
Aaltjes goed toepasbaar 
in veel teelten

Zeer geschikt voor glastuinbouw, 
vollegronds groententeelt en akkerbouw

Naaktslakken zijn een toenemend probleem 
in zowel de glastuinbouw als de akkerbouw 
en vollegronds groententeelt. Ook u zit niet te 
wachten op vraatschade of op uitwerpselen 
en slijmsporen, die uw gewas vervuilen. 
Steeds meer telers doen daarom met succes 
een beroep op Nemaslug aaltjes. Anders dan 
bij strooikorrels, waarbij de slak gelokt moet 
worden, gaan aaltjes zelf actief op zoek naar 
naaktslakken.

Werkingsmechanisme
Nemaslug bevat de slakken parasitaire aaltjes 
van de soort Phasmarhabditis hermaphrodi-
ta, in het derde larvale stadium. Doordat de 
aaltjes zeer klein zijn, kunnen zij via natuurlijke 
openingen hun prooi binnendringen en daar 
vervolgens hun bacteriën loslaten, die zij bij 
zich dragen. Deze bacteriën infecteren op hun 
beurt de naaktslakken, die vervolgens sterven. 

Naaktslakken 
effectief bestrijden met Nemaslug®



Geïnfecteerde slak

Verslijmde dode slak

Sector Toepassing Hoeveelheid water Dosering

Glastuinbouw Bodem 10 – 15 mm 300.000  per m2

Vollegrondsgroenten Bodem 10 – 15 mm 50.000  per m2

Akkerbouw Bodem 10 – 15 mm 50.000  per m2

Dosering

Uitstekend bodemmiddel
Naaktslakken brengen 90% van hun leven door 
in de bodem. Nemaslug bestrijdt naaktslakken 
dan ook juist in de bodem, waar de aaltjes actief 
op zoek gaan naar de slakken. Hierna dringen 
ze via natuurlijke lichaamsopeningen binnen. Een 
geïnfecteerde naaktslak stopt binnen een paar 
dagen met vreten en sterft daarna af. 

Brede werking
Nemaslug werkt eff ectief tegen naaktslakken en 
bestrijdt een groot aantal verschillende soorten: 
de gevlekte akkerslak (Derocereas reticulatum), 

de Spaanse aardslak (Lehmannia valentiana), 
veel bodemslakken (Oxyloma-soorten) en 
Arion-soorten (wegslakken). 

Toepassing
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 moeten met het geven van voldoende 
water (gieten, spuiten of inregenen) in de toplaag 
worden gebracht. De aaltjes zijn zeer vitaal 
en in de bodem maar liefst zes weken actief. 
Afhankelijk van de slakkendruk moet de be-
handeling herhaald 
worden. Nemaslug 
is verkrijgbaar in 
verpakkingen van 
30 miljoen en 250 
miljoen aaltjes.

Nemaslug in een notendop
• Zeer sterke en vitale aaltjes 
• Gaan actief op zoek naar hun prooi
• Zeer eff ectief tegen naaktslakken
• Lange duurwerking van zes weken
• Geen resistentieontwikkeling
• Geen beperkingen in gebruik
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Aanbevelingen bij toepassing
•  Aaltjes aanbrengen via gewone spuitapparatuur, 

middels aangieten of via de regeninstallatie
• Gebruik fi lters groter dan 1 mm
•  Zorg voor een roerinstallatie in de tank om 

bezinken van aaltjes tegen te gaan
•  Toepassen bij bewolkt weer, bij voorkeur in 
 de regen

• (Bodem)temperatuur tussen 5 en 30ºC
•  Zorg ervoor dat de aaltjes in het bovenste deel 

van de toplaag terecht komen
• Gekoeld bewaren (2-5ºC)


