Bekjempelse av Brunskogsnegler i Sogn Hagekoloni - våren 2021
Nå begynner Brunskogsneglene å røre på seg! Ved å starte jakten på egen parsell allerede nå, så
hindrer vi økning og spredning i bestanden! Det er størst sjanse for å finne dem der det er mørkt og
fuktig, gjerne gjemt under steiner, heller, plast og markduker, plankebiter og plattinger, langs
pallekarmer eller innunder planter. De gjemmer seg gjerne på dagen, da de helst unngår sollyset. Ta
en tur rundt i hagen når det begynner å bli mørkt. Bruk lommelykt eller lyset fra mobilen, for da vil
du raskt få øye på den fuktige kroppen som reflekterer lyset veldig godt.
-

En god avlivingsmetode er å klippe sneglen i to, ca ½ til 1 cm bak følehornene. Bruk en saks
som kun brukes til å avlive snegler.
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 det inneholder det
samme virkestoffet jernfosfat).
Et annet godt middel er Nemaslug. Dette middelet har en smitteeffekt, da nematodene
overføres til andre snegler når de spiser sine døde artsfrender.

Å bruke salt er dyreplageri! Dessuten er salt skadelig for både planter, dyr og mikroorganismer som
lever i jorden.
Sluxx er det mest effektive middelet. Men det dreper alle sneglarter, også de som hjelper til med
nedbryting av dødt plantemateriale i feks. komposten. Derfor legges Sluxx ut bare to ganger i
sesongen; nå på våren, og ny runde på høsten. Utlegging gjentas ca etter en uke på områder der det
er særlig mange snegler.
Så dersom dere finner små blå granulater/korn på bakken, så er det Sluxx. Det er ikke skadelig for
hunder, katter eller andre levende vesener, bortsett fra for snegler. Fugler spiser gjerne granulatene,
men tar ikke skade av det.
Vi starter med å legge ut Sluxx på fellesarealer og parseller i overgangen mai/juni (når den meldte
regnværsperioden er over).
Dersom du har meldt din interesse tidligere, trenger du ikke å melde fra flere ganger. Men meld fra
dersom du ikke lenger ønsker Sluxx.
Til deg som har byttet parsell, og ønsker at vi fortsetter med å legge ut Sluxx på den nye parsellen,
så gi beskjed på mail sneglegeriljaen@gmail.com
Om du er ny eller gammel kolonist, og vil bli med på ordningen fra og med i år, så send en mail til
sneglegeriljaen@gmail.com. Husk å skrive hvilken parsell du har, helst i emnefeltet i mailen!
Vi går runder over flere dager, og vi kommer uanmeldt til dere som ønsker Sluxx.
Det er nok dessverre sånn at ingen parseller er fri for Brunskogsnegler. De finnes over hele området
nå. Alle kolonister har selv et ansvar for å holde bestanden av Brunskogsneglene på egen parsell på
et minimum! Men med iherdig innsats fra alle kolonister kan vi bli kvitt dem!
God sneglejakt :-)
Mvh
Janne (Parsell 3)

