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Sjekk kvaliteten på nematodene mot hærmygg 
Annichen Smith Eriksen 

 

Vanning med nematoder (Steinernema feltiae) er en effektiv metode for å bekjempe 

hærmygglarver. 

 

Slik sjekker du kvaliteten på nematodene før du vanner de ut. 

 Lukt på preparatet. Vond lukt kan tyde på at det er noe feil med produktet. 

 Fargen på preparatet med leire skal være likt i hele pakningen: grå brun. Hvis fargen er 

mørk brun kan det tyde på at produktet har tørket på grunn av skadet pakning. 

 Sjekk om nematodene er levende. Bland nematode preparatet med litt vann i en 

plastpose og sjekk oppløsningen med en håndlupe (10-15X forstørrelse). Vannet og 

preparatet bør ha romtemperatur. Hvis nematodene er i live, vil du se at de 

svømmer/bukter seg. Hvis de er døde, ser nematodene ut som rette streker.  

 

   
Nematodene sjekkes med en håndlupe (15X). En levende nematode (80X forstørrelse).  

Foto: A. Smith Eriksen 
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Utvanning av nematoder mot hærmygg 
Annichen Smith Eriksen 

 

Slik vanner du ut nematoder mot hærmygglarver: 

 Nematodene selges med ulikt fyllstoff (leire eller gelemasse). Se bruksanvisningen på 

pakken om hvordan de skal blandes ut. Bruk hele pakken, siden nematodene ikke er 

jevnt fordelt. 

 Mediet bør være fuktig før utvanning.  

 Bruk ikke høyere trykk enn 5 bar.  

 Unngå tetting: ta bort alle filtre. Dysestørrelsen må minst være 0,5-1 mm.  

 Nematodene kan vannes ut sammen med bruksløsning av gjødselvann, men må IKKE 

blandes i stamløsningskar med gjødselvann. 

 Ved utvanning må det være kontinuerlig omrøring, slik at nematodene ikke bunnfeller. 

Hvis nematodeoppløsningen blir stående (mer enn 3 timer) uten omrøring dør 

nematodene av oksygenmangel. 

 Nematodene tåler ikke sollys i lengre perioder. Vann om kvelden eller i overskyet vær. 

 Bruk overvanning. Ved undervanning tar det for lang tid før nematodene får fordelt 

seg i hele potta. 

 

Utvanning ved hjelp av dosatron er en enkel måte å få ut nematodene på: 

 Anbefalt dose er: 1 million nematoder pr. m2. 

 Bland først ut nematodene i noen få liter vann (= stamløsningen). 

 Antall liter vann i stamløsningen avgjør hvor mange liter vann nematodeløsning du 

får. Dosatronen har et blandingsforhold på 1:100. Hvis du blander opp 50 millioner 

(en pakke) i 1 liter vann i bøtta, vil du få 100 liter med nematodeløsning og det rekker 

til 50-100 m2 med planter som står pottetett. 

 VIKTIG: Siden det ikke er automatisk omrøring når du bruker dosatron, trenger du en 

person som kan stå og røre i bøtta, mens du vanner ut nematodene. 

                    
                       Foto: A. Smith Eriksen 

Lykke til med utvanningen av nematoder mot hærmygglarvene i julestjerne og andre 

kulturer. 



 


