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  GEBRUIKSAANWIJZING  

NEMAFENCE® 
PHASMA 

VERWIJDERING 
Het product en de verpakking kunnen, na gebruik, bij niet-gebruik of wanneer het product vervallen is, ter plaatse worden weggegooid of naar een erkend afvalcenter worden 
gebracht, in overeenstemming met de regionale en nationale voorschriften. 
COMPATIBILITEIT MET CHEMISCHE BESTRIJDINGSMIDDELEN 
Deze nematoden ondervinden weinig tot geen hinder van de meeste chemische bestrijdingsmiddelen (uitgezonderd nematiciden). Controleer voor alle zekerheid onze 
neveneffectenlijst op www.biobestgroup.com of contacteer uw Biobest-adviseur voor meer informatie.  
 

 

 

 

 

 

Werking 

- Phasmarhabditis californica 
- Parasitair aaltje 
- Bevat een insectendodende 

symbiotische bacterie 
- De symbionten doden de 

gastheer binnen 24 tot 48 uur 
- De aaltjes vermeerderen zich in 

het kadaver en nieuwe 
infectieuze juveniele aaltjes 
verlaten de gastheer op zoek 
naar nieuwe plaaginsecten 

- Geen nevenwerking op 
biologische bestrijders 

Plagen 

- Naaktslak  
- Kleine huisjesslakken (die in het 

substraat leven) 

Gewassen 

- Aardbei 
- Openbaar groen 

Bewaring  

- Verwijder bij ontvangst meteen 
de buitenverpakking en gebruik 
onmiddellijk 

- Indien nodig, bewaar op een 
donkere plaats bij 2-6°C (35-
43°F). NIET INVRIEZEN! 

- Zorg voor een goede 
luchtcirculatie rond iedere tray 

- Bewaar geen geopende 
verpakkingen, verdund of 
gemengd product 

 

 

Dosering 

Opmerking: Hoewel de toepassing normaalgezien gebeurt wanneer er reeds slakken 
aanwezig zijn, kan het in sommige gevallen aangewezen zijn een preventieve 
behandeling op te starten tijdens risicoperiodes (bij regenweer) of bij gevoelige 
gewassen zoals sla. In dat geval wordt de oplossing vooral op de randen van de 
gewaszone gesproeid om zo een fysieke barrière te creëren die het gewas beschermt 
tegen mogelijke invallen van slakken uit de omgeving. Eenmaal in de grond blijven de 
nematoden werkzaam tot 6 weken na toepassing. 

Toepassing 

Bereiding 
Gebruik steeds de volledige inhoud van de verpakking. 

- Vul de spuittank gedeeltelijk met zuiver water op kamertemperatuur. 
- Open de verpakking voorzichtig en doe de inhoud in een emmer water. 

Los het product al roerend op. Spoel de verpakking na. 
- Vul de spuittank tot aan het gewenste niveau. Gebruik meteen de juiste 

dosis. 

Toepassingsmethode & Gebruiksvoorwaarden  

- Om verstoppingen tijdens het sproeien te vermijden, verwijder alle filters 
van 50 mesh of kleiner. De minimale spuitopening is 0,5mm. 

- Om schade aan de nematoden te voorkomen mag de spuitdruk niet 
hoger liggen dan 20 bar. Het gebruik van zuigerpompen wordt niet 
aanbevolen. 

- Blijf de oplossing omroeren tijdens gebruik. 

- Het substraat moet vochtig zijn (beregen eerst indien nodig) en mag niet 
uitdrogen tijdens de behandeling, en minstens 2 weken erna.  

- Tijdens behandeling en minstens 2 weken erna, moet de temperatuur van 
het substraat tussen 14°C (57 °F) en 30°C (86 °F) liggen. Temperaturen 
buiten dit bereik kunnen de effectiviteit verminderen. 

- Gebruik tijdens de toepassing voldoende water om irrigatie achteraf te 
beperken. Indien toegepast op het gebladerte, meteen gieten met 
water. 

- Gebruik niet op zware kleibodems en waterzieke of bevroren gronden. 

- Vermijd direct zonlicht. Behandeling moet ‘s avonds of bij bewolkte 
weersomstandigheden plaatsvinden (dit vermindert het risico op 
uitdroging; er is minder UV-licht aanwezig). 

- Nooit toepassen via irrigatie! 

 

 Preventief Laag curatief Hoog curatief 
Gebruik  Besproeiing Besproeiing Besproeiing 

Dosering (ind./m2) 50.000 100.000 300.000 

Suspensie (L/m2) 1 1 1 

Behandelingsfrequentie  3x 3x 3x 

Behandelingsinterval  2-4 weken 2-6 weken - 

http://www.biobestgroup.com/
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