
Nemasys L 
Biologiskt skydd mot öronvivel 

 
Aktiva ingredienser: inektsparasitära nematoder, Steinernema kraussei och vatten................................90 % 
Övriga ingredienser: bärare......................................................................................................................10 % 
Totalt.......................................................................................................................................................100 % 
Varje förpackning innehåller minst 50 miljoner nematoder i infektivt stadium 
En förpackning räcker till behandling av 12 kvm jordyta 

 
 Nemasys L kontrollerar både larv och vuxen öronvivel, larven äter av rötterna på växter som finns i trädgården 
eller som planteras ut. Det kan sluta med att växten dör.  

 
Behandlingsråd inför behandling med Nemasys L 

 
*Nematodbehandling ska göras med kallt vatten, undvik att behandla vid soligt och torrt väder, välj helst en mulen eller regnig   
dag eller på kvällen. 
 *Håll behandlad yta fuktig under 2 veckor efter behandling med t.ex vattenspridare om det inte regnar. 
*Levande nematoder lägger sej på botten i vatten, se till att hålla lösningen i rörelse och rör om i vätskan om kärlet stått stilla 
*Var frikostig med vatten‚ det är viktigt att nematoderna kommer ner i jorden, de som hamnar ovanpå marken torkar bort. 
*Vattna gärna ordentligt före behandlingen 
 

Förpackningen innehåller räcker till 2 vattenkannor och behandlar upp till 12 kvm  

      För bästa resultat 
• Använd alltd enligt instruktionerna 
• Använd hela förpackningen vid ett tillfälle, förvara inte färdig lösning 
• Behandla från mars till november när marken är över +5 grader dagtid 
• En behandling ger effekt i 6 veckor, för att bibehålla effekt behandla igen 
• God markfuktighet före behandling, vattna behandlade ytor direkt efter behandling. Håll marken fuktig i minst 

2 veckor efter behandling, undvik vattensamlingar på behandlad yta 
• Undvik behandling i skarpt solljus, behandla mot kvällen eller när det är molnigt 
• Öronvivelns larv är bekämpad inom 2-3 veckor 
• Använd innan sista förbrukningsdag som står på plastlådans film. 
• Skall användas omgående eller förvaras i kylskåp (får inte frysas). 
• Lämna inte förpackningen i direkt solljus 

 
o Nemasys L 
 Snabb och effektiv naturlig kontroll av öronvivlar 
 Går att använda i ekologisk odling 
 Lärverna är bekämpade inom 2-3 veckor 
 Lätt att använda, blandas med vatten och behandla 
 Säkert för barn, husdjur. vilda djurlivet, maskar och bin 
 BASF dubbelpackar alltid sina nematoder 
 Köper du 6 milj får du 12 milj  

 



 
 

                                        
 
 

        

 
 
 
 
 
 

 
1. Lägg halva förpackningen i en vattenkanna med en grov stril. 
 
2. Tillför vatten, rör om så det blandas väl. 
 
3. Använd nematodlösningen direkt på halva den yta du vill behandla. 
 
4.         Upprepa från punkt 1 med den andra halva av förpackningen. 
 
5. Vattna den behandlade ytan efter behandlingen med motsvarande mängd vatten  
                   
  

Det är ingen risk att överdosera nematoder så vattna ut 
hela förpackningen även om den angripna ytan är mindre än den yta 

som anges på förpackningen. 
 
 


