
Al actief bij
bodemtemperatuur van 5℃

Als boomkweker, vaste plantenkweker of teler 
van kleinfruit doet u er alles aan om de taxus-
kever en andere snuitkeversoorten, zoals de 
kleine lapsnuitkever, buiten de deur te houden. 
Steeds meer kwekers zijn hiermee succesvol 
dankzij de inzet van Nemasys L aaltjes. Deze 
aaltjes zijn al bij een bodemtemperatuur van 
5℃ actief en kunnen zowel in de container-
teelt als in de vollegrond worden ingezet.

Parasiteren met bacteriën
Nemasys L bevat de insecten parasitaire 
aaltjes van de soort Steinernema kraussei. 
Doordat de aaltjes zeer klein zijn, kunnen zij 
via natuurlijke openingen hun prooi binnendrin-
gen en daar vervolgens hun bacteriën loslaten, 
die zij bij zich dragen. Deze bacteriën infecte-
ren op hun beurt de schadelijke insecten, die 
vervolgens sterven. 

Taxuskever en andere
snuitkeversoorten effectief
bestrijden met Nemasys L®

Zeer geschikt voor boomkwekerij, vaste planten, 
potplanten, snijbloemen en kleinfruit



Werkingsmechanisme
Voor het beste resultaat is het belangrijk om de 
aaltjes daar te brengen waar de plaag is. De 
aaltjes lossen goed op in water en worden door 
middel van aangieten, druppelen of bespuiten 
over de potgrond of bodem verspreid. In de pot-
grond of de bodem gaan de aaltjes actief op zoek 
naar de larven om ze vervolgens te infecteren met 
bacteriën. Nemasys L kan zowel in de container-
teelt als in de vollegrond worden toegepast.

Lange werkingsduur
De aaltjes van Nemasys L zijn zeer vitaal en zijn 
in de potgrond of bodem zes weken werkzaam. 
De aaltjes leven in die periode van hun reserves. 
Als er keverlarven in de aarde of bodem aanwezig 
zijn, dan gebruiken de aaltjes deze (na afdoding) 
als voedsel en verjongen ze. Er komen dan nieu-
we aaltjes bij. 

Aanbevelingen bij toepassing
•  Zorg voor een vochtige bodem voor de toe-

passing
• Niet toepassen bij zonnig weer
• (Bodem)temperatuur tussen 5 en 30℃
•  Bij toepassing over het blad direct nabroezen 

met water om de aaltjes naar de toplaag te 
spoelen

•  Zorg ervoor dat na toepassing de grond twee 
weken vochtig blijft

•  Nemasys L kan samen met verschillende ge-
wasbeschermingsmiddelen worden gebruikt 
(zie voor informatie over tankmixen: 

 www.nemasys.nl) 
• Gekoeld bewaren (5-7℃)

Heeft u vragen over de toepassing van Nemasys L
in uw teelt? Neemt u dan contact op met uw 
gewasbeschermingsadviseur of kijk op 
www.nemasys.nl

Nemasys L in een notendop
•  Zeer sterke en vitale aaltjes 
• Zeer effectief tegen taxuskever en andere snuitkeversoorten
• Lange duurwerking van zes weken
• Geen resistentieontwikkeling
• Gaat goed samen met biologie
• Veilig voor mens en plantmateriaal
• Geen groeiremming van gewas
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Plaag Toepassing Hoeveelheid water Dosering

Taxuskever(larven) 
en snuitkever(larven) Containerteelt 4 liter / m2 500.000 per m2

Taxuskever(larven) 
en snuitkever(larven) Vollegrond 4 liter / m2 1.000.000 per m2

Dosering


