
SZKODLIWOŚĆ ŚLIMAKÓW W UPRAWACH POLOWYCH

Spośród kilkunastu gatunków ślimaków nagich, szkodliwych dla rolnictwa, występujących w uprawach polowych do 
najważniejszych należą: pomrowik plamisty (Deroceras reticulatum M.), ślinik luzytański (Arion lusitanicus Mab.), śli-
nik wielki (Arion rufus F.) i ślinik zmienny (Arion distinctus L.). Znacznie rzadziej i w mniejszym nasileniu występują 
w uprawach: ślinik rdzawy (Arion subfuscus Mull.) i pomrowik polny (Deroceras agreste L.). Z wymienionych ślimaków 
największe straty w plonie roślin uprawianych w polu powodują pomrowik plamisty i ślinik luzytański. W ostatnich latach 
stwierdzono pojedyncze stanowiska pomrowika panormitańskiego (Deroceras panormitanum Less. & Pollo.) i pomrow-
ca budapeszteńskiego (Tandonia budapestensis Hazay). Na uwagę zasługuje pomrowik panormitański, który zawleczony 
jako gatunek synantropijny może w przyszłości stać się uciążliwym szkodnikiem roślin w Polsce. 

Występowanie i stopień zagrożenia roślin przez różne gatunki ślimaków w Polsce 

Częstotliwość występowania: (++++) – bardzo częsty; (+++) – częsty; (++) – rzadki; (+) – sporadyczny; (–) – brak występowania 
Stopień zagrożenia roślin: (++++) – bardzo duży; (+++) – duży; (++) – średni; (+) – niski; (–) – brak zagrożeń 
Główne rejony występowania: P – południe; Z – zachód; W – wschód; C – cały obszar; 

WARUNKI ŻYCIA I SZKODLIWOŚĆ
Ślimaki nagie są szkodnikami wielożernymi i odżywiają się pokarmem roślinnym i zwierzęcym. Zjadają zarówno żywe 

rośliny, jak i rozkładające się części roślin oraz drobne bezkręgowce. Część pożywienia stanowią grzyby, glony, mchy i po-
rosty. Składnikiem niezbędnym do życia ślimaków jest woda, potrzebna do wszystkich czynności życiowych, głównie do 
rozprowadzania substancji odżywczych oraz usuwania produktów przemiany materii. Niedobory wody w płynach ustro-
jowych powodują zagęszczenie śluzu na powierzchni ciała ślimaków, co ogranicza lub uniemożliwia ich poruszanie się  
i oczyszczanie ciała z ziaren gleby i detrytusu. Stale wytwarzany śluz, który powleka całe ciało ślimaków nagich, jest jedyną 
ich ochroną przed wysychaniem. W ciągu dnia, gdy wilgotność powietrza jest niska, zwłaszcza przy słonecznej i suchej 
pogodzie, ślimaki chronią się w kryjówkach. Duże zapotrzebowanie na wodę i wysoką wilgotność otoczenia sprawiają, że 
zwierzęta te preferują wilgotne siedliska i ciężkie gleby gliniaste lub ilaste, które w przeciwieństwie do gleb piaszczystych 
dłużej zachowują wilgoć. 

Innym ważnym czynnikiem jest temperatura otoczenia. Ślimaki są najbardziej aktywne w temperaturach 10-20°C  
i wrażliwe zarówno na wysokie (> 28°C), jak i niskie (< 0°C) temperatury. W okresie zimy oraz podczas dłuższych okresów 
suszy chronią się w ziemi, w ściółce, w kompostach, pod liśćmi, niekiedy na dużych głębokościach (20-30 cm). Dla takich 
gatunków jak pomrowik plamisty optymalna temperatura żerowania wynosi 17-19°C, chociaż może on żerować nawet 
przy +1°C. Zimą, w temperaturach poniżej 0°C, młode i dorosłe osobniki kryją się pod powierzchnią ziemi i zapadają  
w stan letargu, jednak w okresach ocieplenia powracają do pełnej aktywności życiowej. Gatunki z rodziny Arionidae do-
stosowały swój cykl życiowy do sezonowych zmian klimatu i większość osobników zimuje w postaci jaj, które są stadium 
bardziej odpornym na niskie temperatury. 

Wszystkie ślimaki potrzebują do życia dużych ilości wapnia, który wykorzystują do różnych czynności życiowych i bu-
dowy szczątkowej skorupki ukrytej pod płaszczem. Dlatego najchętniej występują na podłożach o odczynie alkalicznym. 

Głównym pożywieniem ślimaków występujących w obszarach upraw rolniczych są żywe rośliny. Ślimaki uszkadzają 
wszystkie organy roślin, jednak najchętniej żerują na kiełkujących nasionach, siewkach i młodych liściach oraz na so-
czystych owocach, bulwach, kłączach i korzeniach. Podczas żerowania wygryzają otwory w organach roślin, odcinają 
ich fragmenty, które połykają w całości lub zlizują i zeskrobują tkankę roślinną za pomocą tarki zbudowanej z licznych 
ząbków. Uszkodzenia te prowadzą do zmniejszenia powierzchni asymilacyjnej roślin, zahamowania wzrostu, a niekiedy 
do całkowitego ich zniszczenia. W bulwach ziemniaków ślimaki drążą głębokie kanały, które są wykorzystywane zarówno 
jako źródło pokarmu, jak i kryjówki. Miejsca te są często atakowane przez choroby grzybowe i bakteryjne. Wygryzione 
przez ślimaki nieregularne otwory w liściach mogą być mylone z objawami żerowania innych szkodników, np. owadów  
z rodzin: Elateridae, Scarabaeidae i Diplopoda. 

Objawem obecności ślimaków, obok uszkodzeń roślin, są zaschnięte, błyszczące ślady śluzu pozostawiane na glebie i na 
roślinach, podczas poruszania się. Poza szkodami bezpośrednimi, wynikającymi z żerowania ślimaków, zwierzęta te zanie-
czyszczają rośliny śluzem i odchodami, co prowadzi do znacznego obniżenia wartości handlowej produktów roślinnych. 

Gatunek ślimaka Częstotliwość występowania Stopień zagrożenia roślin Główne rejony występowania
Ślinik zmienny +++ +++ PZ
Ślinik luzytański +++ +++ PW
Ślinik wielki ++ +++ Z
Ślinik rdzawy ++ ++ C
Pomrowik polny ++ + C
Pomrowik plamisty ++++ ++++ C



WPŁYW CZYNNIKÓW OTOCZENIA 
Zagęszczenie, dynamika liczebności i aktywność żerowania ślimaków na roślinach, a w rezultacie wielkość szkód wy-

rządzanych przez nie w uprawach roślin, jest determinowana przez wiele czynników abiotycznych i biotycznych. Do naj-
ważniejszych należą: 

 ▶ skład gatunkowy ślimaków;
 ▶ właściwości osobnicze;
 ▶ obecność wrogów naturalnych;
 ▶ warunki meteorologiczne (temperatura i wilgotność powietrza i gleby); 
 ▶ edaficzne (typ i struktura gleby);
 ▶ warunki uprawy (zabiegi agrotechniczne i nawożenie);
 ▶ dostępność pokarmu i kryjówek;
 ▶ wrażliwość roślin uprawnych na uszkodzenia. 

Ilość i tempo pobierania pokarmu przez ślimaki nagie są różne dla poszczególnych gatunków ślimaków, ze względu 
na zróżnicowaną ich wielkość, różne miejsca bytowania oraz różne zapotrzebowanie pokarmowe. Najbardziej żarłoczny 
z omawianych gatunków są: ślinik luzytański, ślinik wielki i pomrowik plamisty, które bardzo często występują masowo 
(ponad 100 osobników/m2). Najważniejszym czynnikiem decydującym o wielkości uszkodzeń roślin i o szkodach wy-
rządzanych przez poszczególne gatunki ślimaków nagich, jest ich nasilenie występowania w uprawach. Ślimaki żyją na 
powierzchni i w wierzchniej warstwie gleby (8-10 cm), ale mogą chronić się na większych głębokościach (w szczelinach 
gleby), zwłaszcza, kiedy wierzchnia warstwa gleby jest wysuszona. Ma to miejsce w okresach suszy, głównie na polach  
z rzadką okrywą roślinną. Najbardziej liczebne populacje ślimaków utrzymują się w uprawach prowadzonych na ciężkich, 
wilgotnych glebach gliniastych i ilastych z dużą ilością grud gleby i resztek pożniwnych, w których ślimaki znajdują liczne 
kryjówki i pokarm. Sprzyjające warunki dla rozwoju ślimaków występują w uprawach prowadzonych systemem bezorko-
wym, na przykład na polach gdzie rzepak uprawia się po pszenicy w cyklu wieloletnim. Na takich polach, w glebie znajdują 
się duże ilości materii organicznej w postaci przyoranej słomy i osypanych nasion, które dostarczają ślimakom wartościo-
wego pokarmu, odpowiednich kryjówek oraz zapewniają niezbędną do życia wilgotność. Rozmieszczenie i zagęszczenie 
poszczególnych gatunków ślimaków na polach uprawnych jest silnie zróżnicowane. 

Ślinik luzytański, ślinik wielki i ślinik rdzawy występują najczęściej na brzegach pól, natomiast pomrowik plamisty 
i ślinik zmienny na całej powierzchni pól, zwłaszcza w zagłębieniach terenu i w miejscach z ciężką wilgotną glebą. Po-
nadto rozmieszczenie ślimaków na poszczególnych polach, niezależnie od gatunku, jest nierównomierne (skupiskowe). 
Zagęszczenie ich waha się od kilku do kilkudziesięciu osobników na 1 m2, a w niektórych miejscach liczba ta może prze-
kraczać 100 osobników. Czynnikiem mającym wpływ na wielkość uszkodzeń roślin, obok zagęszczenia ślimaków nagich, 
jest ich aktywność żerowania. Regulowana jest ona głównie przez intensywność światła słonecznego oraz temperaturę i 
wilgotność powietrza i podłoża. Wszystkie gatunki ślimaków nagich wykazują najwyższą aktywność podczas pochmurnej 
i deszczowej pogody i przy występowaniu rosy. Są aktywne głównie w nocy i w pierwszych godzinach dnia. Na przykład 
ślinik luzytański podczas słonecznej pogody wychodzi z kryjówek 1-2 godziny przed zachodem słońca, a fazę spoczynku 
w kryjówkach rozpoczyna 3 godziny po wschodzie słońca. Najwyższa jego aktywność występuje 2-3 godziny po zachodzie 
słońca. Żerowanie, jako jedna z form dobowej aktywności tego ślimaka, trwa – z licznymi przerwami na odpoczynek 
przez całą noc – od wyjścia z kryjówek do wczesnych godzin rannych. Czas przeznaczony na żerowanie wynosi średnio 
2 godziny na dobę, a najintensywniejsze żerowanie przypada na pierwszą połowę nocy. Aktywność żerowania wszystkich 
gatunków ślimaków nagich wyraźnie rośnie przy wzroście temperatury powietrza ponad 10°C, wilgotności powietrza 
ponad 90% i wilgotności gleby ponad 70%. Jednak ślimaki mogą żerować i uszkadzać rośliny nawet w temperaturze około 
1°C, chociaż intensywność żerowania jest obniżona. Podstawowym warunkiem żerowania ślimaków na roślinach jest 
wysoka wilgotność powietrza i gleby w warstwie przygruntowej oraz duża zawartość wody w wierzchniej (5 cm) warstwie 
gleby. Czynnikiem warunkującym aktywność ślimaków jest również odpowiednie uziarnienie (skład granulometryczny) 
gleby. Zdolność ślimaków do poruszania się w glebie i na jej powierzchni wyraźnie rośnie wraz z wzrostem wielkości śred-
nicy ziaren gleby powyżej 6 mm. Ślimaki unikają gleb piaszczystych, ze względu na występowanie dużych ziaren gleby i 
ziaren o ostrych krawędziach oraz w związku z dużą przepuszczalnością tych gleb i szybkim ich wysychaniem. Najbardziej 
podatne na uszkodzenia są uprawy roślin na ciężkich glebach gliniastych i ilastych oraz na glebach słabo zagęszczonych 
i grudowatych charakteryzujących się dużą zawartością wody. Duży wpływ na wielkość uszkodzeń roślin przez ślimaki 
nagie mają stosowane zabiegi uprawowe. Wpływają one, w sposób bezpośredni lub pośredni, na występowanie, rozmiesz-
czenie, rozwój i dynamikę liczebności ślimaków oraz na aktywność ich żerowania na roślinach. Duże znaczenie mają: 
technika uprawy gleby (zabiegi agrotechniczne, nawożenie), technika siewu (głębokość siewu, jakość przykrycia nasion 
glebą, rozstaw roślin), zmianowanie roślin uprawnych, dobór odmian i stan okrycia gleby roślinami (zagęszczenie roślin 
uprawnych i zachwaszczenie). 

Czynniki, które w znacznym stopniu zwiększają ryzyko wystąpienia ślimaków nagich i uszkodzeń roślin to: brak wła-
ściwego zmianowania (np. uprawa rzepaku po pszenicy i odwrotnie, w cyklu wieloletnim), uprawa bezorkowa, brak in-
tensywnych zabiegów uprawowych (pozostawianie resztek pożniwnych na polu, nie odwracanie gleby), złe zdrenowanie 
pola, obecność samosiewów roślin z poprzedniej uprawy i chwastów, grudowata struktura gleby, opóźniony siew roślin 



ozimych, płytki siew i niedokładne przykrycie nasion glebą, mały rozstaw roślin, stosowanie zielonych nawozów oraz 
uprawa odmian roślin wolno kiełkujących, o słabym wzroście. Ważne są specyficzne warunki w lokalnych siedliskach. Na 
przykład na plantacjach roślin o zwartej masie roślinnej, ślimaki chronione są przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, co korzystnie wpływa na ich rozwój i aktywność. Obfitość pokarmu i kryjówek w takich siedliskach sprawia, 
że ślimaki nie tracą energii na ich poszukiwanie i więcej czasu mogą przeznaczyć na pobieranie pokarmu. W takich wa-
runkach ślimaki nagie występują często masowo i stwarzają poważne zagrożenie dla roślin uprawnych. 

Ślimaki nagie atakują prawie wszystkie gatunki roślin uprawnych, jednak największe straty ekonomiczne obser-
wuje się na plantacjach rzepaku ozimego, pszenicy ozimej. W uprawach pozostałych roślin rolniczych ślimaki wyrzą-
dzają duże szkody głównie w ziemniakach, burakach i koniczynie perskiej. Uszkodzenia tych roślin mają charakter 
lokalny. Rośliny rzepaku ozimego są uszkadzane w fazie kiełkowania (fazy 07-08, wg skali BBCH) i rozwoju liścieni (fazy 
09-10). Największe szkody występują bezpośrednio po wschodach roślin. Ślimaki zjadają liścienie i pąki wierzchołkowe 
powodując często całkowite zniszczenie roślin. W miarę rozwoju kolejnych liści właściwych (fazy 11-12) ślimaki wygry-
zają w nich otwory i zjadają brzegi pozostawiając niekiedy tylko nerwy główne. Uszkodzenia roślin w późniejszych fazach 
rozwojowych mogą być kompensowane przez intensywny wzrost roślin, jednak w przypadku silnych uszkodzeń, rośliny 
są osłabione i wrażliwe na wymarzanie. Spośród zbóż, ślimaki uszkadzają pszenicę, jęczmień, kukurydzę i grykę, nato-
miast znacznie rzadziej żerują na życie, pszenżycie, owsie i prosie. Rośliny pszenicy ozimej uszkadzane są już w stadium 
ziarna bezpośrednio po wysiewie (fazy 01-05). 

Uszkodzenia różnych gatunków roślin rolniczych przez ślimaki

Skala uszkodzenia: (0) – brak uszkodzeń; (+) – do 5% uszkodzonych roślin; (++) – 6–15%; (+++) – 16–25%; (++++) – ponad 50%; (–) – brak danych 

Ziarniaki pszenicy ozimej są uszkodzone przez pomrowika plamistego. Ślimaki zjadają zarodki i bielmo ziarniaków, 
uniemożliwiając wschody roślin. Drugi rodzaj uszkodzeń polega na całkowitym zniszczeniu siewek (fazy 07-09). Pochew-
ka liściowa i pierwszy liść mogą być w całości zjadane przez ślimaki. W kolejnych fazach rozwojowych (fazy 11-13), 
ślimaki odcinają czubki liści i zdrapują tkanki między nerwami, powodując charakterystyczne strzępienie liści. Na niektó-
rych roślinach zjadane są całe liście flagowe. Uszkodzenia te prowadzą do zmniejszenia powierzchni asymilacyjnej roślin, 
zahamowania wzrostu, a niekiedy do całkowitego ich zniszczenia. Podobne objawy uszkodzeń, jak na pszenicy ozimej, 
obserwuje się na innych drobnoziarnistych gatunkach roślin zbożowych. W uprawach ziemniaka, ślimaki żerują zarów-
no na bulwach, jak i na nadziemnych częściach roślin. Głównymi sprawcami uszkodzeń są ślimaki z rodziny Arionidae. 
Niekiedy towarzyszy im pomrowik plamisty oraz inne śliniki i pomrowiki. Największe uszkodzenia występują na bulwach 
ziemniaków, w których ślimaki wygryzają otwory. Często atakowane są bulwy uszkodzone wcześniej przez inne szkodniki 
np. przez rolnice. Ślimaki uszkadzają powierzchnię bulw i drążą kanały sięgające głęboko do środka, które są wykorzy-
stywane jako kryjówki. Buraki atakowane są przez ślimaki we wszystkich fazach rozwojowych, jednak największe szkody 
występują po wschodach, w okresie rozwoju siewek. Uszkodzenia siewek nie są charakterystyczne i mogą być mylone  
z objawami żerowania innych szkodników, na przykład rolnic, koziułkowatych i ryjkowcowatych. Pomrowik plamisty 

Gatunek rośliny Rodzina
Skala uszkodzeń

A. lusitanicus A. rufus D. reticulatum 
Bobik bobowate ++ – + 
Burak cukrowy komosowate ++ ++ ++ 
Burak pastewny komosowate + 0 ++ 
Facelia błękitna czerpatkowate 0 – – 
Gorczyca sarepska kapustowate + + ++ 
Jęczmień wiechlinowate 0 + ++ 
Koniczyna biała bobowate + – – 
Koniczyna perska bobowate +++ + ++ 
Kukurydza wiechlinowate + + ++ 
Lucerna bobowate ++ + 0 
Łubin żółty bobowate ++ + + 
Owies wiechlinowate 0 – + 
Pszenica ozima wiechlinowate ++ ++ ++++ 
Rzepak ozimy kapustowate ++ ++ ++++ 
Rzepik kapustowate + – ++ 
Saradela bobowate + – 0 
Słonecznik astrowate +++ + + 
Tytoń psiankowate + – – 
Wyka bobowate + – – 
Ziemniak psiankowate +++ ++ ++ 
Żyto wiechlinowate 0 0 + 



zdrapuje nieregularne powierzchnie tkanek z liści i łodyg młodych roślin, co niekiedy prowadzi do całkowitego ich znisz-
czenia. Natomiast ślimaki z rodziny Arionidae, obok siewek, niszczą także korzenie buraków wygryzając w nich otwory. 
Rośliny rzepiku, gorczycy i bobiku są uszkadzane głównie w fazie kiełkowania i rozwoju pierwszych liści. Po wschodach, 
ślimaki mogą ścinać całe rośliny przy powierzchni gleby, a w późniejszych fazach rozwojowych roślin wygryzają otwory w 
liściach. W uprawach tworzących zwartą masę roślinną, jak na przykład w koniczynach i bobiku, ślimaki chętnie przeby-
wają wewnątrz plantacji zjadając młode liście roślin. Na plantacjach gorczycy niszczą głównie siewki, jednak ograniczają 
się do brzegowych partii pól. 

Największe szkody w uprawach roślin na polu wyrządzają pomrowik plamisty, ślink luzytański i ślinik wielki,  
a w ostatnich latach także ślinik zmienny. 

Pomrowik plamisty występuje głównie w uprawach polowych, gdzie atakuje różne gatunki roślin rolniczych. Naj-
bardziej narażony na uszkodzenia i straty w plonie przez tego ślimaka jest rzepak ozimy. Składa się na to wiele przyczyn,  
z których najważniejsze to: uprawa odmian rzepaku o niskiej zawartości glukozynolanów oraz często stosowana w ostat-
nich latach uproszczona uprawa gleby i związana z tym systemem uprawy duża zawartość resztek pożniwnych w glebie. 
Pomrowik plamisty uszkadza rośliny głównie w okresie wschodów i rozwoju pierwszych liści. Zjada w całości siewki, wy-
gryza otwory w liściach i niszczy stożki wzrostu. Wielkość uszkodzeń roślin zależy od liczby, fazy rozwojowej i aktywności 
ślimaków. Pomrowik plamisty występuje często masowo, osiągając liczebność kilkudziesięciu osobników na 1 m2 . Naj-
większe uszkodzenia rzepaku powodują dorosłe ślimaki (2-4 cm długości). Jak wykazały badania, w okresie 3-4 tygodni 
po wysiewie nasion ślimaki mogą zniszczyć 60% siewek, przy średnim nasileniu ponad 7 dużych ślimaków na pułapkę. 
Przy liczebności kilkunastu osobników na 1 m2, siewki rzepaku w wielu miejscach pól, zostają zniszczone prawie w 100% 
w ciągu 14 dni po wschodach. W przypadku uszkodzenia roślin na dużej powierzchni plantacji, powstałe straty są czę-
sto nie do odrobienia, gdyż powtórny siew uzupełniający jest często niemożliwy ze względu na konieczność zachowania 
właściwych terminów wysiewu. Drugą po rzepaku, silnie uszkadzaną przez pomrowika plamistego rośliną rolniczą, jest 
pszenica ozima. W odróżnieniu od rzepaku, pszenica jest uszkadzana głównie w stadium ziarna. Ślimaki penetrują war-
stwę pod powierzchnią gleby w poszukiwaniu pokarmu. Bezpośrednio po wysiewie pszenicy odszukują ziarniaki i zjadają 
ich zarodki i bielmo. Po wschodach roślin żerują na siewkach pszenicy i zjadają szczytowe partie liści oraz zdrapują tkanki 
między nerwami. Następuje postrzępienie liści i niekiedy zasychanie całych roślin. Wykazano, że w ciągu 3-4 tygodni po 
wysiewie ziarniaków pomrowik plamisty może zniszczyć 40% siewek pszenicy, przy średniej liczbie 4 dużych ślimaków na 
pułapkę. Największe szkody obserwuje się na plantacjach pszenicy ozimej sianej po rzepaku, zwłaszcza na ciężkich glebach 
gliniastych i ilastych. Duży wpływ na stopień uszkodzenia nasion pszenicy ma głębokość siewu. Płytko przykryte nasiona 
(15-20 mm) i nasiona, wysiane w źle przygotowaną, grudowatą glebę są najbardziej uszkadzane. Pomrowik plamisty naj-
silniej uszkadza: słonecznik, ziemniak i koniczyna perska. 

Ślinik luzytański występuje na brzegach upraw rzepaku ozimego i pszenicy ozimej, gdzie uszkadza niekiedy do 70% 
roślin w okresie wschodów. W ostatnich latach obserwuje się coraz częstsze występowanie ślinika zmiennego w uprawach 
rzepaku ozimego. W niektórych miejscach pól można spotkać po kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 osobników na 1 m2 
uprawy. W takich miejscach ślimak ten może uszkodzić do 40% wschodzących roślin rzepaku. Ponieważ jest bardzo mało 
ruchliwy i żeruje prawie wyłącznie nocą, zagraża przede wszystkim tym uprawom w pobliżu, których znajduje się dosta-
tecznie dużo dostępnych kryjówek (kamienie, szczątki roślin, kawałki drewna, itp.). Może również przebywać wewnątrz 
pól, jeśli znajdują się na nich kryjówki w postaci grud lub szczelin gleby, w których chroni się w ciągu dnia. Takie warunki 
znajduje w uprawach roślin prowadzonych na ciężkich glebach, gliniastych i ilastych, z dużą ilością resztek po żniwnych, 
uprawianych systemem bezorkowym. 

Wśród agrofagów atakujących rośliny uprawne ślimaki nagie są szkodnikami o dużym znaczeniu ekonomicznym.  
W ostatnim dziesięcioleciu w niektórych rejonach Polski, obserwuje się sukcesywny wzrost szkód powodowanych przez 
te szkodniki w uprawach rolniczych. Przyczyną tego zjawiska jest wzrost zasięgu i nasilenia występowania rodzimych  
i obcych gatunków ślimaków nagich, zmiany klimatyczne sprzyjające ich rozwojowi, zmiany w produkcji roślinnej (mini-
malizacja zabiegów agrotechnicznych i uprawowych, ograniczenie zmianowania) oraz w doborze uprawianych gatunków 
i odmian roślin. 

Ochrona roślin przed szkodliwymi ślimakami polega na stosowaniu rożnych metod ograniczających ich liczebność  
i szkody wyrządzane w uprawach roślin. W ramach tych metod stosuje się zabiegi: profilaktyczne, mechaniczne, agrotech-
niczne, uprawowe, biologiczne i chemiczne. Duże znaczenie w ograniczaniu liczebności ślimaków nagich mają wszelkie 
zabiegi zmierzające do stworzenia niekorzystnych warunków dla ich bytowania i rozwoju. Ślimaki potrzebują do życia 
odpowiednich siedlisk z dużą liczbą kryjówek, osłoniętych przed bezpośrednim działaniem słońca i wiatru i o stałej wy-
sokiej wilgotności. Te wymagania ślimaków wykorzystuje się stosując odpowiednie zabiegi takie, jak: osuszanie zbyt wil-
gotnych pól, niszczenie chwastów na obszarach bezpośrednio sąsiadujących z uprawami, częste wykaszanie miedz, rowów 
i trawników, usuwanie resztek roślinnych (pożniwnych i kompostów). Te proste zabiegi niepokoją ślimaki i pozbawiają 
je źródeł pokarmu i miejsc bytowania, co w znacznym stopniu hamuje rozwój ich populacji. W uprawach polowych, do 
najważniejszych zabiegów ograniczających liczebność ślimaków i ryzyko uszkodzeń roślin należą: rotacja roślin upraw-
nych w zmianowaniu, długi okres odłogowania pól, usuwanie resztek roślinnych po zbiorach, dobór szybko kiełkujących 
odmian, wczesny i głęboki siew roślin ozimych, duży rozstaw roślin, usuwanie chwastów w uprawach roślin oraz pełna 
uprawa gleby. Zabiegi te pozbawiają ślimaki źródeł pokarmu i kryjówek, a w rezultacie hamują rozwój ich populacji. Za-
biegi agrotechniczne takie, jak: podorywki, orka, bronowanie i wałowanie gleby, niszczą mechanicznie ślimaki i powodują 



likwidację otworów oraz szczelin w glebie, a także rozkruszanie brył ziemi, co ogranicza liczbę miejsc bytowania ślimaków. 
Ocenia się, że wykonanie wymienionych zabiegów na plantacjach roślin może zmniejszyć liczebność populacji ślimaków 
nawet o połowę. Ślimaki nagie są niszczone przez różne organizmy, zwłaszcza: drapieżne owady (chrząszcze Carabidae, 
Staphylinidae, Silphidae), płazy (żaby, ropuchy), gady (jaszczurki), ptaki (kosy, drozdy, rudziki, szpaki, gawrony, bażanty, 
sójki, mewy, kaczki i inne) oraz ssaki (jeże, krety, ryjówki). Pozytywnym przykładem wykorzystania organizmów poży-
tecznych jest pasożytniczy nicień Phasmarhabditis hermaphrodita, z powodzeniem stosowany do zwalczania ślimaków 
jako składnik preparatu Nemaslug, który zawiera specjalnie wyselekcjonowaną rasę tego nicienia przeznaczoną do zwal-
czania: pomrowika polnego, ślinika wielkiego, ślinika luzytańskiego i innych ślimaków. Po zastosowaniu preparatu na 
glebę, nicienie aktywnie wyszukują ślimaki i wnikają do ich ciała poprzez otwór pod tylną krawędzią płaszcza. Następnie 
wprowadzają bakterię (Moraxella osloensis), która hamuje żerowanie ślimaków. Nicienie odżywiają się bakteriami oraz 
rosną i namnażają się w ciele ślimaków, co powoduje rozdęcie ślimaków w okolicy płaszcza i śmierć w okresie 4-21 dni. 
Podczas rozkładu zakażonych ślimaków nicienie nadal się rozmnażają i pojawia się następne pokolenie, które przedostaje 
się do gleby i atakuje kolejne ślimaki. Nemaslug jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt i jest przeznaczony do zwalczania śli-
maków w pszenicy ozimej, rzepaku ozimym, a zwłaszcza w uprawach warzyw i roślin ozdobnych. Jednak środek ten ma 
wysoką cenę. Dzięki wymienionym zaletom Nemaslug może być w przyszłości ważnym środkiem biologicznym do ochro-
ny roślin przed ślimakami w uprawach ekologicznych. W ramach wykorzystania czynników biologicznych w ograniczaniu 
uszkodzeń roślin uprawnych przez ślimaki, pewne znaczenie będą miały alternatywne źródła pokarmu. 

Zabiegi chemicznego zwalczania ślimaków wykonuje się za pomocą granulowanych moluskocydów. Substancjami ak-
tywnymi moluskocydów są metiokarb lub metaldehyd, które działają na ślimaki kontaktowo i żołądkowo. W wyniku ich 
działania następuje nadmierne wydzielanie śluzu połączone z utratą przez ślimaki aktywności ruchowej i odwodnienie 
ciała oraz metaboliczne zaburzenia i uszkodzenia systemu nerwowego, prowadzące do śmierci ślimaków. Oprócz sub-
stancji aktywnych moluskocydy zawierają atraktankty przynęcające ślimaki. Efekt przynęcający utrzymuje się przez 3-4 
dni po aplikacji, a w następnych dniach stopniowo słabnie. Zabiegi zwalczania wykonuje się po przekroczeniu progów 
szkodliwości, które ustalono dla dwóch okresów związanych z określonymi fazami rozwojowymi różnych grup roślin. 
Krytycznym okresem, w którym rośliny są najbardziej narażone na uszkodzenia przez ślimaki jest: u pszenicy i innych 
zbóż faza ziarniaków, kiełkowania i rozwoju pierwszego liścia (BBCH 01-10), natomiast dla rzepaku i innych roślin 
dwuliściennych fazy wschodów roślin, rozwoju liścieni i pierwszego liścia (BBCH 08-11). Drugim ważnym okresem 
są fazy rozwojowe od 2 do 5 liści właściwych. Dla tych dwóch terminów opracowano podane poniżej progi szkodliwości, 
które podano przy omawianiu poszczególnych gatunków. Warunkiem wysokiej skuteczności działania moluskocydów 
jest wyznaczenie odpowiedniego terminu ich stosowania oraz właściwa technika wykonania zabiegu. Zabieg zwalczania 
powinien być wykonany podczas najwyższej aktywności ślimaków, która występuje tylko w okresie wysokiej wilgotności 
powietrza i gleby. Przy bezdeszczowej pogodzie, gdy gleba jest sucha, ślimaki kryją się w szczelinach i pod grudami gleby a 
ich żerowanie, na granulkach moluskocydów jest ograniczone i procent zabitych ślimaków jest niewielki. Najlepsze wyniki 
w zwalczaniu ślimaków uzyskuje się stosując je wieczorem, przed wilgotną nocą i bezdeszczowym słonecznym dniem. Ta-
kie warunki zapewniają wysoką aktywność żerowania ślimaków na moluskocydach podczas nocy, w wyniku czego ślimaki 
ulegają sparaliżowaniu i giną w ciągu dnia z powodu odwodnienia i wysuszenia. Podczas opadów deszczu, gdy podłoże 
jest bardzo wilgotne, duża część sparaliżowanych ślimaków ożywa. Drugim ważnym warunkiem wysokiej skuteczności 
moluskocydów jest równomierne ich rozmieszczenie na powierzchni zabiegowej. Jak wynika z licznych obserwacji, środki 
te zastosowane w nadmiarze odstraszają ślimaki. Należy zatem tak wykonać zabieg, aby liczba granulek nie przekraczała 
100 sztuk na 1 m2 uprawy i aby odległość pomiędzy nimi wynosiła 8-10 cm. Moluskocydy stosuje się rzutowo na całej 
powierzchni plantacji lub tylko w ogniskach występowania ślimaków. W określaniu ognisk bardzo pomocne są odłowy 
ślimaków w pułapki chwytne, które dostarczają informacji o miejscach ich najliczniejszego występowania. Ochrona roślin 
przed tymi szkodnikami powinna polegać na zintegrowanym stosowaniu zabiegów profilaktycznych, agrotechnicznych, 
biologicznych i chemicznych. Podstawą poprawnego przeprowadzenia tych zabiegów są: szczegółowa prognoza pojawu i 
występowania ślimaków, właściwa ocena zagrożenia roślin oraz wyznaczenie odpowiednich terminów zwalczania. 

Rozwój: Zimują jaja pod kamieniami i w innych natural-
nych kryjówkach. Wiosną lęgną się młode ślimaki, które 
żerują 2-3 miesiące do osiągnięcia dojrzałości płciowej. 
Jaja składane są w złożach po 20-30 sztuk w miejscach 
wilgotnych i zacienionych. Występuje jedno pokolenie  
w ciągu roku.
Objawy żerowania: Ślimaki żerują na różnych gatunkach 
roślin podczas całego okresu wegetacji, jednak najwięk-
sze szkody wyrządzają w fazach kiełkowania i rozwoju 
pierwszych liści. Ślimaki uszkadzają głównie rozwijają-
ce się kiełki i pierwszą parę liści, powodując duże szko-
dy. W starszych liściach wygryzają nieregularne otwory  
i zjadają brzegi blaszek liściowych. W późniejszych fa-Ślinik zmienny (Arion distinctus L.)



zach rozwojowych uszkodzenia liści kompensowane są przez wzmożony wzrost roślin. Silnie uszkodzone rośliny mogą 
być atakowane przez inne bezkręgowce i sprawców chorób. Podczas lata, zwłaszcza w okresie wysokiej wilgotności, ślimaki 
mogą uszkadzać także rozwijające się organy generatywne, np. strąki, doprowadzając do strat w plonie. 

Integrowana ochrona: Zabiegi uprawowe i prawidłowa agrotechnika ograniczają populację ślimaków. Wapnowanie gleby 
oraz melioracja rolna utrudniają ich rozwój. Częste wykaszanie miedz, rowów i nieużytków. Usuwanie resztek pożniw-
nych. Wałowanie pola ciężkim wałem gładkim przed siewem buraka w celu rozgniatania ślimaków i ich jaj. 
Próg ekonomicznej szkodliwości: 
Burak − po siewie 3 ślimaki w pułapce; po wschodach do fazy 5 liści właściwych (BBCH 10-15) średnio 3 i więcej ślima-
ków w pułapce lub zaobserwowanie 5-20% uszkodzeń roślin. 
Rzepak − po wschodach od fazy 1 liścia właściwego (BBCH 09-11) średnio 2-3 ślimaki w pułapce lub zaobserwowanie 5% 
uszkodzonych siewek; w fazie 2-5 liści (BBCH 12-15) po zaobserwowaniu 4 lub więcej ślimaków w pułapce lub stwierdze-
nie 10% uszkodzonych roślin. 
Kukurydza − w okresie siewów i po wschodach roślin (BBCH 00-10) stwierdzone 2-3 ślimaki w pułapce. 
Zboża − po siewie od od fazy 1 liścia właściwego (BBCH 00-11) uszkodzonych 5% zasiewów lub siewek; w fazie 2-5 liści 
(BBCH 12-15) średnio 4 i więcej ślimaków w ustawionej pułapce lub uszkodzenie 10% roślin. 
W uprawach bobiku i grochu nie określono progów szkodliwości.
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