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Рожко І. Оцінка негативного впливу Arion lusitanicus sensu lato на продуктивність Fragaria ananassa 
Duch 

Приземиста форма існування Fragaria ananassa Duch. зробила її вкрай вразливою до пошкоджень 
інвазивного виду слизнів Arion lusitanicus s. l. У статті представлено оцінку загрози, яку несе шкідник 
традиційному товарному виробництву суниць ананасових у відкритому ґрунті. 

Дослідження проводили на однорядному насадженні суниць ананасових сорту Florence 1-го року товарного 
плодоношення у вегетацію 2020 року. 

Облікові ділянки (пробні майданчики) мали розмір 2×2 м; облікова ділянка № 1 – контрольна, з 
використанням біо-молюскоциду українського виробництва – Уліцид; облікова ділянка № 2 – відкрита для 
шкідника.  

Незважаючи на практично однаковий потенціал біологічної врожайності обох облікових ділянок, на 
обліковій ділянці № 2 вдалося зібрати 27 %, практично чверть очікуваного врожаю. Якість врожаю була низька, 
оскільки плоди були забруднені слизом шкідника, через мікропошкодження шкідником швидше уражалися 
грибними інфекціями – борошнистою росою та сірою гниллю. 

Arion lusitanicus s. l. володіє високим пристосувальним потенціалом. Агротехнічні заходи з догляду за 
плодоносним насадженням суниць ананасових, зокрема, розпушення ґрунту в рядках, сприяють легкому 
заглибленню шкідника в зону кореневої системи рослини, а могутній листковий апарат рослин – безпечному 
комфортному перенесенню спекотних годин дня. Підрахунок шкідника показав його значну заселеність, у 
середньому 11 екз./м2. 

Отже, неконтрольоване поширення шкідника найближчим часом призведе до неможливості вирощування 
суниць ананасових у відкритому ґрунті. Звичний улюблений плід стане або небезпечним через безвідповідальне 
використання на плодоносних насадженнях токсичних препаратів (діюча речовина – метальдегід) для боротьби з 
Arion lusitanicus s. l, або недоступним через застосування дороговартісних альтернативних заходів забезпечення 
захисту, технологій закритого ґрунту. На часі проведення карантинних заходів відповідними органами, розробка та 
впровадження ефективних заходів боротьби зі шкідником. 

Ключові слова: слизень, інвазивний вид, шкідник, загроза, продуктивність, врожайність. 
 
Rozhko I. Estimation of the negative influence of Arion lusitanicus sensu lato on Fragaria ananassa Duch 

productivity 
The article presents an assessment of the threat posed by the pest to traditional commodity production of pineapple 

strawberries in the open ground commodity fruiting in the vegetation of 2020. 
Accounting plots (test sites) were 2×2 m in size; accounting area № 1 was the control area. Using bio-molluscicide 

of Ukrainian production – Ulicide; accounting area № 2 was open to the pest.  
Despite almost the same potential of biological yield of both accounting plots, the accounting plot № 2 managed to 

gether 27 %, almost 4 part of the expected yield. The quality of the crop was low, as the fruits were contaminated with the 
mucus of the pest, due to micro-damage by the pest they were more quickly affected by fungal infections: powdery mildew 
and gray rot. 

Arion lusitanicus s. l. has a high adaptive potential. Agrotechnical measures for the care of fruiting pineapple 
strawberries, in particular, loosening the soil in rows contribute to the easy deepening of the pest in the root system of the 
plant, and a powerful leaf apparatus of plants safely comfortable transfer of hot hours of the day. Calculation of the pest 
showed its significant population, on average, 11 specimen/m2. 
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Thus, the uncontrolled spread of the pest in the short term will lead to the impossibility of growing pineapple 
strawberries in the open ground. The usual favorite fruit will be either dangerous due to the ban on the irresponsible use of 
toxic drugs on fruit-bearing plantations (active substance – metaldehyde) to control Arion lusitanicus s.l. or inaccessible due 
to the use of expensive alternative protection measures, indoor technologies. Shortly there will be quarantine measures by 
the relevant authorities, and also development and implementation of effective pest control measures. 

Key words: slug, invasive species, pest, threat, productivity, yield. 
 
Постановка проблеми. За біологічними 

особливостями суниці ананасові – багаторічна 
трав’яниста рослина із сильно розгалуженим, 
частково здерев’янілим коротким надземним і 
підземним стеблом (кореневищем), густо вкритим 
мичкуватою кореневою системою. Плоди рослини 
ароматні, привабливі на вигляд, з чудовим гармо-
нійним смаком та цінним біохімічним складом. 
Зокрема, суничина багата на пектини – 1–2 %, 
містить 8–10 % цукру, 0,8–1,8 % органічних кис-
лот, серед яких переважають лимонна, яблучна, 
щавлева та аскорбінова, а також фолієва, 
саліцилова, хінна, мікроелементи: калій, фосфор, 
кальцій, магній, залізо, йод. Лікувальні властивос-
ті посилюються значним умістом і широким 
спектром вітамінів (С, групи В, А, Е, К), а також 
кумаринів. Суниці застосовують як лікувальний 
засіб від багатьох хвороб, завдяки високому 
вмісту заліза їх споживання сприяє кровотво-
ренню, а наявність сполук кальцію і фосфору 
позитивно впливає на працездатність і витрива-
лість; особливо цінною є стимулююча дія суниць 
на системи травлення і регулювання кровообігу, у 
лікуванні хвороб нирок та органів дихання. Плоди 
суниць вживають свіжими та в переробленому 
вигляді [2]. 

Приземиста форма існування культури зро-
била її вкрай вразливою до пошкоджень інва-
зивного виду слизнів Arion lusitanicus s. l. Оскіль-
ки плоди суниць ананасових мають велике 
значення як дієтичний і лікувальний продукт, 
захист від фітопатогенів потребує виваженого 
комплексного підходу. Серед багатьох прийомів 
захисту рослин суниць ананасових відбір і 
вирощування стійких до хвороб і шкідників сортів 
є найрадикальнішим, економічно обґрунтованим 
та екологічно безпечним заходом. Вирощування 
стійких проти шкідливих організмів сортів має 
низку переваг: поліпшується фітосанітарний стан 
агробіоценозів (зменшується запас зимуючих 
стадій шкідників та інфекції в рослинних рештках 
і ґрунті); зростає ефективність усіх елементів 
інтегрованого захисту – організаційно-госпо-
дарських, агротехнічних, біологічних, генетичних 
та інших заходів з обмеження чисельності та 
поширення шкідливих організмів; пестициди не 
використовуються або застосовуються в обме-

жених обсягах; знижується собівартість продукції 
й підвищується її рентабельність. Усі ці заходи не 
мають жодного ефекту, коли йдеться про Arion 
lusitanicus s. l. – поліфага, який унаслідок інтен-
сивного неконтрольованого розповсюдження 
впродовж останніх кількох років на теренах 
Львівської області несе реальну загрозу традицій-
ному товарному виробництву суниць ананасових у 
відкритому ґрунті. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Згідно з науковими дослідженнями співробітників 
Лабораторії малакології Державного природознав-
чого музею Національної академії наук України 
Н. В. Гураль-Сверлової та Р. І. Гураль, на тери-
торію Львівської області Arion lusitanicus s.l. 
потрапив, ймовірно, з Польщі зі садивним мате-
ріалом декоративних рослин наприкінці першого 
десятиліття 2000-х років, його перші колонії були 
зареєстровані в містах Винниках та Дрогобичі у 
2007–2009 рр., а влітку 2010 р. одразу кілька 
колоній було знайдено в місті Львові [3]. 

За даними О. В. Паламаренко, на 2018 р. 
Arion lusitanicus s. l. став масовим та багаточис-
ленним видом у кількох областях України, завдав 
збитків виробникам сільськогосподарської про-
дукції і приватним господарствам, жодних комп-
лексних заходів боротьби з ним не було проведено 
[5]. 

Дослідники О. В. Гарбар та Н. С. Кадлу-
бовська завдяки моделюванню екологічної ніші 
(ВІОСLIM) Arion lusitanicus s. l. встановили, що 
він має значний потенціал до подальшого 
поширення [1]. 

Засновники громадської ініціативи #Зупи-
ниРудого, керівник та співзасновник Національної 
мережі з біорізноманіття (UkrBIN) Микола 
Юнаков та учасниця проєкту Марина Голівець 
наголошують, що Arion lusitanicus s. l. сьогодні 
завдає значної шкоди врожаям культурних рослин 
у Польщі та Скандинавських країнах. Вони 
вважають, що у Південній Швеції та Західній 
Норвегії цей карантинний вид (слід зауважити, що 
в Європі Arion lusitanicus s. l. належить до 
карантинних видів) повністю знищує насадження 
суниць ананасових. Ці країни розробили та 
застосовують проти шкідника гібридну методику, 
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яка передбачає використання біо-молюскоциду 
Ferramol у поєднанні з біокультурою природного 
ворога слимаків – жуків-стафілів, які поїдають їхні 
яйця [4; 6]. 

За даними польських вчених, найвища 
щільність популяції Arion lusitanicus s. l. зафік-
сована на насадженнях деяких овочів (капусти, 
салату, квасолі – до 30 екз./м2), а також суниць 
ананасових та малини – до 50 екз./м2 [7; 8]. 

 
Постановка завдання. Метою досліджень, 

які проводили на дослідному полі кафедри 
садівництва та овочівництва ім. професора 
І. П. Гулька, була оцінка негативного впливу інва-
зивного виду слизнів Arion lusitanicus sensu lato на 
продуктивність Fragaria ananassa Duch. 

 
Виклад основного матеріалу. Дослідження 

проводили на однорядному насадженні суниць 
ананасових сорту Florence 1-го року товарного 
плодоношення у вегетацію 2020 року. Сорт 
Florence – пізній сорт, одержаний на Іст-
Моллінгській дослідній станції (Великобританія). 
Рослина формує міцний розкидистий кущ, з 
доброю облистненістю гофрованим темно-
зеленим листям. Квітконоси розміщуються нижче 
листя, при зав’язуванні плодів вони розміщаються 
на поверхні ґрунту. Плід великий, ширококонічної 
форми, яскраво-червоного кольору.  

Облікові ділянки (пробні майданчики) мали 
розмір 2×2 м; облікова ділянка № 1 – контрольна, 
з використанням біо-молюскоциду українського 
виробництва – Уліцид; облікова ділянка № 2 – 
відкрита для шкідника. Просторова ізоляція між 
ділянками становила 10 м. 

Виробником препарату Уліцид є ФОП Шев-
ченко С. В. на замовлення мережі магазинів «Агро-
маг» (санітарно-епідеміологічний висновок № 12.2-
18-1/1303 згідно з Переліком висновків державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи, виданих 
Держпродспоживслужбою за лютий 2020 року). 

В умовах польового досліду вивчали кіль-
кісні елементи продуктивності суниць ананасових, 
зокрема, біологічну й господарську врожайність. 

Варто зазначити, що у травні–червні 
2020 року (період інтенсивного росту та 
достигання плодів) спостерігалися сприятливі для 
розвитку та розповсюдження Arion lusitanicus s. l. 
та вкрай стресові для плодоносних рослин суниць 
ананасових погодні умови: надмірна кількість 
вологи (перевищення середньої багаторічної 
кількості опадів у 2–1,6 раза: 132 мм проти 61 мм 
(травень), 140 мм проти 89 мм (червень)) та 
помірна температура повітря (10,3 С (травень), 
18,4 С (червень)). Крім цього, 13 травня 2020 року 
спостерігали приморозки до мінус 3 С, що 
призвело до загибелі частини квітів та плодів. 

Дані табл. 1 засвідчують високі адаптивні 
властивості сорту Florence, які дають змогу йому 
за традиційної однорядної технології вирощування 
реалізовувати свій потенціал продуктивності. Рос-
лини на обох облікових ділянках показали прак-
тично однакові параметри потенційної (біологіч-
ної) врожайності: у середньому два квітконоси на 
ріжок, з дев’яти квітками на термінальних та 
двома–трьома квітками на латеральних квітко-
носах; загальну кількість квітконосів на 1 м пог. – 
38–39 шт.; загальну кількість квітів на 1 м пог. – 
388–392 шт. та загальну кількість зав’язі – 326–
324 шт. 

 
Таблиця 1 

Біологічна врожайність досліджуваного сорту Florence, ширина продуктивної смуги 40 см 
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У процесі достигання суничин, орієнтовно з 26 
травня 2020 року, розпочалося активне нашестя 
шкідника на облікову ділянку № 2. 

Оскільки потенціал урожайності на обох 
ділянках був практично однаковим, на обліковій 
ділянці № 2 вдалося зібрати 27 %, практично 
чверть очікуваного врожаю (табл. 2). 

Врожай на обліковій ділянці № 2 був не 
тільки значно нижчим, порівняно з контрольною 
ділянкою, але різко знизилася його якість, 
оскільки плоди, які залишалися на рослині, були 
забруднені слизом шкідника, через 
мікропошкодження шкідником швидше уражалися 
грибними інфекціями – борошнистою росою та 
сірою гниллю.  

Після першого, третього та останнього 
збору плодів було проведено підрахунок шкідника 
на обліковій ділянці № 2. Зокрема, після першого 
збору виявлено 36 (9 екз./м2), після третього – 48 
(12 екз./м2), після останнього – 45 (11,3 екз./м2) 
екземплярів. Після останнього збору плодів 
шкідника було зібрано та знищено. Слід 
виокремити високий пристосувальний потенціал 
Arion lusitanicus s. l. Агротехнічні заходи з догляду 
за плодоносним насадженням, зокрема 
розпушення ґрунту в рядках, сприяють легкому 
заглибленню шкідника в зону кореневої системи 
рослини, а могутній листковий апарат рослин – 
безпечному комфортному перенесенню спекотних 
годин дня (рис. 1 а). 

 
Таблиця 2 

Господарський врожай, кг/м пог. (збори врожаю з 01.06 по 23.06.2020 р.) 
Облікова ділянка № 1  Облікова ділянка № 2 

Збір  Збір 
1 2 3 4 5 ∑  1 2 3 4 5 ∑ 

0,814 0,630 0,621 0,602 0,513 3,18  0,321 0,235 0,318 0,213 0,211 0,87 
 

 

  
       а) 

 

  
       б) 

Рис. 1 а), б). Облікова ділянка № 2: дата: 23 червня 2020 року, час: 6.55 год. ранку. 
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Висновки. На жаль, доводиться конста-
тувати, що неконтрольоване розповсюдження 
шкідника в найближчій перспективі призведе до 
неможливості вирощувати суниці ананасові у 
відкритому ґрунті.  

Звичний улюблений плід стане або небез-
печним через заборону, безвідповідальне викорис-
тання на плодоносних насадженнях токсичних 
препаратів (діюча речовина – метальдегід) для 
боротьби з Arion lusitanicus s. l, або недоступним 
через застосування дороговартісних альтернатив-
них заходів забезпечення захисту, технологій 
закритого ґрунту. 

На часі проведення карантинних заходів 
відповідними органами, розробка та впровадження 
ефективних заходів боротьби зі шкідником. 
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