Bekjempelse av Brunskogsnegler i Sogn Hagekoloni våren 2019
Vi fortsetter kampen mot Brunskogsneglen i Sogn hagekoloni også i år. Selv om denne våren har
vært betraktelig kaldere enn i fjor, så er sneglene nå i full vigør.
Alle har et ansvar for å holde bestanden av Brunskogsneglene på egen parsell i sjakk, sånn at den
ikke sprer seg til naboparsellene!
Gå på sneglejakt på parsellen når det begynner å bli mørkt. Ved hjelp av en lommelykt vil du raskt
få øye på sneglene, da den fuktige kroppen reflekterer lyset fra lommelykten veldig godt. En god
avlivingsmetode er å klippe sneglen i to, ca 1 cm bak følehornene , med en saks kun til bruk for
dette formålet. En annen god metode er å helle kokende vann over dem (samle dem i en bøtte, og
hell kokende vann over samtlige etter endt jakt). Du kan også legge ut Ferramol (som er litt svakere
enn Sluxx, men inneholder det samme virkestoffet jernfosfat). Et annet godt middel er Nemaslug.
Salt er ikke et godt middel, da det skader plantene og mikroorganismene i jorden.
Det er meldt en del regn i løpet av kommende uke (uke 23), noe som betyr at forholdene for
Brunskogsneglene blir gode. Dersom det blir opphold mot helgen, så kommer jeg til å begynne å
legge ut Sluxx fra søndag den 9. juni og de følgende dagene, på fellesarealer og på parsellene som
fikk lagt ut forrige sesong.
Sluxx er ikke skadelig for hunder, katter eller andre levende vesener, bortsett fra snegler. Fugler
spiser gjerne granulatene, men tar ikke skade av det. Men i og med at Sluxx dreper snegler, tar det
dessverre livet av alle typer snegler. Også de vi ønsker i hagen som hjelper til med nedbryting av
dødt plantemateriale i feks. komposten. Derfor legger jeg ut Sluxx bare to ganger i sesongen; en nå
på våren, og en ny runde på høsten. I tillegg legger jeg ut en ny dose etter ca en uke, på områder der
det er særlig mange snegler.
Send en melding til sneglegeriljaen@gmail.com dersom du er en av de som ikke fikk Sluxx i fjor,
men som ønsker å få lagt ut Sluxx på din parsell i år. Husk å oppgi parsellnummer!
Alle som fikk lagt ut Sluxx i fjor, trenger ikke melde fra i år dersom dere fortsatt ønsker å bli med i
ordningen.
Dersom du fikk lagt ut Sluxx i fjor, men ikke ønsker det denne sesongen, så meld fra på
sneglegeriljaen@gmail.com.
Jeg kommer til å tråkke rundt på parsellene til dere som ønsker Sluxx. Så om det er viktig for deg å
vite akkurat når jeg kommer, så bare si fra, så lager vi en avtale om tidspunkt. Dersom jeg ikke
hører noe, så regner jeg med at det er ok at jeg kommer uanmeldt den dagen jeg går runden i ditt
område.
Det er fint for meg å få en tilbakemelding på sneglegeriljaen@gmail.com, fra dere som opplever en
forbedring eller forverring angående sneglebestanden på parsellen i forhold til forrige sesong,.
Husk å skriv parsellnummeret ditt, helst i emnefeltet i mailen!
God sneglejakt :-)
Mvh
Janne
Parsell 84

