
	 Aaltjes	bestrijden	doeltreffend	varenrouwmug

	Werkt	na	2	dagen	en	blijft	wekenlang	actief

	 Inzetbaar	binnenshuis	en	in	openlucht	

	 Bestrijding	gaat	door	tot	vernietiging	laatste	larve

Beschadigde wortels of  
scheuten van potplanten?

Bestel in 3 simpele stappen 

Kies de juiste bestrijding voor je plaag 
= aaltjes tegen varenrouwmuggen

Vul het bestelformulier op de keerzijde volledig in

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

Indien u ook uw e-mailadres invult, dan 
ontvangt u een mail waardoor u de uitlevering 

van uw pakje kan volgen. 
Het pakje past in iedere brievenbus.
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Natuurlijke bestrijding 
De effectieve én duurzame  
oplossing van uw tuinplagen

Hoe larven van de varenrouwmug 
effectief bestrijden?
Soms zie je tijdens het water geven van pot- of 
serreplanten plotseling een zwerm kleine, donkere 
mugjes opvliegen. Dat zijn varenrouwmuggen. Larven 
van de varenrouwmug kan je in potplanten en in serres 
het hele jaar door bestrijden met aaltjes, zolang de 
bodemtemperatuur meer dan 10°C bedraagt. 

Aaltjes Steinernema feltiae kunnen ingezet worden 
vanaf het moment dat de bodemtemperatuur 
minimum 10°C bedraagt (15°C is ideaal), van zodra 
de engerlingen net onder het bodemoppervlak bij 
de wortels te vinden zijn.

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 regel-
matig 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 varenrouwmug 

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, sproeien. Klaar!

ECOstyle BV, Glabbeekstraat 129 te 3450 Geetbets, bewaart uw persoonsgegevens voor 
administratie en opvolging overeenkomstig ons algemeen privacybeleid. U heeft het recht op inzage 
en kan deze gegevens verbeteren of laten wissen. Meer info op https://www.ecostyle.be/nl/privacy-
policy. U kan rechtstreeks contact opnemen via info@ecostyle.be. Je persoonsgegevens worden 
verwerkt door ECOstyle BV, Glabbeekstraat 129 3450 Geetbets in het kader van je bestelling van 
ons product. De gegevens die je opgeeft via dit formulier worden enkel gebruikt om het product te 
verzenden en meer informatie over onze producten te bezorgen. Je persoonsgegevens worden in 
geen enkel geval doorgegeven aan derden. We bewaren je gegevens tot maximum 1 jaar na afloop 
van de selectie. Je kan je recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid 
uitoefenen en ons bereiken via info@ecostyle.be. Voor meer info https://www.ecostyle.be/nl/
privacy-policy. 
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Bestelstrook voor de winkelierHoe herken je schade van 
varenrouwmuggen?

●  de larven van de varenrouwmug boren gaten in wortels, bladeren 
en stengels van vooral zaailingen, stekken en jonge planten

●  ook zachtbladerige potplanten op een zonnige plek in voortdurend 
vochtige grond worden vaak aangetast

●  planten kunnen zo minder goed voedingsstoffen en water opnemen 
waardoor ze verzwakken

●  ook planten die niet helemaal gezond meer zijn worden vaak 
aangetast en verwelken of sterven zelfs af

●  de larven houden van vocht en warmte, dus vind je ze vaak in 
vochtige zaai-, stek-, of potgrond

Wat zijn 
varenrouwmuggen?
De varenrouwmug, ook rouwvlieg, 
dondervliegje, humusvlieg, zwarte vlieg 
of mosvlieg genaamd is een zeer klein 
(3 mm) zwart mugje met lange antennes 
op haar kop, dat traag en wankel vliegt 
(niet te verwarren met fruitvliegjes, die 
ongeveer even groot zijn). 

Varenrouwmuggen richten zelf geen 
schade aan. De kleine, glazige larven 
met hun zwart kopje kunnen wel grote 
schade aanrichten. Wanneer het warm en 
vochtig is kweken varenrouwmuggen zich 
explosief voort. Ook de aanwezigheid van 
mos, algen en plassen water in een serre 
kan het aantal muggen fors doen oplopen.

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 de varenrouwmug gaan actief op zoek naar 
de plaag en dringen deze binnen. De larve sterft al na 2 tot 3 
dagen.

●  De aaltjes gebruiken de larven als broedkamer: al na 2 tot 3 
weken komen er nieuwe aaltjes uit die opnieuw op zoek gaan 
naar larven in de nabije omgeving. Zolang de bodem vochtig 
blijft en het niet te koud wordt gaat dit proces door tot alle 
larven 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 varenrouwmug
Steinernema feltiae - Nemasys F*

5 miljoen voor 5 m² 

€ 25,95
(incl verzendkosten)

50 miljoen voor 50 m² 

€ 47,95
(incl verzendkosten)

15 miljoen voor 15 m² 

€ 32,95
(incl verzendkosten)

Varenrouwmug

Larve van de 
varenrouwmug

Varenrouwmuggen 
herkennen en 
vermijden

De beste behandeling is preventie. 
Het regelmatig verwijderen van dode 
plantenresten en vermijden om te veel water 
te geven kan veel problemen voorkomen.  De 
varenrouwmug legt zijn eitjes namelijk graag 
in vochtige, humusrijke grond. 

Twijfel je of je planten aangetast worden? Je 
kan een schijfje rauwe aardappel plat op de 
(stek)grond leggen. Als er larven in aanwezig 
zijn kan je die na enkele uren onderaan 
de aardappel terug vinden en gemakkelijk 
herkennen. Volwassen varenrouwmuggen 
kan je met behulp van gele vangplaten monitoren, die je 
ongeveer 20 cm boven de planten hangt. 

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 larve binnen en beginnen de 

larve van binnen aan te vreten. De larve 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 12°C zakt. Als de 
plaag onderdrukt is verdwijnen ook de aaltjes, omdat hun 
voedsel uitgeput is.

*Nemasys F® is een geregistreerd handelsmerk van BASF SE.

TIP!

Aaltjes_Folder_Varenrouwmug_2020.indd   2Aaltjes_Folder_Varenrouwmug_2020.indd   2 13/01/20   11:0613/01/20   11:06


