Instructie voor het uitzetten van nematoden tegen emelten
1. De verpakking in de koelkast bewaren. Niet in het vriesvak. Houdt de houdbaarheidsdatum in de
gaten.
2. Een toepassing garandeert een werking van 6 weken. Bij grote aantastingen is het aan te bevelen de
toepassing na 6 weken te herhalen.
3. Houdt rekening met de bodemtemperatuur. Steinernema Carpocapsae heeft een werking bij een
bodemtemperatuur vanaf 14°C.
4. De te behandelen oppervlak moet vochtig zijn als de behandeling wordt uitgevoerd. Tevens moet
het oppervlak gedurende 2 weken vochtig worden gehouden voor een goed effect.
5. Voer de behandeling uit tijdens een regenbui of sproei na bij droog weer zodat de nematoden de
grond in gaan en niet verdrogen op het gewas.
6. Nematoden zijn gevoelig voor UV-licht. Daarom de behandeling uitvoeren in donker weer of ín de
schemering.
7. Los de inhoud van de verpakking op in lauw water (15-20°C) in onderstaande verhouding:
Hoeveelheid 5 miljoen
10 miljoen
25 miljoen
50 miljoen
125 miljoen 250 miljoen
Nematoden
Oppervlakte 10
20
50
100
250
500
in m²
Oplossen in
1 liter
2 liter
5 liter
10 liter
25 liter
50 liter
hoeveelheid
oftewel 5
oftewel 5
liter water
keer 5 liter
keer 10 liter
(klaar om te
gieten)
8. Vanaf 20m²: Meng de totale inhoud van de verpakking met de aangegeven hoeveelheid water.
Neem van deze nematodenoplossing 1 liter en meng dit met 9 liter schoon water. Deze oplossing is
dus goed voor 10m². Dit kan met een gieter worden gegoten over de te behandelen plekken.
Herhaal dit totdat de nematodenoplossing op is.
9. De nematodenoplossing kan worden uitgezet met een gieter, of spuitapparatuur. Gebruikt u een
spuitinstallatie dan moeten de openingen min. 1mm breed zijn. De zeefjes en filters moeten zijn
verwijderd en de druk mag niet hoger zijn dan 3 bar. De spuit moet schoon zijn! Gebruik geen
centrifugale pomp of hoge druk spuit!
10. De oplossing moet binnen 30 minuten zijn uitgezet. Duurt de behandeling langer dan de nematoden
in de oplossing verdeeld houden door af en toe om te roeren.
Insect parasitaire nematoden zijn veilig voor mens, huisdier en het milieu!
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