TAK fordi du bruger
biologisk bekæmpelse
Vidste du, at du også kan få nematoder mod:
•
•
•
•
•

Snegle uden hus, også dræbersnegle.
Gåsebiller i græsplænen.
Øresnudebiller i rhododendron.
Sørgemyg og vandfluer.
Skadedyr i frugt og grønt, bl.a. orm i gulerødder og kål,
knoporme, trips (tordenfluer) og stikkelsbærbladhveps.

Sund fornuft. Grøn samvittighed.
www.ecostyle.dk
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met aaltjes

Hoe aaltjes werken

Aaltjes 400x vergroot

Nematoder mod
Aaltjes zijn myrer
zeer effectieve bestrijders van plagen. Ze zijn

Hoe aaltjes werken

microscopisch klein en zorgen ervoor dat het plaaginsect binnen
2-3 dagen doodgaat.

Aaltjes zijn zeer effectieve bestrijders van plagen. Ze zijn
microscopisch klein en zorgen ervoor dat het plaaginsect binnen
2-3 dagen doodgaat.
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Bij een bodemtoepassing van aaltjes vermenigvuldigen de aaltjes
zich in de plaag. Ze zorgen zo voor een nieuwe generatie aaltjes
die vervolgens op zoek gaat naar de rest van de plaag. Hoe beter
aaltjes zich kunnen verspreiden, hoe effectiever de werking.
Overdoseren is niet mogelijk. De hoeveelheid aaltjes neemt pas
af als de plaag niet meer aanwezig is, de bodem te droog wordt
of wanneer de bodem- of omgevingstemperatuur te laag wordt.

Få det bedste ud af nematoderne:
•

Brug nematoderne hurtigst
muligt
8°C
8°C efter modtagelse.

•

Gør jorden let fugtig, inden du vander med nematoder.
Der må ikke være så meget vand, at der er små vandpytter.
Gebruiksaanwijzing NemaSprayer

•

Brug hele pakken på én gang.1 Når
nematoderne
er
in de aangegeven
hoeveelheid water.
roeren!
blandet op vand, skal de brugesGoedinden
for 4 timer. 4°C

•

2 (maximaal 1L oplossing per keer)
Vand nematoderne ud, når jordtemperaturen
er
3 Volg de instructies van de NemaSprayer
minimum 10o C.

•

Anvend ikke i fuld sol. Vand/sprøjt
evt. nematoderne
VERPAKKING
VERDUNNING
ud tidligt om morgenen ellerAaltjes
om5mln/10m²
aftenen. 200ml water

•

Aaltjes 15mln/30m²
300ml water
Har du for mange nematoder?
Brug hele pakken
på
Aaltjes 25mln/80m²
400ml water
et mindre område - du kan ikke
overdosere.
Aaltjes 50mln/100m²
1L water

•

Aaltjes 250mln/500m²
5L water (5 NemaSprayers van 1L)
Hold jorden fugtig i mindst to
uger efter at du
har
Aaltjes tegen slakken
2
vandet/sprøjtet med nematoder.
Aaltjes 6mln/40m²
400ml water

4°C

4°C

8°C

Maak een oplossing door de inhoud van het bakje te mengen met

8°C Opbevar nematoderne koldt (4-8o C) indtil brug.

Må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid.

4°C Udløbsdato: Se på pakken med nematoder.

Vul het reservoir met de oplossing

Aaltjes 12mln/80m²

Gebruiksaanwijzing NemaSprayer
1

3

800ml water

Maak een oplossing door de inhoud van het bakje te mengen met
in de aangegeven hoeveelheid water.
Goed roeren!
Vul het reservoir met de oplossing
(maximaal 1L oplossing per keer)
Volg de instructies van de NemaSprayer

VERPAKKING

Sådan gør du

VERDUNNING

Aaltjes 5mln/10m²

200ml water

Aaltjes 15mln/30m²

300ml water

Aaltjes 250mln/500m²

5L water (5 NemaSprayers van 1L)

Anvend nematoder mod myrer i fx køkkenhaven, blomsterbedet, terrassen og langs bedet ved husmuren, så de ikke kommer
25mln/80m²
400ml
water
ind i huset. Nematoderne får myrerne til at flytte deres myrebo, såAaltjes
du ikke
er generet af dem.
De bekæmper
ikke myrerne,
men får dem til at flytte deres bo til et sted, hvor de gerne må være.
Aaltjes 50mln/100m²
1L water
Er du kraftigt angrebet af myrer, anbefaler vi, at du gentager vanding med nye nematoder efter et par uger.
Aaltjes tegen slakken

HANDLEIDING
Brugsanvisning - vandkande 10 liter

Aaltjes 6mln/40m²

400ml water

Aaltjes 12mln/80m²

800ml water

Vand nematoderne ud med vandkande med brusehoved eller spredebom (minimum 0,5 mm huller).
Følg de tre trin for korrekt dosering.

1
1

Lav en grundblanding:
Bland hele pakken med
nematoder i 1 liter vand. Brug
fx et målebæger eller skål til at
lave grundblandingen - brug ikke 2
vandkanden. Rør grundigt.

2

Bland op i vandkande:
Tag 2 dl af grundblandingen og
hæld den i en 10-liters vandkande. Fyld vandkanden op med
rent vand. Rør grundigt. 3

3

Vand nematoderne ud:
Vand direkte ned i myreboet
og i myreboets gange. Lav evt.
et snit med en spade i området
omkring myreboets indgang,
så hele myreboet fyldes med
nematoder.

Heeft u teveel aaltjes? Overdoseren is geen probleem, u kunt een grotere verpakking prima gebruiken voor een kleinere oppervlakte.
Gentag trin 2 og 3 indtil hele
VERPAKKING
Aaltjes engerlingen 5 mln / 10 m

AANTAL ML VERDUNNEN MET 10 LITER

er brugt.
TOTALEgrundblandingen
OPLOSSING

1 liter verdunnen in 1 gieter

1 gieter van 10 liter

Aaltjes engerlingen 25 mln / 50 m2

200 ml verdunnen in 1 gieter

5 gieters van 10 liter

Aaltjes engerlingen 50 mln / 100 m2

100 ml verdunnen in 1 gieter

10 gieters van 10 liter

Aaltjes engerlingen 250 mln / 500 m2

20 ml verdunnen in 1 gieter

50 gieters van 10 liter

Aaltjes emelten 5 mln / 10 m2

1 liter verdunnen in 1 gieter

1 gieter van 10 liter

Aaltjes emelten 15 mln / 30 m2

333 ml verdunnen in 1 gieter

3 gieters van 10 liter

Aaltjes emelten 50 mln / 100 m2

100 ml verdunnen in 1 gieter

10 gieters van 10 liter

Aaltjes varenrouwmug 5 mln / 5 m2

1 liter verdunnen in 1/2 gieter

1 gieter van 5 liter

Aaltjes varenrouwmug 15 mln / 15 m2

500 ml verdunnen in 3/4 gieter

2 gieters van 7,5 liter

Aaltjes varenrouwmug 50 mln / 50 m2

200 ml verdunnen in 1 gieter

5 gieters van 10 liter

Aaltjes coloradokever 5 mln / 10 m2

1 liter verdunnen in 1 gieter

1 gieter van 10 liter

Aaltjes coloradokever 25 mln / 50 m2

200 ml verdunnen in 1 gieter

5 gieters van 10 liter

2

