Ultra vers =
Ultra
doeltreffend
Natuurlijke bestrijding
De effectieve én duurzame
oplossing van uw tuinplagen

Hoe coloradokevers effectief bestrijden?
Controleer het aardappelloof in april en mei regelmatig op
bladvraat door larven van de coloradokever. Besproei de larven
van zodra je ze opmerkt met aaltjes tegen de coloradokever.
Omdat niet alle eitjes in één keer uitkomen is een nabehandeling
met aaltjes of een ecologisch insecticide van ECOstyle na 1 à 2
weken aanbevolen.
Aaltjes Heterorhabditis bacteriophora kunnen
ingezet worden vanaf het moment dat de
bodemtemperatuur minimum 12°C bedraagt (15°C
is ideaal), van zodra je larven van de coloradokever op
of nabij je aardappelplanten waarneemt.

Voor een goede bestrijding moet je de larven raken.

De aaltjes-oplossing met een plantensproeier op
de larven spuiten. Maak de planten door en door
nat, zodat alle larven goed geraakt worden. Het is
voor een goede bestrijding noodzakelijk om de
larven te raken! Om de larven die zich in de bodem
bevinden te bestrijden behandel je hierna ook de
bodem onder de aardappelplant met een verdunde
aaltjesoplossing. Gebruik steeds de totale inhoud
van een pakje altijd in één keer, omdat de aaltjes niet
homogeen verdeeld zijn in de verpakking.
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Aaltjes
Kaalgevreten bladeren
van aardappelplanten?

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.
De bodem onder en rond de aardappelenplanten
moet na toepassing tenminste twee weken vochtig
gehouden worden, maar niet drijfnat. De bovenste
grondlaag mag wel wat opdrogen, de aaltjes
bestrijden de larven immers dieper in de ondergrond.

www.ecostyle.be/natuurlijke-bestrijding

Bestel in 3 simpele stappen

1

2
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Kies de juiste
bestrijding voor je
plaag.

Vul het
bestelformulier op
de keerzijde
volledig in

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

Bewaar aaltjes in de koelkast tot wanneer je ze gebruikt.

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.

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/privacypolicy. 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.

MEER INFO? 011 580 585 of info@ecostyle.be

Doeltreffend tegen larven
van de coloradokever
Inzetbaar vanaf april tot
oktober
Bladtoepassing met
plantensproeier

Bestel aan de kassa = volgende week thuis geleverd!

Hoe herken je schade van coloradokevers?

●

●
●
●

de eerste coloradokevers komen tevoorschijn in april en mei,
vooral in warme zomers kunnen ze plots massaal opduiken,
zeker als die voorafgegaan werd door een zachte winter
de coloradokever is vooral overdag actief en vreet aan de
bladrand van de aardappelplant
de rode larven eten veel meer dan de coloradokever zelf en
kunnen aardappelvelden ontbladeren tot op de bladstelen
door de grote vraatzucht van de larven bij aardappelgewassen
is de bestrijding van de coloradokever wettelijk verplicht

Wat zijn coloradokevers?
De zwartgeel gestreepte coloradokever is afkomstig uit
Noord-Amerika en kwam in de 19e eeuw met geïmporteerde
aardappelplanten mee naar Europa. De
kever wordt ongeveer een centimeter
lang en lijkt door zijn bolle en ronde
lichaam wat op een lieveheersbeestje,
maar heeft 10 overlangse zwartbruine
strepen in plaats van vlekken.
De rode larven van de coloradokever
zijn erg vraatzuchtig en kunnen
aardappelvelden geheel ontbladeren. Bij
Coloradokever
de eerste voorjaarswarmte verpoppen
ze zich en twee weken later komt uit de
pop een volwassen kever. Die kan tot 3
keer per jaar nieuwe eitjes leggen op
de onderkant van aardappelplanten. De
coloradokever overwintert in de grond
op 20 - 50 cm diepte waar aardappelen
hebben gestaan en komt vanaf april
weer boven.
Coloradokeverlarve

Hoe aaltjes toepassen?
● Je ontvangt thuis je bestelling aaltjes met gebruiksaanwijzing. Je
mengt ze met water en verspreidt ze met een plantensproeier.
Richt er mee op de larven van de coloradokever. Het is voor een
goede bestrijding immers noodzakelijk om ze te raken!
● Maak de planten voor de behandeling doornat. Op die manier
creëer je een vochtige omgeving voor de aaltjes. Hierdoor
kunnen zij zich gemakkelijker bewegen op zoek naar larven.
● Hou de bladeren minstens 2 uur lang vochtig, maar voorkom dat
het water er af druipt.
● De aaltjes dringen de larven binnen, die na 2 tot 3 dagen sterven.
● Voor het bestrijden van de larven die zich in de bodem bevinden
is het aanbevolen om ook de bodem onder de aardappelplant
met een verdunde aaltjesoplossing te behandelen

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

Aaltjes tegen coloradokever

Heterorhabditis bacteriophora - Nemasys H*

 5 miljoen voor 10 m²
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.

TIP!

Hoe coloradokevers vangen?
Als je coloradokevers vindt, kan je ze het best
vernietigen door ze plat te trappen. Controleer
ook de onderkant van de blaadjes op eitjes en
knijp ze plat of pluk de bladeren met de eitjes
af en vernietig ze. Coloradokevers laten zich
vaak op de grond vallen als de
tak waarop ze zich bevinden
wordt aangeraakt. Je kan
ook proberen de larven te
vangen, maar de kans is klein
dat je ze allemaal te pakken
krijgt. Op dat moment is een
behandeling met aaltjes tegen
coloradokevers aangewezen.

€ 25,95

(incl verzendkosten)

 25 miljoen voor 50 m²

€ 37,95

(incl verzendkosten)

 50 miljoen voor 100 m²

€ 47,95

(incl verzendkosten)
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!

