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INSTRUCTIE VOOR HET UITZETTEN VAN NEMATODEN: 
 
Belangrijke voorwaarden voor de toepassing van de nematoden: 
1. De verpakking in de koelkast (niet in diepvries) bewaren. De houdbaarheidsdatum goed in de 

gaten houden. Hoe eerder de nematoden worden uitgezet hoe beter. 
2. Een toepassing garandeert een biologische controle voor 6 weken. Bij grote aantastingen 

verdient het aanbeveling om de toepassing na 6 weken te herhalen om eventuele overgebleven 
of nieuwe aantasting van plagen te bestrijden. 

3. In verwarmde kassen en serres kunnen de nematoden het gehele jaar worden toegepast. Voor 
gebruik buiten rekening houden met de grondtemperatuur tijdens toepassing, zie onze website. 

4. De te behandelen oppervlakte moet vochtig zijn voor de toepassing en ook vochtig (niet drijfnat) 
worden gehouden gedurende 3 weken na de toepassing. 

5. Vermijd toepassen van nematoden bij zonneschijn. Nematoden zijn gevoelig voor UV-licht. Het 
best is toepassen bij schemering, bewolkt weer of als het regent. Bij droog weer meteen na 
toepassen de nematoden de grond of pot in regenen.  

6. Los de inhoud van de verpakking op in lauwwarm water (15-20°C) volgens de verhouding zoals 
hieronder aangegeven. Goed roeren om eventuele klonten op te lossen. Spoel het zakje uit, er 
blijven anders nematoden achter in de verpakking. 

7. De gehele oplossing moet binnen 2 uur worden toegepast. De nematoden zakken naar onder in 
de oplossing, dus regelmatig roeren. 

8. Voor het uitzetten kan gebruik worden gemaakt van een gieter, een NemaSprayer of spuit-
apparatuur waarvan alle filters en zeven zijn verwijderd. Geen hoge drukspuit! 

 
NEMATODEN TEGEN ENGERLINGEN, EMELTEN, TAXUSKEVERS, VARENROUWMUGGEN, 
VEENMOLLEN, ROUWVLIEGEN EN AARDRUPSEN: 

Aantal 
nematoden 

10 milj. 25 milj. 50 milj. 250 milj. 500 milj. 

Opp. in m² 20 50 100 500 1000 

Oplossen in 2 liter 5 liter 10 liter 5 x 10 liter 10 x 10 liter 

 
 NEMATODEN TEGEN NAAKTSLAKKEN: 

Aantal  
nematoden 

6 milj. 15 milj. 30 milj. 

Opp. in m² 20 50 100 

Oplossen in 2 liter 5 liter 10 liter 

 
Verwerk de nematoden op de volgende manier: 

 Meng de totale inhoud van de verpakking met de in de tabel aangegeven hoeveelheid water. Let 
op: de verpakkingen van 250 en 500 miljoen nematoden eerst verdelen in porties van 50 miljoen  
en dan per portie oplossen. 

 Neem 1 liter van deze oplossing  en meng dit met 9 liter schoon water.  

 In totaal is er nu 10 liter nematodenoplossing  (goed voor 10 m²) die met behulp van een gieter 
uitgegoten kan worden op de aangetaste plekken. 

 Herhaal de procedure totdat alle nematoden zijn toegepast.  

 Met de NemaSprayer: zie instructie NemaSprayer.  
 

Gebruikt u een spuitinstallatie voor het toepassen van de nematoden dan moeten de openingen 
minstens 1 mm in diameter zijn, de zeven en filters moeten worden verwijderd voor de toepassing en 
de druk mag niet hoger dan 3 bar zijn. Gebruik geen hogedrukspuit. 
Gebruik geen centrifugaal pomp. Een centrifugaal pomp kan de nematoden beschadigen. 
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