
NemaMix  
Biologisk kontroll av larver. Nematoderna parasiterar fjärils-flug- stekel och mygglarver. Bl.a larver av 
öronvivel harkrank, kålfjäril, morotsfluga, sorgmyggor, äpplevecklare, fly och mott 
Räcker till 50 kvm 

Lägg i kyl vid framkomsten Använd alltid kallt vatten, behandla gärna på kväll eller tidig 
morgon, solljus skadar nematoderna. NemaMix kan användas inomhus och utomhus och det 
är ingen karenstid efter applicering. NemaMix är ofarligt för barn bin och andra djur. 
Nematoderna behöver 12 grader i jorden för att vara aktiva. 

NemaMix är en blandning av nematoder som parasiterar på många av våra skadedjur som  

förekommer i våra odlingar. 

 

• NemaMix vattnas ut med vanlig vattenkanna eller sprutas ut med hjälp av t.ex sprayflaska som kopplas 

till vattenslang eller en modell där man pumpar upp ett tryck. Det är viktig om man använder ”spray-

metod” att inte dimma ut nematoderna, ställ munstycket så öppet att det blir en dusch för att inte 

skada nematoderna. 

• Vid larver i jorden: Gör ett koncentrat av nematoder och kallt vatten i en hink, denna nematodlösning 

kan du sedan späda ut så det räcker till den yta du vill behandla. Vill du vattna 3 vattenkannor ta 1 

tredjedel nematodlösning ur hinken till vattenkanna och fyll upp vattenkanna med vatten. Vattna 

Upprepa 3 gånger. Vill du vattna ut 4 vattenkannor ta en 1 fjärdedel ur hinken osv. Det viktiga är inte 

hur mycket vatten du använder, det viktiga är att du späder så det räcker till den yta som det finns 

larver och att du sedan vattnar ner nematoderna ordentligt i jorden. Nematoder som blir liggande ovan 

jord dör när de torkar. Håll behandla yta fuktig under ca 14 dagar.  

• Vid larver på bladen: Vät gärna den buske/träd där larver förekommer, glöm inte undersidan på bladen 

om larverna sitter där. Vattna/duscha bladverket, de nematoder som kommer i kontakt med larver 

kommer att gå i larverna via naturliga kroppsöppningar och oskadliggöra larverna. Ju längre tid de får på 

sig komma i kontakt med larver innan de torkar desto bättre. Inne i larven får de skydd mot sol och 

uttorkning. 

• Källsortering: Tomma förpackningar sorteras som vanligt hushållsavfall 

 

• Tänk på att röra om nematodlösningen om det stått stilla en stund, nematoder sjunker till botten 

  

Innehåller: Aktiva nematoder i infektiva stadiet av Steinernema feltiae  

Steinernema carpocapsae bärare och vatten 

 


