HANDLEIDING

Aaltjesval tegen taxuskevers
& aaltjesval tegen pissebedden
• Snelle en effectieve natuurlijke bestrijding
• Passend bij de uitgangspunten van ecologisch tuinieren
• Onschadelijk voor kinderen, huisdieren, regenwormen, bijen en vogels

Hoe aaltjes werken
Aaltjes zijn zeer effectieve bestrijders van plagen. Ze zijn microscopisch klein
en zorgen ervoor dat het plaaginsect binnen 2-3 dagen dood gaat.
Aaltjes 400x vergroot

Aaltjesval tegen taxuskevers

Aaltjesval tegen pissebedden

De val tegen de taxuskever bestaat uit een houten
plankje met groeven. In deze groeven zit een gel gevuld
met aaltjes. De taxuskevers gebruiken het plankje om
overdag in te schuilen. Tijdens het verblijf dringen de
aaltjes al na enkele minuten de taxuskever binnen
waardoor de kever binnen afzienbare tijd sterft. De
val tegen de taxuskever kan op de grond tussen de
aangetaste planten worden geplaats. Wij raden wel aan
om alternatieve schuilplaatsen (bijvoorbeeld; afgevallen
bladeren en houtsnippers) eerst te verwijderen.

De val tegen pissebedden bestaat uit een doosje met
daarin lokaas en enkele miljoenen aaltjes. Pissebedden
worden aangetrokken door het lokaas in de val en
komen zo in aanraking met de aaltjes. De pissebedden
sterven zo binnen afzienbare tijd. Dode pissebedden
die buiten de val worden gevonden, kunt u gemakkelijk
met de stofzuiger opzuigen.
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Koel bewaren! De verpakking niet blootstellen aan direct zonlicht.
Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing.
Uiterste gebruiksdatum: zie de productverpakking.
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Taxuskevers

Pissebedden
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Voor het beste resultaat

Voor het beste resultaat

De val kan het beste worden toegepast:

De val kan het beste worden toegepast:

• Bij een dagtemperatuur van ten minste 12°C.

• Bij een dagtemperatuur van ten minste 12°C.

• Op een schaduwrijke plaats.

• Niet in de volle zon plaatsen.

• Niet in de volle zon plaatsen.

Gebruiksaanwijzing voor
de bestrijding van de
taxuskever

Gebruiksaanwijzing voor
de bestrijding van de
pissebedden

1

Verwijder losliggende bladeren, de natuurlijke
schuilplaats van de taxuskever. Bevochtig de grond voor
het plaatsen van de val, als de grond droog is.

1

Doe de inhoud van het zakje (organisch materiaal met
aaltjes) in de val en sluit de val.

2

Verwijder de folie en leg het plankje met de gel en de
met aaltjes gevulde groeven naar beneden, direct op de
aarde, onder de aangetaste planten.

2

Plaats de val op een plaats waar de pissebedden zich
bevinden.

3

Verplaatsen van het plankje gedurende de
toepassingsperiode is mogelijk maar niet wenselijk. Na
gebruik kan het plankje bij het GFT-afval.

De levenloze pissebedden kunnen binnenshuis gemakkelijk worden
opgeruimd met een stofzuiger.

Werkingsduur

De aaltjes blijven actief tot 3 weken na het plaatsen van de val.
Het plankje is onbehandeld, in een vochtige omgeving kan er
schimmelgroei optreden. Dit is een natuurlijk proces en heeft geen
invloed op de werking.

Werkingsduur

De aaltjes blijven actief tot 6 weken na het plaatsen van de val.

