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Przedmiot : Kształcenie zawodowe teoretyczne 

Temat: Ochrona roślin – zwalczanie ślimaków w ogrodzie. 

Witajcie 

 

Dzisiaj poznajmy kolejnych bywalców ogrodów – są nimi  ślimaki. Niestety 

mimo, że nie są mile widziani  i nikt ich nie zapraszał,  to niestety odwiedzają 

nasze ogrody. Po mszycach to kolejne szkodniki niszczące rośliny  ☹ .  

Ślimaki lubią wilgotną i pochmurną aurę, ogrody pełne cienistych zakątków i 

zakamarków, wysoką trawę i rozkładające się roślinne resztki.  

  

Niszczą rośliny i korzenie, zostawiając wszędzie charakterystyczny śluz. 

Ślimaki w ogrodzie szpecą rośliny, wygryzając dziury w liściach i kwiatach, 

czasem zjadają nawet całe młode okazy.  

Ich naturalnymi wrogami są jeże, ropuchy, ptaki i jaszczurki.  

Największe spustoszenie sieją ślimaki nagie – pomrowy i ślinki – które żerują w 

nocy. Aby zmniejszyć populację ślimaków w ogrodzie, warto zacząć od metod 

tradycyjnych, które nie ingerują zbyt mocno w środowisko naturalne. 

 



W ogrodzie możemy spotkać ślimaki skorupkowe, jak winniczek, ślimak 

gajowy, ogrodowy, zaroślowy, oraz ślimaki nagie – pomrowy, pomrowiki i 

śliniki.  

Ślimaki tworzące skorupki nie powodują tak wielkich szkód, lecz również należy 

je w ogrodzie wyzbierać. 

                

Prawdziwym zagrożeniem są ślimaki nagie, szczególnie gdy jest ich bardzo wiele. 

Żerują przez cały sezon wegetacyjny, ale największe szkody wyrządzają wiosną, 

gdy zjadają siewki, delikatne młode pędy, płatki kwiatów. Bywa, że z młodych 

roślin pozostawiają jedynie łodyżki. 

Rośliny uszkodzone przez ślimaki są słabsze i częściej chorują. 

Sposoby zwalczania ślimaków w ogrodzie         

 

- Ślimaki z muszlą można łatwo zebrać z roślin do naczynia i wypuścić z dala od 

ogrodu. 

- Ślimaki nagie uaktywniają się między godziną 21 a 1 w nocy, w dzień są ukryte. 

Jeżeli chcesz wyłapywać je i niszczyć, musisz zwabiać je w jedno miejsce. W 

tym celu wykłada się na mokrą glebę wilgotne szmaty, deski, papę, liście łopianu 

lub kapusty, pod którymi te lubiące wilgoć zwierzęta kryją się w ciągu dnia. 



- Warto sadzić rośliny, których ślimaki nie tolerują, na przykład bez czarny, 

płomyk wiechowaty (floks), krwawnik pospolity, nasturcję wielkokwiatową, 

orlika pospolitego, macierzankę  piaskową, wilczomlecze, a na grządkach 

warzywnych majeranek, gorczycę białą, hyzop lekarski, szałwię lekarską,  

tymianek właściwy, cebulę i czosnek.  

- Jednym ze skutecznych sposobów na ślimaki jest umieszczenie w ziemi 

plastikowych kubeczków lub talerzyków wypełnionych piwem. Ślimaki, które 

bardzo lubią piwo, zwabione – po prostu wpadają do tych pułapek. 

 
 

Zapraszam do obejrzenia filmu.  

https://www.youtube.com/watch?v=Mgjbya82p40 -  Kilka sposobów na ślimaki. 

 

Pozdrawiam Was. Alicja Borowiecka 

                                                                  

                                                             

 

https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/macierzanki-gatunki-uprawa-zastosowanie-macierzanek-aa-n9sZ-rzSo-Ywtj.html
https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/szalwia-lekarska-wlasciwosci-lecznicze-i-zastosowanie-szalwi-aa-Z2dN-fpF6-f9Cd.html
https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/tymianek-uprawa-w-ogrodku-ziolowym-jak-uprawiac-tymianek-i-jak-zbierac-ziele-tymianku-aa-y1vU-2jtx-Gz9M.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mgjbya82p40
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