POLŽI SO POLETNA NADLOGA
Velikokrat najdemo na listih vrtnih rastlin luknje in razjede, ki kvarijo estetsko sliko. Včasih pa so
listi in stebla tako obžrti, da zaradi tega rastlina lahko celo propade. Posebno mehki listi in stebla
gredo nevidnim škodljivcem posebno v slast. Trdi in kosmati listi so manj v nevarnosti. Polže
namreč videvamo bolj poredko, suhe in vroče poletne dni preždijo skriti v zemlji ali pod listjem in v
drugih vlažnih kotičkih. Ponoči in ob deževnih dneh pa prilezejo na plan in se lotijo naših najljubših
rastlin. Najnevarnejši med njimi, veliki rdeči slinarji sicer niso doma v naših krajih, prišli so čez
lužo, vendar so se pri nas zelo dobro udomačili in imajo malo naravnih sovražnikov. Zato se hitro
množijo in lahko naredijo veliko škode. Ker so veliki, potrebujejo veliko hrane in naše vrtnine in
okrasne rastline so zaradi njih marsikdaj prav resno ogrožene. Zato moramo njihov pojav v vrtu vzeti
resno in ne čakati, da bodo sami izginili ali jih bodo pokončali njihovi naravni sovražniki, kot lahko
storimo pri marsikaterem bolj nedolžnem rastlinskem škodljivcu.
Vsekakor naših vrtnih rastlin ne smemo pustiti
polžem na milost in nemilost. Čim opazimo
sledove njihovih nočnih pohodov, moramo
ukrepati. Nekateri vrtičkarji sicer razvijajo razne
teorije o borbi proti njim s pomočjo jajčnih lupin,
piva, soli in še česa. Vsekakor pa ne moremo
zgrešiti, če uporabimo posebej proti polžem
uperjene granulate. Ob nakupu le teh pa obvezno
preverimo, če so ekološki in torej niso strupeni za
druga živa bitja in za človeka, da ne bi z njimi
škodovali ježkom, žabam, krastačam, martinčkom,
kuščarjem, slepcem in drugim prebivalcem
ekološko naravnanih vrtov. Ti namreč tudi sami
redčijo polže in so znak, da v naših vrtovih ni
strupov.
Veliki rdeči polž na drobnolistni hosti lahko
naredi veliko škode. Prav zato moramo hitro
ukrepati, čim opazimo na listih njegove prve
sledove.
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