Hold sneglene ude af dine bede og køkkenhaven
– brug et sneglehegn fra snegleforum.dk
Hegnet består af galvaniserede stålprofiler og hjørner, som forhindrer sneglene i at komme ind i dine
bede. Den ombukkede del på hegnet er sådan udformet, at sneglene ikke kan komme over, eller rundt
om ombukningen.
Systemet er bygget op i moduler. Alle moduler passer sammen og er meget lette at montere. Da hegnet
er galvaniseret på alle flader, har det 10-15 års levetid og kræver ingen vedligeholdelse.
Systemet er prisvenligt og passer både til små og større haver. Køb en startpakke i dag, og byg videre i
morgen, når du er blevet overbevist om, hvor effektivt hegnet er...
Selvfølgelig virker systemet helt uden
kemikalier og afhjælper også at ukrudtet
vokser ind i dine bede eller i køkkenhaven.

Sådan samler du hegnet
Afstik en ca. 10 cm. dyb rende rundt om det sted du
ønsker at beskytte, f.eks. et bed. Brug en kantskærer - det
er langt det nemmeste. Du kan købe en kantskærer hos
snegleforum.dk
Skyd 1-meter længderne ind i hinanden – de skal normalt overlappe med ca. 4 cm. – montér hjørnerne, og placér hele hegnet i renden. Træd jorden fast mod hegnet på både yder- og indersider. Sørg for
at 1-meter stykkerne og hjørnerne sidder godt sammen.
Hvis 1-meter stykkerne er længere end f.eks. dit bed, kan du lade dem overlappe op til 50 cm. Er du
alene om at samle hegnet, er det en god idé at bruge et par stykker dobbelt-klæbende tape (f.eks.
tæppe-tape) til at holde 1-meter stykker og hjørner sammen, indtil du har trådt jorden fast mod hegnet – du behøver ikke at fjerne tapen igen.
Når hegnet er på plads, skal du fjerne alle de snegle du kan få øje på, på indersiden af hegnet. Brug
en snegletang når du skal fjerne sneglene. Du kan også stille een af dine ølfælder dér, og fjerne den
igen efter et par dage. Det er vigtigt at drysse Ferramol Sneglefri indenfor hegnet, da der både kan
gemme sig snegleyngel og æg i jorden. Når først alle snegle er udryddet, behøver du ikke spekulere
mere på dem, de kommer ikke indenfor igen...

I løbet af sæsonen, bør du holde øje med at der ikke vokser noget ind- eller ud over hegnet som sneglene
kan bruge som ”bro”, for at kommer over forhindringen.

Med de nye hjørnestykker på 135- og 270
grader er der ingen
grænser for, hvordan
dit bed skal se ud – du
kan nu beskytte både
runde og ovale bede.
Hver længde er 1 meter lang og 25 cm høj.
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