Brugsanvisning til Nemaslug® Natural slug killer (dræbersnegle):
Nemaslug® findes i to pakningsstørrelser med henholdsvis 12 eller 30 millioner nematoder til små og større
haver. Behandlingen foretages primært på steder, hvor sneglene skjuler sig, gør skade på planter og steder
som ikke udtørres af solen. Pakkestørrelsen rækker til henholdsvis 40 og 100 m2.
1. Opløs hele pakke i en spand med vand (lille pakke 4 liter –//- stor pakke 10 liter) for at lave en
grundopløsning.
2. Rør grundigt. Tag derefter 0,5 liter af grundopløsningen og hæld den i en 5-liters vandkande med et
stort brusehoved – hullerne skal være 0,5 mm eller større. Fyld kanden op med rent vand.
3. Udvand blandingen på (lille pakke 1/8 af arealet og 1/20 af arealet), som skal behandles.
4. Gentag punkt 2 og 3 indtil hele det angrebne område er behandlet.
5. Vand det behandlede område med rent vand lige efter behandlingen.
Lille pakke (12 mio.) rækker til 8 vandkander á 5 liter og kan dækker et areal på 40 m²
Stor pakke (30 mio.) rækker til 20 vandkander á 5 liter og kan dække et areal på op til 100 m².
Nemaslug® udvandes mellem marts og oktober.

Brugsanvisning til Nemasys®H Natural vine weevil killer (øresnudebiller):
En pakke Nemasys®H indeholder 6 eller 50 millioner nematoder til behandling af henholdsvis 12 eller 100
kvadratmeter jord. (Nedenstående gælder for pakke med 50 millioner nematoder).
1. Opløs hele pakke i en spand med 10 liter vand for at lave en grundopløsning.
2. Rør grundigt. Tag derefter 0,5 liter af grundopløsningen og hæld den i en 5-liters vandkande med et
stort brusehoved – hullerne skal være 0,5 mm eller større. Fyld kanden op med rent vand.
3. Udvand blandingen på 1/20 af det område, som skal behandles.
4. Gentag punkt 2 og 3 indtil hele det angrebne område er behandlet.
5. Vand det behandlede område med rent vand lige efter behandlingen.
Lille pakke (6 mio.) rækker til
Denne pakke rækker til 20 vandkander á 5 liter og kan dække et areal på op til 100 m².
Nemasys®H udvandes mellem marts og oktober.

Brugsanvisning til Nemasys®G Natural chater grub killer (gåsebillelarver):
En pakke Nemasys®G indeholder 50 millioner nematoder til behandling af 100 kvadratmeter jord.
1. Opløs hele pakke i en spand med 5 liter vand for at lave en grundopløsning.
2. Rør grundigt. Tag derefter 0,5 liter af grundopløsningen og hæld den i en 5-liters vandkande med et
stort brusehoved – hullerne skal være 0,5 mm eller større. Fyld kanden op med rent vand.
3. Udvand blandingen på 1/10 af det område, som skal behandles.
4. Gentag punkt 2 og 3 indtil hele det angrebne område er behandlet.
5. Vand det behandlede område med rent vand lige efter behandlingen.
Denne pakke rækker til 10 vandkander á 5 liter og kan dække et areal på op til 100 m².
Nemasys®G udvandes mellem august og oktober.

Brugsanvisning til Nemasys® Natural leatherjacket killer (stankelbenslarver):
En pakke Nemasys® indeholder 50 millioner nematoder til behandling af 100 kvadratmeter jord
1. Opløs hele pakke i en spand med 5 liter vand for at lave en grundopløsning.
2. Rør grundigt. Tag derefter 0,5 liter af grundopløsningen og hæld den i en 5-liters vandkande med et
stort brusehoved – hullerne skal være 0,5 mm eller større. Fyld kanden op med rent vand.
3. Udvand blandingen på 1/10 af det område, som skal behandles.
4. Gentag punkt 2 og 3 indtil hele det angrebne område er behandlet.
5. Vand det behandlede område med rent vand lige efter behandlingen.
Denne pakke rækker til 10 vandkander á 5 liter og kan dække et areal på op til 100 m².
Nemasys® udvandes mellem august og oktober.

Brugsanvisning til Nemasys® Natural no ants (flytning af myre):
Pakker med 16 millioner og 50 millioner nematoder kan behandle op til henholdsvis 16 og 50 myretuer.
(Nedenstående gælder for pakke med 50 millioner nematoder)
1. Opløs hele pakke i en spand med 10 liter vand for at lave en grundopløsning.
2. Rør grundigt. Tag derefter 0,2 liter af grundopløsningen og hæld den i en 5-liters vandkande med et
stort brusehoved – hullerne skal være 0,5 mm eller større. Fyld kanden op med rent vand.
3. Udvand blandingen på ét myrebo.
4. Gentag punkt 2 og 3 indtil alle boer er behandlede.
5. Vand de behandlede myreboer med rent vand lige efter behandlingen.
Denne pakke rækker til 50 vandkander á 5 liter og kan behandle op til 50 myreboer. Hvis der kun er behov
for at behandle et mindre antal myreboer, kan grundblandingen deles ligeligt mellem antallet af boer.
Nemasys® Natural No Ants udvandes mellem april og september.

Brugsanvisning til Nemasys® Natural fruit and veg protection:
Pakken indeholder 10 millioner nematoder til behandling af 60 m² eller op til 16 træer.
Til behandling af larverne fra gulerodsflue, kålflue, agerugle, løgflue og sørgemyg:
1. Opløs hele pakke i en spand med 4 liter vand for at lave en grundopløsning.
2. Rør grundigt. Tag derefter 0,5 liter af grundopløsningen og hæld den i en 5-liters vandkande med et
stort brusehoved – hullerne skal være 0,5 mm eller større. Fyld kanden op med rent vand.
3. Udvand blandingen omkring planterne på en gennemvædet jordbund – behandl 1/8 af det angrebne
område.
4. Gentag punkt 2 og 3 indtil hele det angrebne område er behandlet (op til 60 m²)
5. Vand det behandlede område med rent vand lige efter behandlingen.
Påbegynd behandlingen når der er fare for at afgrøderne bliver skadet og jordtemperaturen er over 10°C.
Der kan vandes lige efter udplantning og gennem hele vækstsæsonen, når der er skadedyr tilstede. Ved at
udvande Nemasys® hver 14. dag i sæsonen kan man fange kommende generationer.

Til behandling af larver, stikkelsbærbladhveps og trips:
1. Gør bladene våde inden behandlingen.
2. Opløs hele pakke i en spand med 4 liter vand for at lave en grundopløsning.
3. Rør grundigt. Tag derefter 0,5 liter af grundopløsningen og hæld den i en 5-liters sprøjtepumpe med
et groft brusehoved - hullerne skal være 0,5 mm eller større. Fyld pumpen op med rent vand.
4. Spray blandingen ud på 1/8 af det angrebne areal. Der skal sprøjtes direkte på skadedyrene på
bladene.
5. Gentag punkt 3 og 4 indtil hele området er behandlet (op til 60 m²).
Påbegynd behandlingen når der er fare for at afgrøderne bliver skadet og lufttemperaturen er over 10°C.
Foretag behandlingen hver uge i mindst 3 uger.
Til behandling af æblevikleren:
1. Gennemvand barken under trækronen og jorden rundt om det angrebne træ inden behandlingen.
2. Opløs hele pakke i en spand med 4 liter vand for at lave en grundopløsning.
3. Rør grundigt. Tag derefter 0,5 liter af grundopløsningen og hæld den i en 5-liters sprøjtepumpe med
et groft brusehoved - hullerne skal være 0,5 mm eller større. Fyld pumpen op med rent vand.
4. Gennemvæd stammen og de største grene under trækronen samt jorden rundt om med blandingen
på op til 2 træer.
5. Gentag punkt 3 og 4 til hele det angrebne område er behandlet (op til 16 træer).
Blandingen påføres i september og oktober, når lufttemperaturen er over 10°C. Det anbefales at foretage
behandlingen 2 gange med 14 dages mellemrum.

