NYHED:
Nematoder og
NemaSprayer
Få hjælp af nematoder til at beskytte din have mod skadedyr
Visne grene i de ellers fine rhododendron. Bare pletter i
græsplænen. Slimede spor, gnav og bakterier på den friske
hjemmedyrkede salat i køkkenhaven. Det er nogle af de
udfordringer, som danske haveejere står overfor. Men vidste
du, at du nemt kan blive fri for øresnudebiller, gåsebiller,
dræbersnegle og andre uønskede skadedyr i din have på en
helt naturlig måde med nematoder?
Sådan beskytter nematoder dine planter mod skadedyr
Måske kender du nematoder i forvejen. Det er mikroskopiske små naturlige orme, der kan hjælpe dig af med
uønskede skadedyr. De findes i din have allerede, men ikke i
så stort et antal, som er nødvendigt for at bekæmpe fx
dræbersnegle. Derfor skal der tilføres endnu flere.
De fås i pakker med flere millioner nematoder i hver pakke
og skal blandes op med vand, før de vandes eller sprøjtes ud
i blomsterbedet, køkkenhaven eller et andet sted i haven,
hvor der er uønskede skadedyr.

Vand, vand og mere vand
Nematoder kræver meget vand, rigtig meget vand. De kan
vandes ud med en vandkande med brusehoved eller spredebom og så er det ellers bare at fylde vandkanden igen og
igen.
Er du til nemme løsninger, så kan du bruge NemaSprayer til
at vande nematoder ud med. NemaSprayer kobles direkte
på vandslangen, og så
sørger NemaSprayer
for at blande vand og
nematoder i det korrekte forhold, så du nemt kan
vande nematoderne ud - ligesom
med en almindelig vandslange med
sprøjtehoved.

Nematoderne bruger vandet i jorden til at finde fx dræbersnegle, som de kan trænge ind i. Inde i sneglen efterlader
nematoderne bakterier, som sneglen ikke kan tåle, og dør af.
Men i de fleste tilfælde, er det faktisk ikke det voksne
skadedyr, som nematoderne er efter. Det er larver af sørgemyg, øresnudebiller og andre udvalgte insekter, som nematoderne finder og inficerer med bakterier. Larverne kan ikke
tåle bakterierne og dør, inden de bliver voksne.
Se her, hvilke skadedyr du kan blive fri for
ECOstyle leverer nematoder mod:
• Dræbersnegle.
• Øresnudebiller.
• Gåsebiller.
• Sørgemyg.
• Skadedyr i frugt og grønt.
• Myrer.
Nematoder mod myrer, er dog lidt specielle, fordi myrerne
ikke dør. Nematoder og myrer trives ikke sammen - og så er
det altså myrerne, der flytter til et sted, hvor de gerne må
være.
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Mod larver af øresnudebiller, der fx
gnaver i rødder fra rhododendron

Mod larver af sørgemyg og vandfluer,
der skader hele/dele af planten.
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Mod larver af gåsebiller, der gnaver
i græsrødder og andre planterødder.
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Mod snegle uden hus, også
iberiske skovsnegle (dræbersnegle)
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Mod æbleviklere, larver af gulerodsfluer,
kålfluer, løgfluer, knoporme, stikkelsbærbladhveps og tordenfluer (trips) .

Få mere information og billeder på www.ecostyle.dk eller kontakt Mona Fischer Madsen på mfm@ecostyle.dk

