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Nemasys – produkty insektobójcze 
oparte na pożytecznych nicieniach od BASF to:

 najwyższa jakość formulacji
 wysoka efektywność w optymalnych warunkach stosowania
 stosowanie w uprawach tradycyjnych i ekologicznych 
 bioinsektycydy do programów IPM



Zaawansowana ochrona biologiczna w ogrodnictwie

Do zwalczania stadiów larwalnych ogrodnicy niszczylistki (Phyllopertha horticola).

Zawiera pasożytnicze nicienie Heterorhabditis bacteriophora (82%) i obojętny nośnik z wodą (18%).

Stosowanie produktu Nemasys® G

W celu uzyskania optymalnych rezultatów:
 Preparat należy stosować, gdy larwy ogrodnicy niszczylist-
ki znajdują się blisko powierzchni ziemi, zwykle w sierpniu 
lub wrześniu (pod koniec października i w listopadzie larwy 
zakopują się głębiej w ziemi, przez co zwalczanie jest mniej 
skuteczne).

 W przypadku występowania nadmiernej darni należy roz-
ważyć wertykulację (skaryfikację) trawnika.

 Temperatura gruntu powinna mieścić się w zakresie od 
12°C do 30°C przez co najmniej dwa tygodnie po zabiegu.

 Przed rozpoczęciem aplikacji należy przyciąć trawę.
 Przed aplikacją należy nawodnić obszar, na którym ma zo-
stać zastosowany preparat.

Aby uniknąć desykacji nicieni:
 Unikać wykonywania zabiegu w pełnym nasłonecznieniu – 
jeśli jest to niemożliwe, zabieg wykonać wcześnie rano lub 
późnym popołudniem/wieczorem.

 Oprysk w deszczu jest wysoce zalecany.
 Stosowanie środka zwilżającego znacznie poprawia ruchli-
wość nicieni i ułatwia ich docieranie do szkodników.

 Należy utrzymać wysoką wilgotność gleby przez co naj-
mniej dwa tygodnie po zabiegu.

 Bezpośrednio po zabiegu wykonać nawadnianie, by wmyć 
nicienie do strefy korzeniowej (poniżej warstwy filcu).

Miejsce
stosowania

Zalecana ilość
cieczy roboczej

Działanie Dawka
Zawartość

opakowania
50 mln

Zawartość
opakowania

250 mln

Nawierzchnie
trawiaste

100 ml/m² interwencyjne 500 000/m² 100 m² 500 m²

Ogrodnica niszczylistka Chrabąszcz

Dystrybutor:
Royal Brinkman Polska Sp. z o.o., royalbrinkman.pl

warszawa@royalbrinkman.pl, tel. 22 721 58 04

tychy@royalbrinkman.pl, tel. 32 326 20 60

poznan@royalbrinkman.pl, tel. 61 872 61 51

Zawsze zapoznaj się i przestrzegaj etykiety produktu. 
Nemasys® jest zastrzeżonym znakiem towarowym BASF.
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