DE BELGISCHE VASTEPLANTENVERENIGING STELT VOOR...

SLAKKEN BESTRIJDEN
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slakkenbestrijding. Slakken zijn nachtdieren, ze verlaten hun
schuilplaats bij schemer om op zoek te gaan naar malse hapjes.
Een natte ondergrond komt hun daarbij uitstekend van pas. Ze
laten zich leiden door hun reukorgaan maar het slijmspoor dat ze
een vorige keer achterlieten is ook een hulp om hun favoriete
plant terug te vinden. Ze gedijen bij warme temperaturen. Zodra
de grond begint op te warmen in het voorjaar worden ze actief!
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Slakken zijn hermafrodiet, wat er op neerkomt dat alle slakken eitjes kunnen leggen! Ze zijn zowel mannelijk als vrouwelijk hoewel
ze elkaar nog steeds nodig hebben voor de bevruchting. Elke slak
kan per keer tot 80 eitjes deponeren en dit wel een vijftal keren
n op
een tuinseizoen. Die eitjes zijn gelatineus en gemakkelijk herkenherken
baar. Ze zijn meestal te vinden onder een steen, een bloempot,
een zak met tuinafval ... Alle donkere, vochtige plekken
ken die de slak
maar tegenkomt.
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Slakkenvraat bij Helleborus orientalis

AV

Slakkenvraat bij Echinacea purpurea Alba

Bestrijdingstips
De allerbeste bestrijding van een slakkenplaag
plaag is een uitg
uitgebalanceerd eco-systeem. De natuurlijke vijanden
slakken zijn kikjanden van slak
kers, padden, egels, grotere zangvogels,
loopkevers en
ogels, maar ook lo
honderdpoten. Maak uw tuin aantrekkelijk
en
ekkelijk voor de predatoren
pr
zij belonen u door de slakkenpopulatie
populatie in toom te houden.

Maar wat met een stadstuintje dat hooguit bezocht
wordt door de
be
kat van de buren?? Een enkele maatre
maatregel op zich is niet voldoende.
Je moet dus een paar goede, beproefde
strategieën combineren
b
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• Geef ‘s avonds de planten geen water. Slakken komen maar
moeilijk vooruit over droge grond maar verplaatsen zich verbazend snel over nat terrein. Geef dus uw planten ‘s morgensvroeg water.

• Mulch biedt een ideale schuilplaats voor overdag maar een dun
laagje gedroogd gemaaid gras vormt echter wel een doeltreffende barrière voor slakken.
• Slakkenkorrels kunnen uitkomst bieden maar verkies enkel de
milieuvriendelijke versie, anders vergiftig je ook andere dieren
die de korrels lusten of die stervende slakken eten. Je vergiftigt
dan de natuurlijke predatoren. Strooi de korrels liefst waar ze
voor vogels en kikkers niet zichtbaar of bereikbaar zijn. Slakkenkorrels trekken slakken aan. Gebruik ze daarom met mate
en strategisch. Niet tussen de slaplantjes maar wel in de partij
Vinca of andere bodembedekkers waar de slakken zich ongetwijfeld schuilhouden.
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• (HQ DQGHUH HIʖFLQWH PDDU PLQGHU EHNHQGH PHWKRGH ]LMQ GH
slakkendodende nematoden. Deze kleine organismen gaan
actief op zoek naar slakken, dringen binnen en leggen er hun
eitjes. De slak sterft binnen drie tot vijf dagen. De nieuwe nematoden verspreiden zich vanuit het slakkenlijk opnieuw en gaan
elk op zoek naar een nieuwe gastheer. U koopt deze in een tuincentrum of via internet. Doe de inhoud van de verpakking in een
gieter water en giet uit over de tuingrond waar u wilt bestrijden.
De grond moet wel al warm genoeg zijn.
• Je kan ‘s avonds ook met een zaklamp in je tuin slakken verzamelen, best tijdens of net na een regenbui. Gooi de slakken niet
in een emmer water, ze klimmen er gewoon weer uit.
• Wat u ook NIET moet doen is de slakken elders uitzetten. Slakken komen gemakkelijk van 500 meter ver terug, puur op de
geur.
Slakkenbestrijding gebeurt best zo vroeg mogelijk in het seizoen.
Na verloop van tijd zal je merken dat je de slakkenplaag onder
controle krijgt. En ook al is het onmogelijk alle slakkenvraat te
vermijden, de schade zal minimaal blijven. O

< Tekst en foto’s: Nik Spruyt
De Belgische Vasteplantenvereniging groepeert een aantal traditionele kwalitatieve vasteplantenkwekerijen die er alle een uitgebreid assortiment op na
houden. Samen streven ze een eerlijke samenwerking na en bundelen veel
kennis over vaste planten en het juiste gebruik ervan.
Tevens ijveren ze voor de doelstellingen en normen opgesteld door I.S.U. (Internationale Stauden Union).
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