
Bestel aan de kassa = volgende week 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.

Aaltjes tegen larven veenmollen
Aaltjes tegen larven veenmollen

 Aaltjes, doeltreffend tegen 
larven veenmollen

 Werking start na 2 dagen
 Blijft wekenlang actief

Vraatschade aan  
wortels en blaadjes,  
verdorde planten?

Hoe veenmollen effectief bestrijden?
Veenmollen waren een tijdlang een beschermde diersoort, maar 
ze planten zich tegenwoordig opnieuw zo massaal voort dat 
het stilaan een plaag dreigt te worden en deze mag bestreden 
worden.

Aaltjes Steinernema feltiae & carpocapsae 
kunnen ingezet worden vanaf het moment dat 
de bodemtemperatuur minimum 12°C bedraagt 
(15°C is ideaal), van zodra de veenmollen 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 volledige inhoud van een pakje 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. Het aantal uit te zetten larven hangt af 
van de ernst van de aantasting.

www.ecostyle.be/natuurlijke-bestrijding 
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Bestel in 3 simpele stappen 

Natuurlijke bestrijding
De effectieve én duurzame  
oplossing van uw tuinplagen

1 2 3
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.

Aaltjes mengen met water, roeren, sproeien. Klaar!

Ultra vers = 
Ultra

 doeltreffend 

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



Hoe herken je schade van veenmollen?

Met de sterk ontwikkelde voorpoten graven veenmollen gangen 
vlak onder het aardoppervlak. Tijdens hun zoektocht naar voedsel 
wordt alles wat ze tegenkomen kapotgebeten of beschadigd. Zo 
brengen ze ernstige schade toe aan gewassen en aan wortelstelsels 
die ze onderweg tegenkomen. De tunnels die ze creëren zorgen 
er ook voor dat de planten uitdrogen. De platen ervaren hierdoor 
waterstress, verzwakken en sterven uiteindelijk af. 

Wat zijn veenmollen?
Veenmollen (Gryllotalpa gryllotalpa) zijn krekels en geen mollen. 
Het zijn graafinsecten die tot ongeveer 5 cm groot kunnen 
worden en hebben een (rood)bruine en geelachtige kleur. Het 
insect is duidelijk te herkennen aan het gepantserde voorlijf met 
sterk ontwikkelde klauwen als voorpoten. Aan de achterzijde 
hebben ze een krekelachtig achterlijf met twee uitsteeksels die 
ze als tastorgaan gebruiken. Naast plantaardig voedsel eten de 
veenmollen dieren zoals aardrupsen, regenwormen, emelten, 
ritnaalden en andere bodeminsecten. Ze kunnen goed zwemmen 
en vliegen. Vaak zijn ze te zien in het water of in de lucht en dit 
tijdens warme avonden in de buurt van vochtige weilanden, 
veengrond en gronden die grenzen aan sloten.

Hoe aaltjes toepassen?
●  Je ontvangt thuis je bestelling aaltjes met een 

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

●  De aaltjes tegen veenmollen 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.

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.

Veenmollen bestrijden met aaltjes!
De grootste vijand van veenmollen is de gewone mol, maar 
ook met aaltjes Steinernema feltiae & carpocapsae kunnen 
veenmollen effectief bestreden worden.

Toepassingsperiode aaltjes
Volwassen veenmollen beginnen actief te worden vanaf eind 
april en in de maanden mei en juni zijn ze duidelijk hoorbaar. Dan 
voeren de mannetjes namelijk een ‘baltszang’ op om vrouwtjes 
te lokken en te paren. Nadien zijn ze minder massaal aanwezig. 
Jonge veenmollen verlaten het nest als ze ongeveer 3 weken oud 
zijn en de ontwikkeling van een larve tot een volwassen veenmol 
duurt minstens 2 jaar.

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

Mijn bestelling

Aaltjes tegen larven veenmollen
Steinernema feltiae + carpocapsae

 10 miljoen voor 60 m²

€ 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!

Foto: Landschapsbeheer Zeeland


