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Szczegóły: 
Plantacjom rzepaku ozimego zagrażają ślimaki nagie. 

Zalecenia: 
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania tych szkodników należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji ich 

liczebności i/lub uszkodzeń wywołanych żerowaniem. Miarodajne obserwacje liczebności ślimaków można 

przeprowadzić z wykorzystaniem pułapek do odłowu ślimaków, wykładanych na plantacji tuż po wysiewie 

nasion. Obecnie liczne występowanie tych szkodników notuje się zwłaszcza w bliskim sąsiedztwie rowów, 

wilgotnych łąk, nieużytków oraz ogrodów działkowych, skąd mogą przemieścić się na zasiewy upraw 

rolniczych. 

Zaleca się wykonanie zabiegu chemicznego w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, 

wynoszącego: 

• bezpośrednio po siewie i w okresie wschodów: 

- zniszczenie 5% siewek 

- w przypadku wyłożenia pułapek – stwierdzenie 2-3 ślimaków średnio na 1 pułapkę sprawdzaną 2-3 razy w 

tygodniu; 

• w fazie 1-4 liści i w fazach późniejszych: 

- zniszczenie 10% roślin w stopniu silnym, tj. zniszczony pąk wierzchołkowy i uszkodzenie ponad 50% 

powierzchni liści. 

- w przypadku wyłożenia pułapek – stwierdzenie 4 lub więcej ślimaków średnio na 1 pułapkę sprawdzaną 2-3 

razy w tygodniu . 

Środki ochrony roślin: 

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w 

danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj,  

2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj. 

Uwagi: 
Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin 

przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: 

http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje -branzowe/Produkcja -roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-

ochrona-roslin. 



 

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin: 

 

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania. 

2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, 

zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty 

niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z 

uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. 

3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym. 

4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może 

być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy. 

5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji 

dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata. 
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