
Dospělecl
Velikost: 12-15 cm
Zbarvení: bělavé až tmavě šedé, tmavé skvrny
nazádech a bocích, hlen bezbarvý
Škodlivost: Je hojný a škodí na zahradách
a uskladněných produktech.

Jedná se o drobnější zástupce, jejich plášť po-
krývá polovinu tě|a akýl malí v zadnítřetině nohy.

Dospělec:
Velikost: menší, 3-5 cm
Zbarveni. jednobarevně žlutošedé nebo hně-

davé, s jemnějšími kožními vráskami a tupěj-
ším kýlem
:..
ZUe SKryte]l.

Dospělec:
Velikost: 5-6 cm
zbarvení: žlutohnědé s hnědou až černou sítb-
vitou kresbou a tmavě tečkovaným nebo škvr-
nitým štítem
]t/á velmi hrubé kožnívrásy.
Vylučuje mléčně bílý hlen. Je nejhojnější a nej-

škodlivější,

lt/ají kratké, zavalité tělo bez hřbetního kýlu. Dý-
chací otvor leží v přední polovině štítu. Zadní
konec nohy je zaoblený, chodidlo celistvé. Na
plodinách škodí hlavně tyto druhy: plzák za-
hradní (Arion horťensis) a plzák žíhaný (Arion

circumscripťus), plzák |esní (Arion rufus), plzák
španělský (Arion l usitanicus).

Dospělec: 
.

Velikost: drobný, 3-4 cm
Zbarvení: hnědošedé, s postranním černým
pruhem, který je nahoře ostře ohraničen, dole

plynule přecház( v základní barvu tě|a, cňoOi-

dlo žluté, hlen žlutý

Dospělec:
Velikost: 3-4 cm
Zbarvení: světle až tmavě šedé, se světlým

hřbetním proužkem a s tmavým, ostře ohrani-

čeným pruhem nakaždém boku včetně štítu,

chodidlo bílé

Dospělec:
Velikost: v dospělosti B-12 cm
Hmotnost: mezi 3-27 g

Zbarvení: mezi oranžovou a hnědou, mladí plzá-

ci španělští pestře zabarveni v odstínech žluté

až hnědé se dvěma světlými pruhy na zádech
Opakovaně dochází zatím jen k jeho lokálnímu
přemnožení,

Dospělec: N/á širokou pravotočivou ulitu, která

má jemné rýžky, cožje dokladem postupného

růstu jedince, jejívýška a šířka je 38-40 mm,

Zbarveni, žlutohnědé s tmavšími podélnými
pruhy

Přezimující stadium: v zavíčkované ulitě těsně
pod povrchem půdy nebo pod vrstvou listí ne-

bo v mechu
Poěet generacíl 1

Vylíhlí hlemýždi mají křehkou ulitu, během
12 měsíců dospívají, žijí5-6 rokŮ.

Ochrana:
preventivní - DŮležitá je agrotechnika - po

sklizni neponechávat na poli žádné zbytky
rostlin. Před setím je třeba půdu pečlivě při-

pravit, pletím a jednocením snižovat vzdušnou
vlhkost porostu, Velmi důležitou preventivní

ochranou je likvidace jejich přirozených úkrytů

a plevelů.
přímá - možno použít dusíkaté vápno nebo
pálené vápno, z chemických přpravků volbu

vhodných moluskocidů
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OCHRANA ZAHRADNiCH ROSTLIN


