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dr Hanna Legutowska, SGGW

Szko dli we ga tun ki 
Śli nik lu zy tań ski do ra sta do 15 cm, za bar wie nie skó ry jest czer wo na we.

Bar dzo po dob ny do nie go jest śli nik wiel ki o brą zo wo czar nym lub czer wo -
nym za bar wie niu. Oba ga tun ki roz mna ża ją się szyb ko (jed no ra zo wo skła da -
ją po ok. 500 jaj). Jed nak naj groź niej szym szkod ni kiem wśród śli ma ków jest
po mro wik pla mi sty. Cia ło dłu go ści do 6 cm bar wy brud no kre mo wej, po kry -
te nie regu lar ny mi ciem ny mi pla ma mi. W ukry ciu do brze zno si su szę, mo że
też wy trzy mać do 6 ty go dni bez po kar mu.

Rozwój 
Śli ma ki skła da ją w zło żach na wet po kil ka set jaj.

Mło de wy lę ga ją się przede wszyst kim je sie nią. Zi -
mu ją róż ne sta dia, głów nie mło de osob ni ki i ja ja.

Jak je zniechęcić? 
Moż na wpro wa dzać ga tun ki ro ślin, któ rych śli ma ki nie lu bią i sa dzić je wo -

kół ata ko wa nych upraw. Z ro ślin ozdob nych są to m.in.: ma cie rzan ki, cie mier -
ni ki, goź dzi ki, kro ko smie, na chył ki, krwaw ni ki, przy wrot ni ki, pi wo nie,
na stur cje, flok sy, tra wy ozdob ne, pa pro cie. Do gru py tej na le żą rów nież zio -

Âli ma ki na gie sà szkod ni ka mi wi´k szoÊci ga tun ków wa rzyw, 
roÊlin ja go do wych, roÊlin ozdob nych. Mo gà zja daç wszyst kie

cz´Êci roÊlin, zwłasz cza ich mło de or ga ny. 
Lo kal nie nisz czà roÊli ny na wet w 100%. 

Wy rzà dzajà szko dy przez ca ły se zon we ge ta cyj ny.

Ślimaki

Âlinik luzytaƒski
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ła: ma je ra nek, ru mia nek, czą ber, gor czy ca,
szał wia, hy zop, ty mia nek, la wen da, wie sio łek,
a tak że wa rzy wa: ko per wło ski, rosz pon ka,
ce bu la, szpi nak.

Naturalni wrogowie 
W na tu ral nym śro do wi sku li czeb ność po -

pu la cji śli ma ków ogra ni cza ją m.in. dra pież ne
i pa so żyt ni cze owa dy (chrząsz cze, mu chów -
ki), ża by, ro pu chy, jasz czur ki, nie któ re pta ki,
je że, kre ty i in ne ssa ki.

Profilaktyka 
m Bar dzo waż ne jest wy ka sza nie ro wów 

i za ro śli, któ re są ich sie dli skiem. 
m Na le ży usu wać przed mio ty sta no wią ce dla nich kry jów ki: de ski, sto sy

ka mie ni. Miej scem chęt nie za sie dla nym przez śli ma ki jest kom po stow -
nik. Dla te go tam trzeba skupić dzia ła nia w ce lu ich li kwi da cji.

m Waż ne jest spraw dza nie ku po wa nych ro ślin. Zda rza się, że po cho dzą one
z te re nów opa no wa nych przez szko dli we śli ma ki.

Zabiegi agrotechniczne 
m Czę ste gra bie nie, mo ty cze nie, od chwasz cza nie, po zwa la na wy eli mi no -

wa nie zwłasz cza mło dych osob ni ków oraz jaj. Waż ne jest też li kwi do wa -
nie bruzd i szcze lin w gle bie, któ re są kry jów ką śli ma ków.

m Ochro nę przed śli ma ka mi moż na po łą czyć rów nież z na wo że niem, uży -
wa jąc wap na nie ga szo ne go lub ka ini tu (4 kg/100m2), któ re ma ją wła ści -
wo ści pa rzą ce. Wy sie wa się je wie czo rem. Śli ma ki na sku tek kon tak tu 
z ty mi sub stan cja mi gi ną w wy ni ku od wod nie nia. Za bieg wy ko nu je my
przy bez desz czo wej po go dzie. Uni ka my roz sy py wa nia na ro śli nach.

m Usy py wa nie ba rier z po pio łu, tro cin, plew jęcz mie nia lub wap na nie ga -
szo ne go – me to da ta jest sku tecz na tyl ko do cza su wy stą pie nia opa dów.

m Po kru szo ne sko rup ki ja jek wo kół ro ślin two rzą dla śli ma ków prze szko dę
trud ną do prze by cia, gdyż ostre, twar de kra wę dzie sko ru pek ka le czą 
ich cia ło.

Ślinik wielki

Pomrowik plamisty
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m Przy dat ne w zwal cza niu śli ma ków są np. de ski po ło żo ne w za cisz nym

miej scu, pod któ re wy kła da my np. li ście ka pu sty, sa ła ty, ziem nia ki czy
mar chew.

m Moż na je tak że przy wa biać pi wem na la nym do pła skich, za głę bio nych 
w zie mię na czyń.

m Ko lej ny przy kład pu łap ki to okrą głe na czy nie o śred ni cy 30–40 cm, pod
któ rym ukry wa się sub stan cję wa bią cą: np. je den z do stęp nych w han -
dlu pre pa ra tów wa bią cych śli ma ki, otrę by czy płat ki zbo żo we. Pod brze -
gi na czy nia na le ży po ło żyć ka wał ki pa ty ków, aby śli ma ki mo gły tam
swo bod nie wpeł zać.

Pu łap ki roz miesz cza się w miej scach sil nie opa no wa nych przez śli ma ki, co
oko ło 1,5–2 m i prze glą da w od stę pach 2-dnio wych, w ce lu uzu peł nie nia bra -
ku ją cej przy nę ty oraz wy bra nia zwa bio nych osob ni ków.

Pułapki do wyłapywania Êlimaków: a – deska z podło˝onymi liÊçmi lub korzeniami warzyw, 
b – naczynie z piwem, c – naczynie z podło˝onà substancjà wabiàcà

Ręcznie
Bar dzo sku tecz ną lecz cza so chłon ną me to dą jest bez po śred nie wy ła py -

wa nie śli ma ków tuż przed wie czo rem lub wcze snym ran kiem. Czyn ność 
tę na le ży prze pro wa dzać sys te ma tycz nie przez kil ka dni i w mia rę po trze by
po wta rzać.

Zwalczanie biologiczne 
Sto so wa nie pre pa ra tu bio lo gicz ne go Ne ma slug za wie ra ją ce go pa so żyt -

ni cze ni cie nie, nisz czy zwłasz cza mło de osob ni ki. Wa run kiem sku tecz no ści
pre pa ra tu jest utrzy ma nie wil got nej gle by po je go za apli ko wa niu przez 
2 ty go dnie aby ni cie nie nie zgi nę ły. 
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Broszurka bezp∏atna przeznaczona dla dzia∏kowców w PZD

Chcesz wie dzieç wi´ cej? 
Czy taj mie si´czni ki „dzia∏ ko wiec” i „Mój Ogró dek”, w któ rych za war ta jest rze tel -

na i ak tu al na wie dza na te mat za go spo da ro wa nia i piel´gna cji dzia∏ek. 
Uwa ga, za ma wiajàc te raz pa kiet pre nu me rat oby dwu cza so pism, zy sku jesz 

6 mie si´cy pre nu me ra ty  „Mój Ogró dek” gra tis. Zamówienia:  tel. 22 101 34 32! 

Wy daw ca: Wy daw nic two „dzia∏ ko wiec” Sp. z o. o. 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00–728 War sza wa, tel. 22 101 34 00, 
www.dzial ko wiec.com.pl, www.fa ce bo ok.com/per fek cyj ny ogrod

Wy da no na zle ce nie KR PZD z sie dzi bà w War sza wie.
Na k∏ad: 100 000 egz.
ISBN 978-83-63544-56-0

Fot. Shutterstock.com/Lisa S, gubernat, Martin _L

Preparaty roślinne 
Za ha mo wa nie że ro wa nia śli ma ków moż na uzy skać, sto su jąc opry ski wa nie

ro ślin oraz miejsc gdzie naj licz niej prze by wa ją (za ro śla, kom po stow nik) ta ki -
mi pre pa ra ta mi jak: gno jów ka z pio łu nu, wy ciąg z nie cierp ka wiel ko kwia to -
we go, z zie la my dl ni cy le kar skiej, wierz bow ni cy ko sma tej, rde stu ko lan -
ko we go, ku kli ka po spo li te go, szał wii le kar skiej.

Ocet 
Opry ski wa nie śli ma ków wo dą z octem (1:1) po wo du je ich od wod nie nie

i ha mu je wy twa rza nie ślu zu, skut kiem cze go szyb ko gi ną. 

Zwalczanie chemiczne 
Do zwal cza nia śli ma ków moż na wy ko rzy stać pre pa rat Aro mol 1,62 RB,

Com po Gra nu lat na śli ma ki (fos fo ran że la za) w for mie go to wej przy nę ty. Śro -
dki roz sy pu je się rów no mier nie w mię dzy rzę dziach i wzdłuż brze gów za go -
nów. Naj lep sze efek ty uzy sku je się w go dzi nach po po łu dnio wych lub
wie czo rem, kie dy śli ma ki opusz cza ją swo je kry jów ki. Pre pa raty są od por ne na
deszcz, dla te go mo gą być sto so wa ne przed i po desz czu oraz przy sil nej ro -
sie. Po stę po wać na le ży zgod nie z za le ce nia mi za miesz czo ny mi na ety kie cie.


