
Aaltjes uitstekend toepasbaar
in een geïntegreerd systeem

Als adviseur of sierteler ziet u niet graag trips 
of varenrouwmug (Sciara) in uw gewas. Afge-
zien van de gewasschade wordt het boven-
dien steeds moeilijker om trips met chemische 
middelen de baas te blijven. Daarnaast ligt re-
sistentieontwikkeling op de loer. Steeds meer 
telers doen daarom een beroep op Nemasys 
F aaltjes om de trips- en Sciaradruk binnen 
de perken te houden. Met succes, want de 
resultaten zijn ronduit goed.

Parasiteren met bacteriën
Nemasys F bevat de insecten parasitaire aal-
tjes van de soort Steinernema feltiae. Doordat 
de aaltjes zeer klein zijn, kunnen zij via natuurlij-
ke openingen hun prooi binnendringen en daar 
vervolgens hun bacteriën loslaten, die zij bij 
zich dragen. Deze bacteriën infecteren op hun 
beurt de schadelijke insecten, die vervolgens 
sterven. 
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Beste resultaat
Voor het beste resultaat is het belangrijk om de 
aaltjes daar te brengen waar de plaag is en te 
zorgen voor vochtige omstandigheden. De aaltjes 
kunnen worden gespoten of met het gietwater 
worden meegegeven. Nemasys F kan zowel in de 
vorm van een blad- als een bodembehandeling 
worden uitgevoerd. De aaltjes zijn zeer vitaal en in 
de bodem maar liefst zes weken actief. 

Dosering

Aanbevelingen bij toepassing
•	 	Zorg	voor	vochtige	omstandigheden	tijdens	de	

toepassing
•	 Niet	toepassen	bij	zonnig	weer
•	 (Bodem)temperatuur	tussen	10	en	30℃
•	 	Bodemtoepassing:	zorg	ervoor	dat	de	aaltjes	in	

het bovenste deel van de toplaag terecht komen
•	 	Bodemtoepassing	over	het	gewas:	broes	na	met	

water om de aaltjes naar de toplaag te spoelen
•	 	Bladtoepassing:	zorg	voor	voldoende	bladbe-

dekking, maar voorkom afdruip en houd een 
bladnatperiode van minimaal 2 uur aan.

•	 	Nemasys	F	kan	samen	met	verschillende	gewas-
beschermingsmiddelen worden gebruikt (zie voor 
informatie	over	tankmixen:	www.nemasys.nl)	

•	 Gekoeld	bewaren	(5-7℃)

Beste aaltjes volgens ADAS (UK)
Het gerenommeerde onafhankelijke instituut 
ADAS uit Engeland heeft in het laatste kwartaal 
van	2014	een	test	uitgevoerd	naar	de	kwaliteit	
van insectenparasitaire aaltjes. Volgens dit onder-
zoek	scoort	Nemasys	F	van	BASF	het	best:
•	 	Nemasys	F	verpakkingen	van	BASF	bevatten	

het hoogste aantal vitale aaltjes
•	 	Nemasys	F	van	BASF	behoort	tot	de	top	qua	

infecterend vermogen
•	 	Nemasys	F	verpakkingen	van	BASF	zijn	het	

langst houdbaar

Heeft u vragen over de toepassing van Nemasys F
in uw teelt? Neemt u dan contact op met uw gewas-
beschermingsadviseur of kijk op www.nemasys.nl

Nemasys F in een notendop
•	 Zeer	sterke	en	vitale	aaltjes	
•	 Zeer	effectief	tegen	trips,	Sciara	en	mineervlieg
•	 Lange	duurwerking	van	zes	weken	in	bodem
•	 Geen	resistentieontwikkeling
•	 Gaat	goed	samen	met	biologie
•	 Veilig	voor	mens	en	plantmateriaal
•	 Eenvoudige	voorbereiding	voor	een	behandeling
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Plaag Toepassing Hoeveelheid water Dosering

Varenrouwmug Bodem 2 liter / m2 1.000.000 per m2

Californische trips (poppen) Bodem 2 liter / m2 250.000 per m2

Californische trips (larven, adulten) Blad ca. 0,1 liter / m2 250.000 per m2

Mineervlieg (larven) Blad ca. 0,1 liter / m2 250.000 per m2

Varenrouwmug (Sciara)


