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Få inspiration Få inspiration 
og rådgivning om din haveog rådgivning om din have

Bliv fri for 
sørgemyg, 

øresnudebiller, 
gåsebiller, snegle, 

myrer og skadedyr i 
frugt og grønt med 

nematoder

tak fordi du bruger biologisk tak fordi du bruger biologisk 
bekæmpelsebekæmpelseHos ECOstyle tager vi ansvar for det samfund, vi er en del af. Vi inspirerer og 

rådgiver dig om livet i haven, så du får endnu flottere planter og græs, samtidig 
med at du kan vælge den løsning mod alger, ukrudt og skadedyr, som passer 
bedst til dig og din familie.

Hvilken løsning passer til dig og din familie?
Vores produkter enten forebygger, skræmmer, fanger eller bekæmper. Alle 
gødninger er organiske og udover at gøre dine planter flotte, gør gødningen 
dem også stærkere til at modstå fx svampesygdomme. Med vores 100% 
giftfrie fælder og skræmmere kan du blive fri for skadedyr ved at fange eller 
skræmme dem væk. Er bekæmpelse af alger, ukrudt og skadedyr nødvendigt, 
kan du bruge et af vores bekæmpelsesmidler, som altid er baseret på naturlige 
aktivstoffer og hurtigt nedbrudt. Mange af midlerne kan du også bruge i den 
økologiske have.

Vi gør, hvad vi kan, for at blive endnu mere bæredygtig
Gennem inspiration og rådgivining hjælper vi dig til at få en bæredygtig have 
- inde og ude. Vi får produceret mere i Danmark og reducerer dermed CO2-
tung transport. Stadig flere af vores emballager bliver redesignet, så de fylder 
mindre og er lavet af mere bæredygtige materialer. Samtidig stiller vi krav til 
vores leverandører og vi stiller krav til os selv om en mere bæredygtig hverdag.



Følg vores råd og få større glæde af nematoderne: 
• Opbevar nematoderne koldt (4-8o C) indtil du skal bruge dem og hold øje 

med udløbsdatoen på pakken. Vi anbefaler, at du bruger dem hurtigst muligt 
efter modtagelse. 

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

• Brug nematoderne inden for 4 timer, når de er blandet op i vand. 
• Vand nematoderne ud ved en jordtemperatur på 20o C - 25o C for at få den 

bedste effekt.
• Har du for mange nematoder? Brug hele pakken på et mindre område - du 

kan ikke overdosere.
• Hold jorden fugtig i mindst en uge, gerne to, efter at du har vandet med 

nematoder.

Vi anbefaler, at du læser vejledningen, inden du starter med at vande 
nematoderne ud. 

Du skal bruge: 
• Nematoder
• Målebæger/skål
• Rørepind 
• Vandkande til 1 liter væske

Følg trinene:
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 vandkanden. 
Rør grundigt.

2. Bland grundblandingen op
Tag 50 ml af grundblandingen og hæld den over i din vandkande. Fyld din 
1 liters vandkande op med rent vand og rør grundigt. 

3. Vand nematoderne ud
Vand nematoderne ud i potteplanter med sørgemyg. Du bør vande 
nematoderne ud i alle planter i samme rum, også selvom der ikke er synlige
sørgemyg. Blandingen rækker op til 1 m2.
Gentag trin 2 og 3 indtil hele grundblandingen er brugt.

Vi anbefaler et opblandingsforhold på 1:20. En pakke med 10 mio nematoder 
rækker således op til 20 m2. 
Vær opmærksom på, at nematoder bekæmper larver af sørgemyg i jorden. Du 
vil derfor ikke opleve, at sørgemyggene forsvinder med det samme. Efter 2-3 
uger bør du kunne se en effekt, da den kommende generation af sørgemyg er 
bekæmpet af nematoderne. 
Er dine planter kraftigt angrebet, kan du med fordel gentage vanding med nye 
nematoder efter et par uger. 

Få det bedste ud af nematoderneFå det bedste ud af nematoderne sådan vander du med sådan vander du med 
nematoder mod sørgemygnematoder mod sørgemyg

tip til dig: 
Reducer antallet af voksne sørgemyg ved at 
sætte en ECOstyle fangstplade op samtidig 
med udvanding af nematoder 


