Biologisk snegledreper

Nemaslug

Oppbevar i kjøleskap , men må ikke fryses.
Ikke la pakken stå i direkte sollys.
For mer informasjon, kontakt din forhandler.

Bruk før utløpsdatoen som finnes på pakningens
plastfilmlokk.
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Hurtig og effektiv naturlig kontroll
Kompatibelt med organisk hagebruk
Enkelt å bruke, bare tilsett vann
Sikkert for barn, kjæledyr, plante- og
dyrelivet, meitemark og bier
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Brukes umiddelbart eller oppbevares i kjøleskap (må ikke fryses).

Behandler opp til 100m2 og varer i 6 uker.

Nemaslug

Biologisk snegledreper

Les alltid bruksanvisningen før bruk.

Nemaslug bruker nematoder (Phasmarhabditis hemaphrodita), som er naturlig
forekommende mikroskopiske levende organismer som allerede finnes i jorda.
En behandling med Nemaslug etterlater ingen synlige tegn på behandling.
Alle våre produkter er gjenstand for kontinuerlig kvalitetstesting for å sikre
effektiviteten i følge ISO 9001:2008

Nemaslug håndterer alle vanlige arter
av små til mellomstore snegler (opp til
8 cm). Start behandlingen tidlig, så kan du
målrette tiltaket mot de unge sneglene som
bor under bakken før de kan gjøre noen
skade.
For best mulig resultat:
■ Brukes alltid i samsvar med instruksjonene.

■ Bruk hele pakken på en gang, ikke oppbevar
ferdig løsning.
■ En behandling vil gir kontroll i opp til 6 uker, for
fortsatt beskyttelse må det behandles på nytt på
dette tidspunktet.
■ For utendørs behandling når sneglene er aktive og
temperaturen i jorda er stabilt over 5 °C.
■ Kan brukes til behandling i drivhus hele året.

■ Unngå behandling i skarpt sollys, påfør om
kvelden eller overskyet vær.
■ Jord eller kompost må være fuktig før behandling
og minst i to uker etter behandlingen, men unngå
rotbløyte.
■ Innen en uke vil plantene dine være beskyttet
fordi sneglene vil slutte å spise og vil dø under
jorda.
Se den indre hylse for mer informasjon.

Bruksanvisning:
1. Mål opp ⅛ av innholdet i

pakken og tilsett 8 liter i en
vannkanne utstyret med en
grov spreder.
2. Fyll kannen med rent vann og
bland grundig.
3. Bruk løsningen umiddelbart
på en ⅛ av den jorda som skal
behandles.
4. Påfør deretter samme mengde
rent vann på jorda som er
behandlet.

Denne pakken gir 8 vannkanner og behandler
opp til 100m2.
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Nemaslug

Naturlig snegledreper

Sneglene er vanligvis aktive når plantene begynner å vokse og temperaturen i jorda
er over 5 °C. Unge snegler oppholder seg vanligvis under jorda og lever av råtnende
organisk materiale og utvikler seg usett og venter på at de nye plantene skal plantes
ut. De formerer seg hele året med to overlappende generasjoner. Den mest aktive
eggleggingen foregår i mars-april og september-oktober.
Bruker den biologiske kraften i nematodene for å
beskytte plantene dine.

Slik virker nematodene:

■ Nematoder er naturlig forekommende mikroskopiske
ormer som allerede finnes i jorda. Nyttige nematoder
angriper og dreper de utvalgte skadedyrene i hagen. De
er miljøvennlige*, sikre for barn, kjæledyr og plante- og
dyrelivet. Forskere har isolert nematoder som dreper
spesifikke skadedyr i hagen inkludert snegler, snutebiller,
oldenborrer, stankelbeinlarver, kålormer, eplevikler og
ulike andre typer. Millioner av nematoder blir nå avlet slik
at de enkelt kan brukes av hageeiere.

■ Våre spesielt utvalgte nematoder angriper skadedyrene
ved å gå inn i de naturlige kroppsåpningene eller ved å
trenge seg direkte inn i insektets overhud.
■ Når de er inne frigjør de bakterier som stopper
skadedyret fra å spise og dermed hurtig dreper
skadedyret.
■ De stopper ikke her. Nematodene reproduserer seg inne
i de døde skadedyrene og frigjør en ny generasjon sultne
nematoder som kan spre seg ytterligere for å jakte på
nye byttedyr.
■ Når nematodene ikke lenger kan finne byttedyr  
reduceres de tilbake til sitt opprinnelige antall.

* Nematodene i Nemaslug- og Nemasys-serien er naturlig forekommende slik at du bare styrker eksisterende populasjoner og tilfører ikke noe nytt til
miljøet. De er effektive i forbindelse med kontroll av skadedyr uten begrensningene som gjelder for kjemisk kontroll.

Påføringsplan
For å opprettholde effekten av sneglekontrollprogrammet bør du påføre Nemaslug hver 6. uke. Heng opp denne kalenderen i
redskapsboden eller drivhuset, merket med datoen for hver behandling, og bestill neste pakke i god tid - husk at du kan lagre
nye pakker i opp til 3 uker i kjøleskap.
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Miracle-Gro® er et registrert varemerke som tilhører The Scotts Company LLC eller selskapets affilierte.
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