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ABC om mördarsniglar Kerstin Engstrand boken PDF Plötsligt finns den bara där, och snart är den långt ifrån
ensam! Mördarsnigeln har kommit för att stanna i våra trädgårdar. Som i alla krig måste man känna sin fiende

för att kunna besegra den.

Mördarsnigeln finns i slottsparker och botaniska trädgårdar, i koloniområden och i våra privata trädgårdar.
Den har en mördande aptit och av ett enda ägg kan det bli 400 nya sniglar!

Otaliga är de som underskattat de små söta sniglarna de sett på våren, för att i augusti träffa på ett hundratal,
decimeterlånga, feta, äckliga och blöta sniglar i sina trädgårdar.

Dagligen kommer nya snigelnyheter. Gnesta kommun satsar på särskilda komposttunnor för döda sniglar där
den stora mängden sniglar i soporna blivit ett arbetsmiljöproblem. En privatperson har donerat 100 000

kronor för snigelbekämpning på Sydkoster.
Huskurer för hur man blir av med mördarsniglar haglar, alla har goda råd att ge, men vilka fungerar?

Kerstin Engstrand har testat och ger i sin bok konkreta råd om hur denna nya orm i paradiset kan bekämpas.
ABC om mördarsniglar är en bok för alla trädgårdsvänner – som present kommer den att uppskattas oändligt

mycket mer än en flaska vin eller en blombukett.
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