanden die schadelijke 
insectensoorten op natuurlijke wijze bestrijden. Ze 
zijn volledig onschadelijk voor mens, dier of plant en 
kunnen zelf geen plaag vormen. Een ideale methode 
om je huis en tuin duurzaam en ecologisch te 
beschermen, zoals de natuur het bedoeld heeft. Het 
natuurlijke evenwicht wordt zo hersteld en bewaard, 
zodat je zorgeloos van je tuin kan genieten.

Natuurlijke
Bestrijding

Natuurlijke bestrijding 
De effectieve én duurzame  
oplossing van uw tuinplagen

Hoe slakken effectief bestrijden?
Het is belangrijk om al vroeg in het voorjaar het aantal 
slakken in de tuin te doen verminderen. Om jonge zaailingen 
te beschermen tegen slakken is het aangeraden om aaltjes 
tegen slakken reeds één week vooraf toe te dienen. Wanneer 
je vorig jaar veel last van slakken had is tijdig optreden zeker 
aangeraden, want na de winter komen volwassen slakken en 
hun eieren die de vorst overleefden vroeg tot leven.

Aaltjes Phasmarhabdites hermaphrodita kunnen ingezet 
worden vanaf het moment dat de bodemtemperatuur 
minimum 5°C bedraagt, van zodra je de slakken of hun 
slijmsporen waarneemt in je tuin, of voordat je start met 
zaaien of zaailingen in volle grond uit te planten.

De aaltjes-oplossing verdeel je met een gieter of met 
een plantensproeier. Zorg ervoor dat de grond vochtig is 
alvorens de aaltjes toe te passen. Gebruik steeds de totale 
inhoud van een pakje altijd in één keer, omdat de aaltjes 
niet homogeen verdeeld zijn in de verpakking.

De aaltjes kunnen het best ‘s avonds, met bewolkt 
weer of bij regen toegepast worden, zeker nooit in fel 
zonlicht! Los de aaltjes op in water volgens de bijgevoegde 
handleiding en verdeel ze over het te behandelen 
oppervlak. Roer het mengsel regelmatig goed door om 
het bezinken van de aaltjes te voorkomen.

Zorg ervoor dat de grond vochtig is alvorens de aaltjes toe 
te passen. De bodem moet na toepassing tenminste twee 
weken vochtig gehouden worden, maar niet drijfnat. De 
bovenste grondlaag mag wel wat opdrogen, de aaltjes 
werken immers dieper in de ondergrond.

Aaltjes tegen slakken

Bestel 
aan de kassa = 

volgende 
week thuis 
geleverd!

Ecologisch én doeltreffend

www.ecostyle.be/natuurlijke-bestrijding 

Meer info?
011 580 585 of info@ecostyle.be

Aaltjes mengen met water, 
roeren, gieten. Klaar!



Bestelstrook voor de winkelierHoe herken je schade van slakken?

●  slakken eten vele planten, maar ze zijn vooral verzot op hosta’s, 
sla, basilicum en andere malse planten 

●  ze vreten jonge zaailingen helemaal op en maken gaten in de 
bladeren of vruchten van grotere planten

●  naaktslakken eten ook graag zaadjes en wortels van jonge 
plantjes, zodat die soms verdwijnen voor ze boven de grond 
kunnen komen

●  wanneer je glinsterende slijmsporen in de buurt aantreft ben je 
zeker dat niet rupsen, maar slakken de boosdoeners zijn 

●  het achtergelaten slijmspoor vormt ook een ideale ondergrond 
voor schimmels en bacteriën

Wat zijn slakken?
Slakken zijn weekdieren die leven van 
planten. Slakken zijn vooral ’s avonds en ’s 
nachts actief, als het donker en er vochtig 
is. Tijdens en na regenbuien komen ze 
ook overdag te voorschijn. Huisjesslakken 
leven vooral van plantaardig afval en 
richten zelden schade aan. 

De rode en zwarte wegslak en de 
gevlekte akkerslak zijn drie vaak 
voorkomende soorten naaktslakken, die 
wel een probleem kunnen vormen in je 
moestuin. Ze kunnen in één uur half hun 
lichaamsgewicht verorberen. Zo kunnen 
in één nacht vele rijen kiemplantjes in je 
tuin verdwijnen of malse groenten zoals 
sla zwaar aangetast worden.

Hoe aaltjes toepassen?
●  Je ontvangt thuis je bestelling aaltjes met gebruiksaanwijzing. 

Je mengt ze met water en verspreidt ze met een gieter of 
plantensproeier. 

●  De aaltjes tegen slakken gaan actief op zoek naar naaktslakken in de 
bodem en dringen deze binnen. De slak sterft al na 2 tot 3 dagen.

●  De aaltjes gebruiken de slakken als broedkamer: al na 2 tot 3 weken 
komen er nieuwe aaltjes uit die opnieuw op zoek gaan naar slakken 
in de nabije omgeving. Zolang de bodem vochtig blijft en het niet te 
koud wordt gaat dit proces door tot alle naaktslakken vernietigd zijn.

Vul dit bestelformulier in, ga hiermee naar de kassa en betaal.  
Je bestelling wordt thuis geleverd, uiterlijk een week na bestelling.

Adresgegevens
(vul dit bestelformulier IN DRUKLETTERS in a.u.b)

Naam

Straat

nr  bus

Postcode

Gemeente

Tel

E-mail

Wij houden je via e-mail op de hoogte over de status van je bestelling !

Mijn bestelling 
Aaltjes tegen slakken
Phasmarhabdites hermaphrodita - Nemaslug*

12 miljoen voor 40 m²

€ 29,50
24 miljoen voor 80 m² 

€ 57,50

Segrijnslak

Rode wegslak

Gevlekte akkerslak

Bescherm ook je planten in potten 
en bakken tegen slakkenvraat

Planten in potten en 
(moestuin)bakken bescherm 
je tegen slakken met een 
zelfklevende  koperen anti-
slakkenband. Zodra slakken de 
koperband aanraken voelen 
ze een lichte stroomprikkel. Ze 
keren terug zonder te eten van 
hosta’s, sla, basilicum of andere 
sappige planten. De koperen 
band is niet giftig en werkt dag 
en nacht, zelfs als hij nat is.

Wat zijn aaltjes?
Aaltjes zijn kleine parasitaire wormpjes, die 
met het blote oog niet waarneembaar zijn. Ze 

zijn onschadelijk voor planten en de bodem. 
Ze dringen de engerling binnen en beginnen de 

larve van binnen aan te vreten. De engerling sterft 
en in de larve ontwikkelt zich een volgende generatie 
aaltjes, die het werk overneemt en op zoek gaat naar 
nieuw voedsel. De aaltjes kweken zich voort zolang ze 
larven in de bodem vinden, de bodem voldoende vochtig 
blijft en de bodemtemperatuur niet onder 5°C zakt. Als de 
plaag onderdrukt is verdwijnen ook de aaltjes, omdat hun 
voedsel uitgeput is.

TIP!

* Nemaslug® is een geregistreerd handelsmerk van BASF SE.


