
Aaltjes hebben duurwerking 
van maar liefst 6 weken

In de boomkwekerij ontstaat naast schade door 
taxuskevers ook steeds meer schade door enger-
lingen van meikevers. Ook veehouders hebben 
steeds meer last van engerlingen in hun grasland, 
net als de beheerders van sportvelden en golf-
terreinen. Chemische middelen zijn nauwelijks 
meer toegestaan. Steeds meer ondernemers en 
beheerders doen daarom met succes een beroep 
op Nemasys H.

Werkingsmechanisme
Nemasys H bevat de insecten parasitaire 
aaltjes van een nieuwe stam Heterorhabditis 
bacteriophera. 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 larven en engerlingen, 
die vervolgens sterven. 

Nemasys H® effectief tegen 
taxuskever, overige snuitkever-
soorten en engerlingen

Zeer geschikt voor boomkwekerij, grasland, 
sportvelden en golfterreinen



Eff ectief tegen larven en engerlingen
In de boomkwekerij wordt Nemasys H met 
succes toegepast om de taxuskever, met een 
levenscyclus van 1 jaar, te bestrijden. Zowel in 
de boomkwekerij, recreatiegrassen en grasland 
heeft Nemasys H daarnaast ook een goede 
werking op de meikever. De aaltjes in Nemasys 
H zijn ook zeer geschikt om oudere engerlingen 
te bestrijden.

De aaltjes zijn zeer vitaal en in de bodem maar 
liefst zes weken actief. Nemasys H is verkrijg-
baar in verpakkingen van 50 miljoen, 250 miljoen 
en 1 miljard aaltjes.

Toepassing
Voor het beste resultaat is het belangrijk om de 
aaltjes daar te brengen waar de plaag is en te 
zorgen voor vochtige omstandigheden. Bij een 
aaltjestoepassing in de boomkwekerij in de volle-
grond, alsmede bij een toepassing op recreatie-
grassen en op grasland, is het belangrijk om met 
ruim water in te regenen. 

Nemasys H in een notendop
• Zeer sterke en vitale aaltjes 
• Eff ectief tegen taxuskever en engerlingen van rozen- en meikever
• Lange duurwerking van zes weken
• Geen resistentieontwikkeling
• Veilig voor mens en gewas
• Eenvoudige voorbereiding voor een behandeling
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Dode larve taxuskever

Plaag Toepassing Hoeveelheid water Dosering

Taxuskever (larven) en snuitke-
ver (larven)

Containerteelt,
vollegrond 10 – 15 mm 500.000 per m2

Engerlingen van rozenkever en 
meikever

boomkwekerij, 
grasland, recreatie-
grassen

10 – 15 mm 500.000 per m2

Aanbevelingen bij toepassing
•  Eind augustus is de beste tijd voor een optimale 

toepassing
•  Aaltjes aanbrengen via gewone spuitapparatuur, 

middels aangieten of via de regeninstallatie
•  Gebruik fi lters groter dan 0,3 mm
•  Zorg voor een roerinstallatie in de tank om 

bezinken van aaltjes tegen te gaan

• Toepassen bij bewolkt weer
• (Bodem)temperatuur tussen 12 en 30ºC
•  Zorg ervoor dat de aaltjes in het bovenste 
  deel van de toplaag terecht komen
• Gekoeld bewaren (2-5ºC)

Dode engerling 
van de meikever

Dosering


