
Nemasys®M 
 

Biopestycyd do zwalczania ziemiórek w uprawie pieczarek 
 
 
Składnik aktywny: pasożytnicze nicienie, Steinernema feltiae …….….……..90% 
Substancja obojętna: proszek i woda …………………………………….....……10% 
Całość …………………………………………………………………………..100% 
 

Poszczególne opakowanie zawiera 150 milionów nicieni. 
 
 
Nemasys®M zwalcza stadium larwalne ziemiórek (Lycoriella spp.), które atakują uprawy pieczarek (Agaricus 
biosparus). Aktywnym składnikiem preparatu są naturalnie występujące pasożytnicze nicienie (Steinernema feltiae), 
które wyszukują larwy ziemiórek, wnikają do nich przez naturalne otwory w ich ciałach i niszczą larwy. Nicienie nie 
zostały w żaden sposób zmodyfikowane i są dostarczane w wilgotnym obojętnym nośniku. Produkt ten działa tylko 
przeciwko szkodnikom. 
 
PONIEWAŻ W PRODUKCIE ZAWARTE SĄ ŻYWE ORGANIZMY, WYMAGAJĄ ONE SPECJALNEGO 
OBCHODZENIA SIĘ Z NIMI I ROZPROWADZANIA. W CELU UZYSKANIA NAJLEPSZYCH 
REZULTATÓW UPEWNIJ SIĘ, ŻE POSTĘPUJESZ ZGODNIE Z PODANYMI INSTRUKCJAMI. 
 

ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ STOSOWANIA 
 
Do zwalczania ziemiórek podczas całego cyklu uprawy (zwalczanie pierwszego i drugiego pokolenia 
ziemiórek); zaleca się dwukrotne opylanie – przy każdym 1 opakowanie preparatu (150 milionów nicieni) na 150 m2 
upraw, raz z pierwszą wodą po nałożeniu okrywy, a drugi raz z ostatnią wodą (7 dni po nałożeniu okrywy). Użyć co 
najmniej 100 litrów wody na 100 m2 powierzchni. 
 
 
SPOSÓB UŻYCIA 
 
Mieszanie i rozcieńczanie 
 

• Usuń wszelkie filtry lub sita o grubości siatki 0,49 mm lub mniejszym świetle ze sprzętu rozpylającego. 
• Wlej zawartość opakowania Nemasys®M do dużego wiadra, dodaj wody i dokładnie wymieszaj. 
• Przelej zawartość wiadra do zbiornika spryskiwacza. 
• Mieszaj zawartość zbiornika przez cały czas opryskiwania. 
• Dodaj wymaganą ilość wody do pojemnika spryskiwacza.  

 
 
Zalecenia dotyczące użycia 
 

• Nie mieszaj preparatu Namasys®M z żadnymi innymi produktami agrochemicznymi, chyba, że zostało to 
zalecone przez dystrybutora.  

• Mieszaj zawiesinę nicieni podczas rozpylania przez cały czas. 
• Użyj Namasys®M zaraz po przygotowaniu. Nie należy przechowywać rozcieńczonego produktu.  
• Maksymalne ciśnienie rozpylania nie powinno przekraczać 20,4 atm (20,6 bar). 
• Usuń wszelkie drobne filtry z urządzenia rozpylającego o grubości siatki 0,14 mm lub o mniejszym świetle. 
• Namasys®M powinien być rozprowadzany równomiernie na uprawach. Należy użyć odpowiedniej ilości 

wody (co najmniej 100 litrów na 100 m2) do rozprowadzenia zawartości na uprawach.  
• Nie stosować po wygaśnięciu daty ważności.  
• Należy zużyć całą zawartość opakowania za jednym razem.  

 



 
Przechowywanie i utylizacja 
 
Przechowywanie: Produkt ten może być przechowywany w lodówce (5˚C) do końca daty ważności. NIE 
ZAMRAŻAĆ. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur (powyżej 32˚C). Należy zużyć całą zawartość 
opakowania za jednym razem. Nie należy dzielić zawartości opakowania na mniejsze części, ponieważ każde 
opakowanie zawiera określoną ilość nicieni. Zawsze należy używać świeżo rozcieńczonego preparatu.  
 
Utylizacja: Opakowanie i nieużyty lub przeterminowany produkt mogą być utylizowane w każdym miejscu 
przeznaczonym do utylizacji, zgodnie ogólnokrajowymi lub lokalnymi przepisami.  
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GWARANCJI 
 
Firma BASF oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z opisem na etykiecie i jest przeznaczony do celu 
określonego na etykiecie pod warunkiem ścisłego przestrzegania wskazań. Firma BASF odmawia jakichkolwiek 
gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź domniemanych, w tym domniemanych gwarancji przydatności do 
sprzedaży i przydatności do celu innego, aniżeli określone na etykiecie. 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 
Firma BASF nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego użycia lub obchodzenia się 
z produktem. 

 
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
Nikt nie jest upoważniony do zmieniania lub uzupełniania, ustnie lub na piśmie, informacji zawartych na etykiecie. 
Firma BASF ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia ciała, uszkodzenia mienia ani straty, 
także uszkodzenie upraw czy brak skuteczności, spowodowane czynnikami leżącymi poza ich kontrolą, jak 
nieprzestrzeganie instrukcji przez użytkownika.  

 
 
 
Wyprodukowano przez: 
BASF 
 
www.agricentre.basf.co.uk 

 
 

Informacja w nagłych przypadkach (bezpłatny numer czynny całą dobę)  
Tel.: 00 49 180 2273112 
 
 
Nemasys® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy BASF. 
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