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

NemasprayerNemasprayer

Ideaal voor het  
toepassen van aaltjes.

www.ecostyle.be/natuurlijke-bestrijding 

Natuurlijke bestrijding
De effectieve én duurzame  
oplossing van uw tuinplagen

Het systeem 
om aaltjes  

makkelijk toe 
te passen

Hoe aaltjes werken
Aaltjes zijn zeer effectieve bestrijders van 
plagen. Ze zijn microscopisch klein en zorgen 

ervoor dat het plaaginsect binnen 2-3 dagen 
doodgaat. Bij een bodemtoepassing van aaltjes 

vermenigvuldigen de aaltjes zich in de plaag. Ze zorgen zo 
voor een nieuwe generatie aaltjes die vervolgens op zoek 
gaat naar de rest van de plaag. Hoe beter aaltjes zich kunnen 
verspreiden, hoe effectiever de werking.
Overdoseren is niet mogelijk. De hoeveelheid aaltjes neemt 
pas af als de plaag niet meer aanwezig is, de bodem te droog 
wordt of wanneer de bodem- of omgevingstemperatuur te 
laag wordt.

Koel bewaren! De verpakking niet blootstellen 
aan direct zonlicht. Lees voor gebruik altijd de 
gebruiksaanwijzing.
Uiterste gebruiksdatum: zie de productverpakking. 

Met aaltjes kan u tal van plaaginsecten bestrijden

Aaltjes tegen engerlingen 5, 25, 50 en 250 mln goed voor resp 10, 50,  
100 en 500 m²

Aaltjes tegen emelten 5, 15 en 50 mln goed voor resp 10, 30 en 100 m²

Aaltjes tegen varenrouwmug 5, 15 en 50 mln goed voor resp 5, 15 en 50 m²

Aaltjes tegen coloradokever 5, 25 en 50 mln goed voor resp 10, 50 en 100 m²

Aaltjes tegen taxuskever 5, 25 en 50 mln goed voor resp 10, 50 en 100 m²

Aaltjes tegen trips 5, 15 en 50 mln goed voor resp 10, 30 en 100 m²

Aaltjes tegen slakken 12 en 24 mln goed voor resp 40 en 80 m²

Aaltjes tegen mieren 5 en 15 mln goed voor resp 10 en 30 m²

Aaltjes tegen schadelijke 
bodeminsecten 10 mln goed voor 60 m²

Aaltjes tegen rupsen 10 mln goed voor 60 m²
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Voor het beste resultaat
●  Om goed te kunnen inschatten hoe u het product moet verdelen 

op de voorgeschreven oppervlakte, kan u voorafgaand aan het 
toepassen van het product, dezelfde hoeveelheid water in de 
NemaSprayer doen, de sprayer aansluiten op de tuinslang en 
deze hoeveelheid verspuiten.   
Op deze manier heeft u de oppervlakte ook nog eens extra 
vochtig gemaakt vóór toepassing wat de effectiviteit ten goede 
komt.  
Na de toepassing van het product kan u hetzelfde doen om de 
NemaSprayer en de tuinslang goed te spoelen. 

●  De inhoud van het bakje in één keer gebruiken. Het aangemaakte 
mengsel niet bewaren. 

●  Niet in de volle zon toepassen. Het product ’s avonds of tijdens  
bewolkt weer gebruiken

●  Zorg ervoor dat de bodem vochtig is bij bodemtoepassing van de 
aaltjes. Niet drijfnat.

●  Houd de bodem na toepassing ook nog tot twee weken vochtig. 



NemaSprayer, maakt toepassing  
van aaltjes kinderspel
De NemaSprayer werd speciaal ontwikkeld voor het snel en 
makkelijk toepassen van ECOstyle aaltjes. Super eenvoudig in 
gebruik. 

●  eerst de aaltjes oplossen en mengen in de maatbeker
●  de oplossing in het reservoir gieten
●  de NemaSprayer aansluiten op de tuinslang
●  sproeien

De NemaSprayer is geschikt voor alle types ECOstyle aaltjes, 
gewoon aansluiten en sproeien, bijstellen van de sproeikop 
is niet nodig. 

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

Nemasprayer

 € 29,95
(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!

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. 

1
Los de aaltjes op

2
Meng in de maatbeker

3
Giet in het reservoir

4
Sproei de aaltjes

Verpakking Verdunning

Aaltjes 5 mln/10 m2 100 ml water

Aaltjes 15 mln/30 m2 300 ml water

Aaltjes 25 mln/80 m2 800 ml water

Aaltjes 50 mln/100 m2 1 l water

Aaltjes 250 mln/500 m2 5 l water (5 NemaSprayers van 1 l)

Aaltjes tegen slakken

Aaltjes 12 mln/40 m2 400 ml water

Aaltjes 24 mln/80 m2 800 ml water


