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Sommerens fugtige vejr kan give
problemer med snegle i udlægsmarken
Snegle bekæmpes ved tildeling af 30-40
sneglekorn pr. m²

Det fugtige vejr, som vi har haft den senere tid,
har været meget gunstigt for opformeringen af
agersnegle. Hvis sneglene findes i stort antal, har
vi erfaring for, at de kan være ødelæggende for
udlægsmarker af rajgræsser og engrapgræs efter
hvidkløver.
Derfor er det at afgørende at markerne
undersøges for angreb, så bekæmpelse kan
sættes ind rettidigt.
Undersøg marken
Udlægsmarker er typisk tætte og skaber et godt
fugtigt miljø for snegle. Knoldet jord, hvor
sneglene kan søge ly under knoldene for solen,
giver også det rigtigt miljø. Steder man også skal
være særlig opmærksom er langs markkanter
med buske og træer. Her er det typisk Iberisk
skovsnegl (dræbersnegle), som man finder.
Undersøg forekomsten af snegle nu i stubmarken
så risikoen for angreb klarlægges.

Bekæmpelse
Der er en række sædskiftemæssige tiltag der kan
mindske snegleproblemet: Det gælder både øget
dyrkning af vårsæd samt efter høst at holde
jorden sort med harvning af stub samt pløjning.
En periode med sort jord forud for udlæg
dæmper sneglenes aktivitet. I år er dette ikke
let, da perioden mellem høst og såning af
rajgræs i renbestand er meget kort.
Når der er konstateret snegle i udlægsmarken
kan bekæmpelse ske med sneglekorn. Midlerne
Sluxx HP/Agros sneglekorn og ATR sneglekorn er
godkendt med 7 kg/ha. Ferrex er godkendt med
6 kg/ha. Der bør udspredes 30-40 sneglekorn pr.
m². Firmaerne oplyser, at granulaterne er
intakte i 4-6 uger også ved nedbør. Hvis
granulaterne forsvinder hurtigt, er det tegn på at
sneglene har ædt dem, og behandlingen bør
gentages inden skaden på udlægget bliver for
stor.

Hvis du har mistanke om, at der er et
snegleproblem, men har svært ved at finde æg
og snegle, kan du lægge en plade eller en sæk ud
i marken, hvor sneglene kan søge ly for solen.
Herved kan du konstatere, om der er et problem
eller ej. Både nye renbestandsudlæg og udlæg i
dæksæd kan angribes, men ofte er skaden størst
ved udlæg i renbestand, da planterne er mindre
robuste.
En agersnegl i gang med sit sidste måltid
Blåsten og melkalk
sneglebekæmpelse.

er

ikke

godkendt

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Jylland-Fyn:

Tlf. 66 17 02 30

Sjælland-Lolland-Falster: Tlf. 57 66 07 34
www.dlf.dk

Bornholm:

Tlf. 56 97 43 35

til

