Få styr på sneglene
Alt for mange landmænd har oplevet voldsomme afgrødeskader forårsaget af agersnegle. En
effektiv bekæmpelse og kontrol kræver planlægning og udbringning af det mest effektive og
robuste sneglemiddel (Sluxx HP) inden angreb kan ses.
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Uden regn
Med regn: 4 dage med 10 mm/dag
Forskel på
blive kønsmodne
Ubehandlet
Sluxx HP 5 kg/ha
Sluxx HP 7 kg/ha
Ferrex 6 kg/ha
sneglemidler
hurtigst muligt
og kræver derfor Figur 2: Sammenligning af sneglemidlers effektivitet uden og med nedbør. Målt som Sneglemidlers effektivi% antal planter med mere end 50 % bortgnavet bladareal. Kilde: Neudorff eget forsøg, tet med samme aktivstof
masser af føde.
Wageningen Universitet Holland, 2017.
Det er dem, der
er meget forskellig og
står for hovedafhænger af produkparten af skaderne. 20
tets egenskaber. Den vigtigste
forudsætning for effektivitet er, at
snegle – små som store sneglene vil spise granulaterne.
pr. kvadratmeter er et højt
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Snegle er kræsne. I tabel 1 er efsnegletryk.
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hvor. Det er grunden til, at Tabel 1: Sammenligning af sneglemidlers effektivitet målt som Snegleangreb kan kontrolleres,
men det kræver omhu og det mest
der endnu ikke er udviklet bortgnavet bladareal. Kilde: ECOstyle eget forsøg, Fyn, 2017.
effektive sneglemiddel
et effektivt og praktisk
anvendeligt varslingssystem
samt skadetærskler under markforhold.
Af Kristian Klaaborg, SBU manager,
cand. agro. ECOstyle A/S
Forsøg med sneglefælder som en slags
”vejleder” har vist sig ikke at være anven-
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