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Enkla behandlingstips vid bekämpning med Nematoder.

Nemaslug och Nemasysprodukter vattnas helt enkelt ner i marken där skadedjur kan hittas eller 
sprutas direkt på
skadedjuren om de befinner sig på växterna.
Instruktioner som är enkla att följa ska finnas på, eller i, varje förpackning.
För applicering på jorden vattna med vanlig vattenkanna eller duscha med "avfettningsspruta", 
trädgårdsspruta och vattna sedan rikligt.

Behandling med vattenkanna
För att behandla med en vattenkanna används en grov sil så nematoderna kommer genom hålen. 
Det är enklast att göra
detta när du vattnar dina växter i början eller slutet av dagen så att den passar in med din vanliga 
trädgårdsrutin.

Behandling bör absolut undvikas om det är soligt och varmt, välj i så fall att behandla på kvällen i 
första hand eller tidigt på morgonen.

Börja med att vattna ytan som ska behandlas ordentligt om marken är torr.
Skär försiktigt genom plastfilmen av förpackningen och dela pulvret (som innehåller nematoderna) i 
antalet portioner som du avser vattna ut.

Placera en portion i en vattenkanna och tillsätt vatten, några droppar diskmedel gör att vattnet 
tränger ner i jorden lättare.

Rör om när du tillsätter vattnet för att nematoderna ska lösas upp ordentligt.
Applicera lösningen på området som skall behandlas.
Applicera en lika stor mängd vatten ytterligare på samma område för att riktigt vattna ner 
nematoderna.

Behandling med pump eller spruta

Skär försiktigt genom plastfilmen på förpackningen.
Placera en portion i en pumpspruta och fyll upp med vatten
Applicera lösningen på växterna som skall behandlas om du vill spruta direkt på skadedjur eller 
duscha ut över den yta du vill behandla och och vattna sedan omgående rikligt med vattenkanna 
eller med vattenspridare och slang.
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Alternativ doseringsmetod

Ta den vattenkanna eller spruta du tänkt använda till behandlingen och gör en provbevattning 
med rent vatten
för att se hur stor area du täcker med kannan/sprutan.

Gör en bedömning om hur många kannor/sprutor du kommer att behöva för att täcka den yta 
du vill behandla.

Lös upp alla nematoder i en 10-litershink med kallt vatten, några droppar diskmedel gör att 
vattnet tränger ner i jorden lättare.

Vill du vattna ut 10 kannor/sprutor ta en liter av lösningen och späd till kannan/sprutan är 
full. Vattna ut. Upprepa 10 ggr.

Till 20 kannor 0,5 liter nematodlösning till 2 kannor 5 liter nematodlösning osv. Det är 
huvudsaken att du får ut nematodlösning över den yta du vill behandla och att nematoderna 
vattnas ner ordentligt. 
Några liter "hit eller dit" spelar mindre roll då det är många miljoner som vattnas ut .

Viktigt att tänka på
• Levande nematoder sjunker 

till botten då vattnet står 
stilla så RÖR OM vid 
påfyllning

• Försök behandla då det inte 
är så varmt, gärna på kvällen 
och aldrig i solsken

Lycka till!
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