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Samenvatting
Het project ‘SLAKvaardig’ in boomkwekerijgewassen en vaste planten is in november 2011
van start gegaan. DLV Plant heeft binnen dit project de (alternatieve) bestrijding van
slakken in pot – en containerteelt onderzocht.
Vooral in pot- en containerteelt kunnen slakken voor problemen zorgen. De verwachting is
dat chemische bestrijding vanwege het verdwijnen van middelen steeds lastiger wordt. Het
project is opgedeeld in twee faseringen waarbij in fase 1 een lijst van alternatieve
bestrijdingsmethodieken is opgesteld en de toepassingsmogelijkheden voor sierteelt en
vaste planten. Ook is in deze fase een inventarisatie uitgevoerd naar de levenswijze en
verspreiding van diverse slakkensoorten die in de praktijk aangetroffen zijn.
In de tweede fase zijn in samenspraak met de begeleidingscommissie twee proefschema’s
opgesteld waarbij de middelen met de meeste potentie zijn onderzocht. Het gaat daarbij
om middelen in korrelvorm, en middelen die als gewasbespuiting kunnen worden
toegepast.
Uit de inventarisatie naar diverse slakken in de praktijk blijkt dat lang niet alle slakken die
worden aangetroffen schade veroorzaken. Het zijn zelfs maar een paar slakken die echt
schadelijk zijn, zoals de grauwe akkerslak en de Segrijnslak. Daarnaast wordt zeer vaak in
een groot aantal gewassen het barnsteenslakje aangetroffen op de kwekerij. De
barnsteenslak is zeer klein (2-15 mm) en bestaat uit tientallen ondersoorten die zeer
moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Volgens de literatuur richt dit slakje geen schade
aan, maar met een kleine proef is aangetoond dat de slak wel degelijk schade aan kan
richten. Het vervelende van deze slak is dat het zich voornamelijk in het gewas ophoud en
lastig te bestrijden is met slakkenkorrels. Uit de literatuur blijkt ook dat er zelfs nuttige
slakken zijn, die andere slakken en eitjes van slakken eten.
Gewas
Aquilegia
Euonymus ‘Darts Blanket’
Euonymus ‘Darts Blanket’
Euonymus fortunei ‘Emarald Gold’
Euonymus fortunei ‘Emerald Gold’
Geranium sanguineum
Hosta fotunei 'Albopicta'
Hosta fotunei 'Albopicta'
Hosta fotunei 'Albopicta'
Hosta fotunei 'Albopicta'
Hosta fotunei 'Albopicta'
Hosta fotunei 'Albopicta'
Lavandula
Liriope
Magnolia
Magnolia soulangeana
Magnolia soulangeana
Phlox
Phormium
Pinus
Pinus
Sedum acre
Thuja occidentalis ‘Smaragd’
Yucca

Soort slak
Barnsteenslak
Deroceras
Barnsteenslak
Oxychilus
Deroceras
Oxychilus
Deroceras
Barnsteenslak
Grauwe veldslak
Segrijnslak
Barnsteenslak
Oxychilus
Barnsteenslak
Clausillia’s
Segrijnslak
Grauwe veldslak
Gewone tuinslak
Barnsteenslak
Barnsteenslak
Oxychilus
Gewone_tuinslak
Barnsteenslak
Oxychilus
Clausillia’s

Schade (ja/nee)
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja
ja
nee
nee
nee
nee
ja
ja
nee
ja
nee
nee
nee
ja
nee
nee

Tabel 0.1: Aangetroffen slakken in gewassen en schade op basis
van de uitgevoerde inventarisatie van dit project. Bron: eigen
onderzoek DLV Plant.
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Omdat de grauwe akkerslak en het barnsteenslakje als meest hinderlijk worden ervaren
zijn deze uitgekozen voor de proeven. In de eerste proef zijn in insectenkooien tien Hosta’s
uitgezet. Daarna zijn er per kooi tien stuks grauwe akkerslak ingebracht. De proef bestaat
uit vijf objecten die in drie herhalingen zijn aangelegd. Naast een onbehandeld object en
een standaard object met slakkenkorrels op basis van metaldehyde zijn drie producten
onderzocht. Sluxx® van ECOstyle, Tercol (K) granulaat en een nieuw product van BASF.
De laatste komt in deze test als beste naar voren. Met twee behandelingen zijn in vier
weken alle slakken bestreden. De standaard metaldehyde heeft ook een 100% bestrijding,
maar dat duurt 7 weken. Het effect van Sluxx® is minder goed dan de standaard, maar
hierbij is door gekozen aanpak 25% onder de adviesdosering gestrooid. Het effect van
Tercol (K) valt tegen.
In de ander proef zijn bij vijf objecten gewasbespuitingen uitgevoerd ter bestrijding van de
barnsteenslak. Drie experimentele behandelingen naast een standaard met metaldehyde
en een onbehandeld object. Na het inzetten van 110 slakken per insectenkooi is een grote
sterfte geweest na de eerste behandeling. Omdat dit ook bij het onbehandelde object het
geval was bieden de resultaten van het onderzoek onvoldoende houvast voor het trekken
van goede conclusies. Er zijn indicaties dat bespuitingen effect hebben, maar de meest
relevante conclusie uit deze proef is dat de barnsteenslakjes zeer kwetsbaar zijn. Fysieke
handelingen, (te) hoge temperaturen, lage luchtvochtigheid kunnen sterfte veroorzaken bij
de slakjes.
Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat het enige toegelaten alternatief voor
slakkenkorrels op basis van metaldehyde, de korrels op basis van ijzer(III)fosfaat zijn. Voor
professioneel gebruik zijn Sluxx® en Derrex® korrels van ECOstyle verkrijgbaar. Op basis
van de in dit project behaalde proefresultaten is het effect iets minder goed dan de
metaldehyde korrels. Dit komt omdat er onder de adviesdosering gewerkt is. De
verwachting is dat bij Sluxx®, met een volledige dosering van 7 kg/ha, het effect van
metaldehyde benadert (of wellicht overtroffen) wordt.
Mogelijk komt het getoetste middel in de naaktslakkenproef ‘F1070’ in de toekomst voor de
boomkwekerij en vasteplantenteelt beschikbaar. Het middel komt met de gehanteerde
dosering van 7 kg/ha als beste uit de proef. Er waren slechts twee toepassingen nodig om
in een tijdsbestek van vier weken een 100% bestrijding te realiseren.

© DLV Plant, 2012.
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1

Inleiding

1.1 Probleemstelling:
In boomkwekerijgewassen en vaste planten kunnen diverse soorten slakken voorkomen.
Kleine (huisjes)slakjes kom je gewoonlijk veel tegen op percelen langs en in (droge)sloten.
Vooral als er weinig wordt gemaaid bieden de akkerranden een goede schuilplaats.
Slakken houden zich hier op en onder gunstige omstandigheden (typisch Nederlands
zomerweer; rond 17 graden en ongeveer een rv van 75%) komen deze tevoorschijn. Ook
worden er problemen ervaren met slakken in (gietwater)bassins. Het sterke vermoeden
bestaat dat eitjes zich o.a. via het beregeningswater/systeem verspreiden over de
kwekerij.
De laatste jaren zijn slakkenmiddelen op basis van Mesurol verdwenen, of de toelating is
sterk beperkt. Er worden vaak korrels op basis van metaaldehyde gestrooid. De werking is
niet altijd voldoende. Net als bij de meeste gewasbeschermingstoepassingen is de keuze
van het juiste inzetmoment essentieel voor een goede bestrijding. De verse gewassen
lokken onder de natte omstandigheden harder dan de slakkenkorrels. Het probleem hierbij
is dus dat slakken zich ook voornamelijk hogerop in het gewas ophouden. Werking van
slakkenkorrels zal pas weer beter worden wanneer de slakken gedwongen worden voor
langere tijd op de grond te verblijven. Hiervan is pas sprake bij langdurig zonnig droog
weer. De ervaringen met slakkenkorrels, zoals de biologische, zijn minder goed. Als ze nat
worden, vallen ze uit elkaar en/of verschimmelen.
Slakken kunnen in diverse gewassen enorme schade aanbrengen. Deze schade kan
bestaan uit ‘kwalitatieve schade’ zoals:
- Vraat aan het te oogsten product waardoor schade aan bloemen en/of bladeren ontstaat.
- Vervuiling (uitwerpselen) van het te oogsten product.
- Aanwezigheid van slakken in het te verkopen product.
Kwantitatieve schade zoals:
- Vraat aan uitlopende delen met als gevolg opbrengstderving.
Naast de bekende vraatschade leveren deze ook hinderlijke problemen in het afzetkanaal
door hun aanwezigheid. Meer dan eens komt het voor dat op gewassen in tuincentra en
bouwmarkt slakken voorkomen die meegereisd zijn met het product.
Zichtbare schade aan de planten zorgt ervoor dat planten achteruit gaan in kwaliteit. Indien
de plant veel vraatschade vertoont, kan het voorkomen dat de plant onverkoopbaar is
geworden. Slijmsporen op planten komen de sierwaarde niet ten goede.
Voor de export geldt dat er geen slakken in het gewas mogen voorkomen voor landen
buiten de EU. Voor de boomkwekerij‐ en vaste plantensector heeft dit als gevolg dat er
goed gelet moet worden op aanwezigheid van slakken in het gewas.
De problemen met slakken worden niet begrensd door verschillende teeltsystemen en
locaties. Problemen worden voornamelijk ervaren in pot- en containerteelt.
Uitgangsmateriaal kan onzichtbaar eitjes bevatten die in een ander teeltsysteem
uitgeplant/opgepot worden. Juist uitgangsmateriaal is gevoelig voor aantasting vanwege
de zachtheid van het gewas en de hoge luchtvochtigheid.
© DLV Plant, 2012.

7

‘SLAKvaardig’ in boomkwekerijgewassen en vaste planten.
(alternatieve) bestrijding van slakken in pot – en containerteelt.
20130304 DEF

Uit een inventarisatie in 2004 (Dalfsen, Krijger, Ester) blijkt dat in de teelt en in het
slootwater, wat gebruikt wordt voor de beregening vaak barnsteenslakken worden
gevonden. Hoogstwaarschijnlijk komen deze slakken in de vorm van (slakken)eitjes via het
oppervlaktewater, dat gebruikt wordt als teeltwater, het bedrijf binnen. Ook andere
kwekerijen, die oppervlaktewater gebruiken, hebben slakkenschade.

1.2 Doelstelling(en) en afbakening:
Eind 2010 heeft DLV Plant een projectvoorstel ingediend waarbij een inventarisatie
uitgevoerd zou worden naar de meest voorkomende slakkensoorten in bomen en vaste
plantenteelt. Daarnaast een inventarisatie naar (biologische) bestrijdingsmethoden.
In opdracht van het PT is door HAS KennisTransfer in 2010/2011 een literatuuronderzoek
uitgevoerd naar deze vraagstellingen. (R. Kerkmeester & W. Hoogervorst ‘Slakken.
Literatuuronderzoek naar de beheersing van slakken in de Boomteelt’, 31 mei 2011)
Belangrijke conclusies uit de literatuurstudie waren dat de chemische bestrijding van
slakken in de toekomst steeds moeilijker zal worden omdat de kans op toelating (van het
belangrijkste middel voor de sector op basis van metaldehyde), verloopt in 2012.
Daarnaast wordt geadviseerd meer onderzoek naar de levenswijze en het aantal soorten
slakken uit te voeren.
Doel van dit project is een alternatieve bestrijdingsstrategie van slakken onderzoeken
welke voor een praktijkbedrijf goed toepasbaar is en minimaal zo efficiënt is als de
methoden die tot op heden wordt toegepast. Omdat de problemen in de vollegrondsteelten
beheersbaar zijn, richt dit onderzoek zich voornamelijk op slakken in pot en containerteelt.
De belangrijkste onderzoeksvragen zijn:
•
•

Waar komen de slakken vandaan en wat is de levenswijze?
Zijn er goede alternatieven voor de chemische middelen die tot op heden nog
ingezet kunnen worden?

1.3 Fasering project
Het project is gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 bestaat uit een vooronderzoek naar soorten
slakken en bestrijdingsmogelijkheden. Er is een inventarisatie uitgevoerd naar alternatieve
middelen voor producten op basis van metaldehyde en hun toepassingsmogelijkheden in
diverse sectoren. Hiervoor zijn fabrikanten van chemische en biologische middelen
benaderd voor het aandragen van nieuwe producten. Voorwaarde is dat toelating voor
boomkwekerij en vasteplantenteelt tot de mogelijkheden behoort (Zie bijlage 1:
Middeleninventarisatie). Aan de hand van de lijst met alternatieven is een keuze gemaakt
voor de meest kansrijke producten.
Daarnaast zijn binnen Nederland in de belangrijkste teeltgebieden slakken verzameld
zodat inzichtelijk is geworden welke slakken zich in de pot- en containerteelt ophouden.
Omdat specifieke determinatie van soort en ondersoort tijdrovend en kostbaar is zijn alleen
de families benoemd. Middels kleine screeningsproeven is informatie achterhaald over de
mogelijke schade die het soort kan veroorzaken. Deze kennis biedt informatie over de
wijze waarop bestrijdingsmiddelen ingezet kunnen worden.

© DLV Plant, 2012.
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Fase 2 bestaat uit de uitvoering van twee proeven die op de proeflocatie van DLV Plant in
Boskoop zijn uitgevoerd. In één proef zijn de effecten van de behandelingen bekeken bij
naaktslakken en bij de andere proef zijn huisjesslakken ingezet. De gewassen zijn
weggezet in speciale insectenkooien en in iedere kooi wordt een gelijk aantal slakken
ingezet. Op deze manier kunnen de behandelingseffecten goed met elkaar vergeleken
worden. In dit effectiviteitonderzoek zijn per proef 3 alternatieve producten getoetst ten
opzichte van een (onbehandelde)controle en een standaard behandelde controle. (Bijlage
2 + 3: Middel inzet per proef)

© DLV Plant, 2012.
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2

Inventarisatie slakken

2.1 Methoden
Slakken inclusief waardplanten zijn bij kwekerijen verzameld. Bij elk aangetroffen
exemplaar zijn de datum, tijdstip, locatie, gewas, vindplaats aangegeven. Daarnaast zijn
enkele soorten benoemd door de uitvoerder en door specialisten op basis van visuele
waarneming van de foto’s. Voorafgaand aan de aangetroffen exemplaren is een korte
beschrijving van de soort en/of familie weergegeven. De informatie is afkomstig vanuit de
literatuur, waarbij de bron vermeld is.
Aangetroffen soorten slakken inclusief waardplant, 2010-2012:
Boskoop:
Deroceras:
Barnsteenslak

Oxychilus

Euonymus ‘Darts Blanket’
Euonymus fortunei ‘Emerald Gold’
Euonymus ‘Darts Blanket’
Phormium
Lavandula
Thuja occidentalis ‘Smaragd’
Euonymus fortunei ‘Emarald Gold’

Hazerswoude (dorp):
Grauwe veldslak
Gewone tuinslak
Oxychilus
Segrijnslak

Magnolia soulangeana
,,
Pinus
Magnolia

Heythuizen
Barnsteenslak

Aquilegia

Elsloo (Friesland):
Barnsteenslak

Phlox

Afferden
Oxychilus

Geranium sanguineum

Groesbeek
Clausillia’s
Harich (Gaasterlân-Sleat)
Gewone_tuinslak
Hillegom
Barnsteenslak

© DLV Plant, 2012.
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3

Naaktslakken

3.1 Deroceras
3.1.1 Beschrijving
De familie (geslacht) Deroceras bestaat uit meer dan 123 ondersoorten. De kleine
akkerslak (Deroceras laeve) is een slak van hooguit 2,5 cm lang in uitgerekte toestand. Ze
komen voor op vochtige tot zeer vochtige plaatsen en zijn zelfs onder water aangetroffen.
De grauwe veldslak (Deroceras reticalatum) is een groter exemplaar van 3-5 cm en is
lichtgrijs/bruin van kleur. Deroceras soorten kennen een vrij gevarieerd menu: groene
planten, schimmels, paddenstoelen en uitwerpselen van andere dieren. De grauwe
veldslak legt tweemaal per jaar eieren in april/mei en in september/oktober. De eieren zijn
vervormbaar en kunnen met (sloot) water worden opgepompt.
BRON:
•

‘Slakken – herkenning, schadebeeld en bestrijding’ Bayer
Nederland B.V. (1991)

•

‘Ziektebeelden in de bloementeelt’ DLV De
Landbouwvoorlichting (1995)

•

http://www.anemoon.org/anm/etymologie/cardium/deroceras)

•

http://en.wikipedia.org/wiki/Deroceras)

•

http://biocontrole.nl/plaagbestrijding/naaktslakken.html)

Figuur 3.1: Eitjes van de grauwe veldslak.
(Foto: DLV Plant)

3.1.2 Aangetroffen exemplaren
Datum:
Tijdstip
Locatie:
Gewas:
Vindplaats:
Benoemd als:

Figuur 3.2

16 juni 2011
15.00 uur
Proeflocatie Boskoop
Euonymus ‘Darts Blanket’
Containerteelt Euonymus (C1,5) onder en in de potten.
Deroceras sp.

Figuur 3.3

Naaktslakjes van +/- 1 cm bevinden in en onder de potten van het gewas.
© DLV Plant, 2012.
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Datum:
Tijdstip
Locatie:
Gewas:
Vindplaats:
Benoemd als:

Figuur 3.4

18 juli 2011
10.00 uur
Proeflocatie Boskoop (in de kas)
Euonymus fortunei ‘Emerald Gold’
Containerteelt (C2) onder en in de potten.
kleine akkerslak

Figuur 3.5

De kleine naaktslakjes bevonden zich onder en tussen de potten.

Datum:
Tijdstip
Locatie:
Gewas:
Vindplaats:

5-5-2012
-.
Hazerswoude, Bentweg
Magnolia soulangeana (plantgoed in P9 pot)
Materiaal is vanuit de kas op een vollegrondsperceel gezet om af te
harden)
Benoemd als: Grauwe veldslak

Figuur 3.6

Figuur 3.7

Grote ‘vette’ slakken zijn aangetroffen tussen de potten. Het blad van het gewas is volledig weggevreten.

© DLV Plant, 2012.
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4

Huisjesslakken

4.1 Barnsteenslakken (Succineidae)
4.1.1 Beschrijving
De barnsteenslakjes zijn veel aangetroffen in siergewassen. Vaak in grotere groepen per
teelt. De familie van de Barnsteenslakken bestaat uit tientallen ondersoorten die qua
uiterlijke kenmerken moeilijk te onderscheiden zijn. Barnsteenslakken hebben een grote
gelijkenis met waterslakken. Ze leven echter altijd op het land. De kleur van het huisje is
geel/bruin en kan donkere vlekjes hebben. De slak voedt zich voornamelijk met algen en
afstervend plantmateriaal. Kenmerkend voor de slakken is dat de jonge slakjes de eerste
twee weken van de jeugdige fase ‘meereizen’ op de ouder. Volwassen slakken zijn
geslachtsrijp als de helft van de uiteindelijk maximale grootte bereikt is. Na de bevruchting
worden de eitjes in slijmballen gelegd. Twee weken later komen ze meestal uit. De
Barnsteenslakken kunnen ongeveer tot twee jaar oud worden.
BRON:
•

http://www.molluscs.at/gastropoda/te
rrestrial.html?/gastropoda/terrestrial/
succineidae.html

•

http://www.onderwaterwereld.net/ow
w_ml/php/data.php?PHPSESSID=08
48v20co1e1as263k5c0j9aq5&TLC=
NL&SOC=KVRSL&SSC=Succinea%
20Putris

Figuur 4.1: De eitjes worden in kleine pakketjes
afgezet tussen planten en mos of in vochtige
substraat. De eitjes zijn vervormbaar, maar het is niet
bekend of deze de filters van pomp-installaties
kunnen passeren. (Foto: DLV Plant)

4.1.2 Aangetroffen exemplaren
Datum:
10 november 2011
Tijdstip
11.00 uur
Locatie:
Decker Jacobs, Heythuizen
Gewas:
Akelei (Aquilegia).
Vindplaats:
Naast foliekas op
schaduwrijke plaats. Dicht
containerveld en open
goten. In gewas
(containerteelt P9 in kisten)
op de stengels zaten volop
kleine slakken.
Benoemd als: Barnsteenslak

© DLV Plant, 2012.

Figuur 4.2: De slakken in de Akelei bevonden zich
voornamelijk op de stengels van het gewas en
varieerden in grootte van 2 tot 7/8 mm. De jonge
exemplaren bevonden zich op de volwassen slakken.
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Datum:
Tijdstip
Locatie:
Gewas:
Vindplaats:
Benoemd als:

28 augustus 2010
15.00 uur
proeflocatie Boskoop
Euonymus ‘Darts Blanket’
Containerteelt euonymus (C1,5) op het gewas.
Barnsteenslak

Figuur 4.3

Figuur 4.4

Kleine huisjesslakken (+/- 0,8 cm) bevinden zich op het gewas.

Datum:
Tijdstip
Locatie:
Gewas:
Vindplaats:
Benoemd als:

13 april 2012
14.30 uur
Boskoop
Phormium
Volop slakken (bovenin) in het gewas
Barnsteenslak

Figuur 4.5

Figuur 4.6

Tussen de bladen zaten talloze slakjes verscholen.

© DLV Plant, 2012.

14

‘SLAKvaardig’ in boomkwekerijgewassen en vaste planten.
(alternatieve) bestrijding van slakken in pot – en containerteelt.
20130304 DEF

Datum:
Tijdstip
Locatie:
Gewas:
Vindplaats:
Benoemd als:

25-4-2012
15:00.
Proeflocatie Boskoop in de kas
Lavendel
Op de zijkant van de pot.
Barnsteenslak

Figuur 4.7: Kleine slakjes bevonden zich aan de zijkant
van de pot.

Datum:
Tijdstip
Locatie:
Gewas:
Vindplaats:
Opmerking:

2011
niet bekend.
Noord Nederland
Phlox
In het gewas

Citaat van kweker uit mailwisseling: ‘….ze
richten wel degelijk schade aan de groene
bladeren. slakkenkorrels heeft geen zin, want ze
zitten al in de planten. Ik zoek ze nu er
handmatig uit…

© DLV Plant, 2012.

Figuur 4.8: Afbeelding van de aangetroffen slakken.
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4.2 Blinkslak / Glimslak / Glansslak (Oxychilus)
In Nederland komen drie soorten glansslakken uit het geslacht Oxychilus voor. De soorten
zijn heel moeilijk van elkaar te onderscheiden. Lege schelpen zijn nog veel moeilijker uit
elkaar te houden. Als het slakje zelf echter nog leeft, dan lukt het op naam brengen soms
wel. De grote glansslak is de meest donkere van de drie. Bijna het hele beest is zeer
donkerblauw tot grijsachtig zwart. De voet is iets lichter, en het kleurverloop tussen rug en
voet is heel geleidelijk. Bovendien is de grote glansslak met zo'n 14 mm groter dan de
andere twee soorten. De (grote) glansslak is een rover. Hij jaagt vooral op jonge, nog
kleine tuinslakken en jonge naaktslakken. Soms wordt (levend) plantmateriaal
aangevreten.
BRON:
•

http://www.gardensafari.
nl/dutch/picpages/oxychi
lus_draparnaudi.htm

•

http://idtools.org/id/mollu
sc/factsheet.php?name=
Oxychilus%20spp.

Figuur 4.9: Glansslakken zijn vaak in de buurt van andere slakken
aangetroffen.

4.2.1 Aangetroffen exemplaren
Datum:
Tijdstip
Locatie:
Gewas:
Benoemd als:

Figuur 4.10

17 november 2011
11.30 uur
Lucassen
Bloedooievaarsbek (Geranium sanguineum) . Dicht gegroeid bed
Oxychilus

Figuur 4.11

Afbeelding en omschrijving: De slakken bevonden zich vrij, maar ook in de ronde huisjes. De grootte
varieerde van 0,5-1 cm. (zie ter vergelijk het eikenblad)
© DLV Plant, 2012.
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Datum:
Tijdstip
Locatie:
Gewas:
Vindplaats:

Benoemd als:

10 november 2011
11.00 uur
Heythuizen
Akelei (Aquilegia).
Naast foliekas op schaduwrijke plaats. Dicht containerveld en open goten.
In gewas (containerteelt P9 in kisten) op de stengels zaten volop kleine
slakken. (zie ook vindplaats Barnsteenslak)
Glansslak

Figuur 4.12

Figuur 4.13

De kleine slakjes zijn aangetroffen in gewassen die ook door de barnsteenslakjes bezocht werden.

Datum:
Tijdstip
Locatie:
Gewas:
Vindplaats:
Benoemd als:

Figuur 4.14

25-4-2012
15:00.
Proeflocatie Boskoop
Thuja occidentalis ‘Smaragd’
Op de pot.
Oxychilus-soort

Figuur 4.15

De slak met een huisje van 5 mm was aanwezig op de pot van Thuja occidentalis ‘Smaragd’.

© DLV Plant, 2012.
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Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Vindplaats:
Benoemd als:

19-3-2012
16:00
Hazerswoude –Dorp
2-jarige Pinus in pot op het containerveld
Oxychilus-soort.

Figuur 4.16

Figuur 4.17

Zeer klein huisjesslakje bevond zich in de pot aan de rand van de potkluit. Grootte is 2 mm.

Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Vindplaats:
Benoemd als:

27-8-2012
15:00
Onderzoekscentrum
Boomkwekekerij, Boskoop
Tussen potten met Hypericum
op het worteldoek
Oxychilus-soort.

Figuur 4.18:Talloze slakjes zijn aangetroffen tussen de
potten. Hier waren ook enkele barnsteenslakjes
aanwezig.

Datum:
Tijdstip:
Locatie:
Vindplaats:
Benoemd als:

30-8-2012
14:00
Onderzoekscentrum
Boomkwekekerij, Boskoop
Euonymus
Oxychilus-soort.

Figuur 4.19: Een slak van het Oxychilus-soort is
aangetroffen in het huisje van een barnsteenslak.

© DLV Plant, 2012.
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4.3 Clausilia’s
4.3.1 Beschrijving
De samenstellers van de “Nederlandse naamlijst van de weekdieren van Nederland en
België” zaten met het probleem dat de naam spoelhoren in gebruik was voor de zeeslak
Acteon tornatilis en voor de vertegenwoordigers van de familie Clausiliidae. Er is toen
besloten om voor de soorten van de Clausiliidae de naam Clausilia’s te gebruiken. De
Clausiliidae en het genus Clausilia ontlenen hun naam aan het sluitplaatje of clausilium,
waarmee het dier de mondopening kan sluiten.
De Grote clausilia is in Nederland geen algemeen voorkomende soort, maar in Duitsland
blijkbaar wel, gezien de naam Gemeine Schliesmundschnecke. De bouw van de
mondopening komt tot uitdrukking in de Engelse naam Two-lipped door snail en de
soortnaam biplicata (lat.) = dubbelgevouwen. Het is een grote schelp met afmetingen van
15-19 mm en heet daarom Grote clausilia. Clausilia’s voeden zich met algen.
BRON:
•

http://www.molluscs.at/gastropoda/terrestrial.html?/gastropoda/terrestrial/clausiliidae.html)

•

http://www.nederlandsesoorten.nl/nsr/concept/0AHCYFEPDTYH/taxonomy

4.3.2 Aangetroffen exemplaren
Datum:
Tijdstip
Locatie:
Gewas:
Vindplaats:

Benoemd als:

17 november 2011
11.30 uur
Groesbeek.
Liriope en Yucca
Naast een brede treksloot staan moerplanten van Yucca en Liriope.
Yucca’s zijn grove planten en een vrij open gewas. Liriope is een geheel
dichtgegroeid gewas op rijen. De ondergrond is grof zand met kleine
kiezels.
Clausilia

Figuur 4.20: De slakken in spits huisje zaten aan de voet van de plant
onder het bladgewas en varieerden in grootte van 5 tot 15 mm.

© DLV Plant, 2012.
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4.4 (Witgerande) Tuinslak
4.4.1 Beschrijving
Het huisje is gestreept en heeft geen tot vijf donkerbruine strepen die de wentelingen
volgen. Exemplaren met veel strepen leven in meer begroeide plaatsen, minder gestreepte
slakken leven vaak in open plekken als graslanden. Het waterige lichaam is grijs van kleur
en iets doorzichtig. De bovenste twee steeltjes hebben ogen, de onderste dienen om
geuren mee te herkennen en zijn waarschijnlijk veel belangrijker bij het vinden van
voedsel. Het voedsel bestaat voor een groot deel uit dode bladeren, maar deze soort heeft
een voorkeur voor levende planten als brandnetel en boterbloem; twee soorten die in de
tuin meestal als ongewenst worden beschouwd. Ook dode dieren als regenwormen en
andere slakken worden gegeten, de gewone tuinslak is dus voornamelijk een afvaleter van
plantaardig en dierlijk materiaal. BRON: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_tuinslak
4.4.2 Aangetroffen exemplaren
Datum:
23-4-2012
Tijdstip
Niet bekend
Locatie:
Gaasterlân-sleat . Harich
Gewas:
Pinus
Vindplaats:
Op de pot, tussen de
afgevallen naalden.
Benoemd als: (Witgerande) tuinslak

Figuur 4.21: Klein slakje van 5-6 mm was verscholen tussen
de afgevallen naalden op de pot. Het aangetroffen kleine
exemplaar op de Pinus is waarschijnlijk een jonge slak.

Datum:
Tijdstip
Locatie:
Gewas:
Vindplaats:

Benoemd als:

5-5-2012
Niet bekend
Hazerswoude, Bentweg
Magnolia soulangeana
(plantgoed in P9 pot)
Materiaal is vanuit de kas
op een
vollegrondsperceel gezet
om af te harden)
Gewone Tuinslak

Figuur 4.22: Tussen de naaktslakken die op dezelfde datum
in hetzelfde gewas aangetroffen zijn bevonden zich enkele
huisjesslakken.

© DLV Plant, 2012.
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4.5 Segrijnslak
4.5.1 Beschrijving
Veelvoorkomende slak die zich, net als vele soortgenoten, ’s nachts of onder natte
omstandigheden laat zien. De diameter van deze slak is 25 tot 40 mm en de hoogte is 25
tot 35 mm. De schelp heeft meestal een opvallend en ingewikkeld kleurpatroon. De
grondkleur is vaak geelbruin, soms donkerder grijs- tot paarsbruin. Er zijn 1 tot 5 donkere
spiraalbanden aanwezig die bestaan uit afzonderlijke vlekken. De banden kunnen met
elkaar versmolten kunnen zijn, volledig donker gekleurde schelpen zijn zeldzaam maar
komen voor. De vlekjes kunnen ook het hele oppervlak bedekken zonder dat een
rangschikking in banden zichtbaar is. De slakken leven vooral van jonge groene planten of
scheuten.
BRON:
•

http://en.wikipedia.org/wiki/Helix_aspersa

•

R. Kerkmeester, W. Hoogervorst. ‘Slakken:
Literatuuronderzoek naar de beheersing
van slakken in de boomteelt’ 2011 HAS
Kennistransfer

Figuur 4.23: Afbeelding van een Segrijnslak.
(Foto H. van Hage)

4.5.2 Aangetroffen exemplaren

Datum:
Tijdstip
Locatie:
Gewas:
Vindplaats:

5-5-2012
Niet bekend
Hazerswoude,
Bentweg
Magnolia
Stek /
vermeerderingskas

Figuur 4.24: Het aangetroffen exemplaar op de Magnolia kan
ook verantwoordelijk zijn voor de gewasschade.

© DLV Plant, 2012.
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5

Test gewasschade

5.1 Diverse soorten in Magnolia
In het gewas Magnolia zijn op 5 mei drie soorten slakken aangetroffen. Een naaktslak en
twee soorten huisjesslakken. Middels een klein oriënterend proefje is bekeken welke
slakken verantwoordelijk kunnen zijn voor de schade die ontstaan is. De proef is
uitgevoerd van 23 tot 7 juni 2012.

Figuur 5.1

Figuur 5.2

Omschrijving van de schade: De plant is in zijn geheel aangevreten. Jonge groeischeuten en blad zijn
tot op de houtige delen weg.

De verschillende soorten slakken zijn met een aantal van 5-10 soorten in een afgesloten
bakje gedaan met jonge groene bladeren. 15 dagen later is bekeken welke schade de
diverse slakken aangericht hebben. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de meest
vraatzuchtige exemplaren de Segrijnslak en naaktslak zijn.

Figuur 5.3

Figuur 5.4

Van boven met de klok mee: (5.1.3) De schade van
de naaktslak, daarnaast de schade van de
Segrijnslak (5.1.4) en rechts de ‘schade’ van de
tuinslak (5.1.5) . Duidelijk is dat de eerste twee
zeer schadelijk kunnen zijn voor siergewassen.
© DLV Plant, 2012.
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5.2 Schade van slak in Phormium?

Op een kwekerij in de omgeving van Boskoop
wordt Phormonium geteeld. Omdat bij het
aantreffen van de slakken schade in het gewas is
geconstateerd werd snel de link naar de slakjes
gelegd. Uit de geraadpleegde literatuur kon
opgemaakt worden dat het hoogstwaarschijnlijk is
dat de barnsteenslak verantwoordelijk is voor de
gewasschade. Uit de resultaten van een klein
oriënterend proefje kan worden opgemaakt dat er
een andere ‘dader’ gezocht moet worden. De proef
is uitgevoerd van 15 mei 2012 tot 23 mei 2012.

Figuur 5.6: de schade op het blad te zien.

Figuur 5.7

Figuur 5.8

De schade in het gewas is onderzocht door het betreffende slakje ruim een week ‘op te sluiten’ bij een blad.
De slak heeft zich in die tijd op meerdere plekken begeven maar na 8 dagen was geen enkele schade waar te
nemen.

© DLV Plant, 2012.
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5.3 Schade van barnsteenslakken in gezaaide planten
Op een vasteplantenkwekerij in Hillegom zijn
barnsteenslakjes aangetroffen. Het sterke
vermoeden bestond dat de slakjes
verantwoordelijk waren voor schade in diverse
gezaaide gewassen. Om de proef op de som te
nemen zijn op 17 augustus twee tray’s gezaaid
en weggezet in twee aparte gaaskooien.
Figuur 5.9

De proef is uitgevoerd van 17 augustus 2012 tot
30 augustus 2012.
Per zaaitray zijn 100 cupjes gezaaid op 17
augustus.
Het zaad is afkomstig van Sedum acre en is
een willekeurig testgewas. Ook met een ander
gewas had de proef uitgevoerd kunnen worden.
Figuur 5.10

In één van de gaaskooien zijn 100
barnsteenslakjes op de zaaitray gezet.

Op 30 augustus zijn de waarnemingen gedaan.

Figuur 5.12: Geen slakken uitgezet.

Figuur 5.11

Figuur 5.13: Wel slakken uitgezet.

Het resultaat van de test was duidelijk. Bij de zaaitray waar geen slakken zijn uitgezet is de
opkomst meer dan 90%. Bij de zaaitray waar wel slakken zijn uitgezet is meer dan de helft
van de gekiende planten aangevreten / niet opgekomen.
© DLV Plant, 2012.
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5.4 Schade in Hosta
In een kleine proef is bekeken welke slakken het meest schadelijk zijn. Als proefgewas is
gebruik gemaakt van Hosta. Bij één of meerdere planten zijn enkele slakken gezet, en na
een paar dagen is bekeken in welke mate de Hosta’s beschadigd zijn door slakkenvraat. In
deze proef zijn 5 soorten slakken onderzocht:
Kleine naaktslak
Barnsteenslak
Oxychilus-soort
Grauwe veldslak
Segrijnslak
5.4.1 Resultaat Kleine akkerslak
De proef is uitgevoerd van 20 juli 2012 tot 26 juli 2012.
In een onbeschadigde Hosta
zijn 10 stuks van de kleine
naaktslak uitgezet. De plant
staat in een afgesloten
gaaskooi waaruit de slakken
niet kunnen ontsnappen.

Figuur 5.14

Na zes dagen is bekeken
welke schade er aan de plant
waar te nemen was. De
slakjes bevonden zich zowel
op het gewas, als onder de
pot.
Er was geen duidelijke schade
waar te nemen aan de
bladeren van de plant.

Figuur 5.15

© DLV Plant, 2012.
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Figuur 5.16: Plant voor de test

Figuur 5.17: Plant 6 dagen na inzet van de slakjes.

5.4.2 Resultaat Barnsteenslak
De proef is uitgevoerd van 20 juli 2012 tot 26 juli
2012. In twee onbeschadigde Hosta’s zijn 50
barnsteenslakken uitgezet.

Figuur 5.18: 20 juli

Figuur 5.19: 26 juli

Figuur 5.20: 26 juli

Na zes dagen was er geen enkele schade aan de
twee planten te ontdekken. Talloze slakken
bevonden zich op het blad, maar er was geen vraat
zichtbaar.

Figuur 5.21: 26 juli

© DLV Plant, 2012.
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Figuur 5.22: Planten voor de test hadden onbeschadigd
gaaf blad.

Figuur 5.23: Planten 6 dagen na inzet van de 50 slakjes.
Geen enkele vraat aan bladen zichtbaar.

5.4.3 Resultaat Oxychillis-sp.

Op 20 juli zijn er 11 slakjes van de
Oxychillis-familie bij een hosta gezet.
De slakjes waren verzameld in een
petri-schaaltje en deze is bij de plant
in de afsluitbare gaaskooi gezet. De
proef is uitgevoerd van 20 juli 2012 tot
26 juli 2012.
De slakjes waren 26 juli vooral terug te
vinden op de pot. Geen van de slakjes
is in het gewas aangetroffen.

Figuur 5.24: Inzet van de test op 20 juli

Figuur 5.25: Slakjes op de pot op 26 juli.

© DLV Plant, 2012.
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Figuur 5.27: Plant voor de test heeft onbeschadigd
gaaf blad.

Figuur 5.28: Plant 6 dagen na inzet van de slakjes.
Geen enkele vraat aan bladen zichtbaar.

5.4.4 Resultaat Grauwe veldslak en Segrijnslak
De test met de naaktslak en huisjesslak is uitgevoerd van 23 juli 2012 tot 26 juli 2012.
Door bestaande kennis stond vooraf stond al vast dat er schade veroorzaakt zou worden.
De afbeeldingen bevestigen dat in drie dagen tijd 10 slakken een onverkoopbaar product
achterlaten.
De grauwe veldslak vreet
hele bladstengels aan
waardoor de bladen afvallen.
Daarnaast zijn de vele
uitwerpselen en slakken
sporen niet bevorderlijk voor
de sierwaarde.

Figuur 5.29

Figuur 5.31

Figuur 5.30

Figuur 5.32

In drie dagen tijd is geen enkel blad ontzien door de 10 segrijnslakken.
© DLV Plant, 2012.

28

‘SLAKvaardig’ in boomkwekerijgewassen en vaste planten.
(alternatieve) bestrijding van slakken in pot – en containerteelt.
20130304 DEF

6

Effectiviteitsproef: slakkenkorrels

6.1 Accommodatie en doelstelling
6.1.1 Accommodatie
DLV Plant / Onderzoekscentrum Boomkwekerij
Rijneveld 153
2771 XV Boskoop
Proefkas 72
6.1.2 Doelstelling
Effectiviteitsonderzoek naar diverse bestaande en nieuwe soorten slakkenkorrels

6.2 Proefopzet
Voor elk proefveldje is gebruik gemaakt van kweekkooien. In elke kooi zijn 10 slakken
ingezet nadat de eerste behandelingsronde is uitgevoerd. Alle behandelingen zijn
middelen in korrelvorm en worden gestrooid.
Proeffactor
Gewas

Aantal niveaus
1

beschrijving
Hosta

Behandelingen,
dosering &
codering

5

1
2
3
4
5

Onbehandeld
Standaard (w.s. metaldehyde, diverse fabrikanten)
Sluxx
BASF-F1070
TERCOL (K)

Herhalingen

3

Herhaling A,B,C

Tabel 6.1: Proeffactoren, aantal niveaus en omschrijving

6.2.1 Gewas:
Hosta fortunei ‘Albopicta’ potmaat P11
Planten zijn voor het wegzetten netjes
schoongemaakt en alle beschadigde
bladen verwijderd zodat nieuwe
schade goed waar te nemen is.

Figuur 6.1: Een proefveldje bestaat uit 10 planten in een
kweekkooi.

© DLV Plant, 2012.
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6.2.2 Behandeling en dosering
De deelnemende partijen aan de proef hebben een adviesdosering in gr/ha gegeven. Door
de zeer kleine proefvelden is de exacte adviesdosering niet goed in te vullen. Voor een
praktische toepassing is door de uitvoerder gesteld dat op elke pot minimaal 1 korrel moet
liggen. Op deze manier zijn alle korrels gelijk verdeeld over alle veldjes.
Bij de standaard behandeling met metaldehyde is de adviesdosering redelijk benaderd.
De dosering van Sluxx® slakkenkorrel is ≈ 25% lager als het advies van de fabrikant.
Bij de nieuwe korrel van BASF is dit hoger, maar in de proef zijn bij dit object maar twee
toepassingen van 7 kg/ha uitgevoerd, in plaats van de geadviseerde drie toepassingen van
5 kg/ha.
Het product Tercol (K) dient bij voorkeur doorgemengd te worden tijdens het oppotten van
het gewas. Door de proefopzet en de reeds opgepotte gewassen was dit niet mogelijk en
is volgens de adviesdosering op de pot gestrooid.
Er is een interval van twee weken aangehouden bij een herhaalde toepassing van de
slakkenkorrels.
Advies aantal
toepassingen en dosering gr/ha
dosering

Object

Middel

1

Onbehandeld

2

Metalyd

x * 7 kg/ha

3

Sluxx

x * 7 kg/ha

7000

4

BASF-F1070

3 * 5 kg/ha

5000

5

Tercol (K)

x * 40 kg/ha

400000

7000

Dosering in gr. per gewicht 30 korrels Teruggerekende
object (0,63m²)
/ per object in gr. dosering in kg/ha
0
0,44
0,44
0,32
25

x
0,413
0,333
0,444
x

x
6,5
5,3
7,0
x

Tabel 6.2: Doseringen en afweegtabel.

Op onderstaande data zijn de korrels toegepast:
• Behandeling 1: 03-08-2012
15:00 (Metalyd, Sluxx®, F1070, Tercol)
• Behandeling 2: 17-08-2012
12:00 (Metalyd, Sluxx®, F1070, Tercol)
• Behandeling 3: 31-8-12
10:00 (Metalyd, Sluxx®, Tercol)
6.2.3 Proefveldinrichting, loting en afmetingen
De proef is uitgevoerd in drie herhalingen. In totaal zijn 1 (gewas) * 5 (behandelingen) * 3
(herhalingen) = 15 proefveldjes aangehouden. Elk veld bestaat uit 10 planten dus er zijn
150 planten ingezet bij de proef. De afmetingen van een kweekkooi zijn (l*b*h)
0,6*0,35*0,35 m. De 10 planten staan op een oppervlak van 0,35*0,6 = 0,021 m. Omdat de
proef uit drie herhalingen bestaat is de oppervlakte per object 0,021*3 = 0,63 m.

5
4
3
2
1

A
A
A
A
A

3
1
4
5
2

10
9
8
7
6

B
B
B
B
B

1
2
3
5
4

15
14
13
12
11

C
C
C
C
C

3
4
5
2
1

Tabel 6.3: Proefveldinrichting/loting.

© DLV Plant, 2012.

30

‘SLAKvaardig’ in boomkwekerijgewassen en vaste planten.
(alternatieve) bestrijding van slakken in pot – en containerteelt.
20130304 DEF

6.3 Waarnemingen
In totaal zijn 7 waarnemingsronden uitgevoerd, met een interval van ongeveer en week.
Per waarnemingsronde is het aantal levende slakken per veldje geteld. Daarnaast is er
een notitie gemaakt van het aantal dode slakken. De dode slakken zijn niet verwijderd.
1. 3 augustus
2. 10 augustus
3. 17 augustus
4. 23 augustus
5. 31 augustus
6. 10 september
7. 19 september

6.4 Resultaat
6.4.1 Tellingen
Voor een goed beeld per bestrijdingsmethode zijn de resultaten weergegeven als
bestrijdingspercentages in onderstaande grafiek.
Na 20 dagen was er een 100% bestrijding bij de slakken korrel F1070. Er was toen twee
maal een toepassingsronde geweest. Het verschil met de standaardbehandeling was niet
significant, behalve een week na de eerste toepassing.
Het effect van de Sluxx® korrel is tot de tweede toepassing vergelijkbaar met de
onbehandelde controle. Na de tweede toepassing verbeterd het effect aanzienlijk. Na de
derde toepassing is er een significant verschil met de onbehandelde controle.

Grafiek 6.1: Bestrijdingseffect in percentages. Rood omcirkeld de toepassingsmomenten.
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Onbehandeld
standaard
Sluxx®
F-1070
Tercol (K)

3-aug
10 (a)
10 (a)
10 (a)
10 (a)
10 (a)

10-aug
10 (a)
8 (b)
10 (a)
5 (c)
10 (a)

17-aug
10 (a)
6 (b)
10 (a)
5 (b)
10 (a)

23-aug
8 (a)
2 (b)
5 (a)
0 (b)
9 (a)

31-aug
7 (a)
1 (bc)
4 (ab)
0 (c)
9 (a)

10-sep
7 (a)
0 (bc)
3 (b)
0 (c)
9 (a)

19-sep
7 (a)
0 (b)
3 (b)
0 (b)
8 (a)

Tabel 6.4: Tellingen van de levende slakken per object (gemiddelden van 3 velden, op hele getallen
afgerond). De letters geven de significante verschillen weer per datum.

Het effect van de bestrijding geeft redelijk goed zijn weerslag in de gewasstand van de
planten na afloop van de proef. Bij de objecten waar de bestrijding vlot verlopen is, wordt
weinig tot geen gewasschade waargenomen. Bij het onbehandelde object zeer veel..
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Figuur 6.2: Onbehandelde controle, twee maanden
na inzet van de slakken.

Figuur 6.3: Object metaldehyde 38 dagen na de
laatste (3e) behandeling.

Figuur 6.4: Object Sluxx® 38 dagen na de laatste
(3e) behandeling.

Figuur 6.5: Object F1070 52 dagen na de laatste (2e)
behandeling.

Figuur 6.6: Object Tercol (K) 38 dagen na de laatste
(3e) behandeling.

6.5 Discussie
De aanpassing van aantallen korrels per plant in plaats van aantallen korrels per m² maakt
dat bepaalde behandelingen - en andere behandelingen ondergedoseerd zijn. Door de
kleine proefvelden was het weinig praktisch hier een goede invulling aan te geven.
Ongetwijfeld heeft dit invloed op de resultaten gehad. Bij de standaard is 3 maal 7% te
weinig gedoseerd. Bij Sluxx® is dit drie maal 25% te weinig. En bij de F1070 korrel is twee
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maal 40% teveel gedoseerd. Bij de laatste zijn echter maar twee in plaats van de
geadviseerde drie toepassingen geweest. Per saldo kom je dan op 14 i.p.v. 15 kg/ha.
Het Tercol (K) granulaat moet bij voorkeur worden doorgemengd worden bij het substraat
zodat de plant de stoffen op kan nemen. Omdat regelmatig is waargenomen dat de
slakken direct in contact geweest zijn met het granulaat wordt het effect op welke wijze van
toepassing dan ook, in twijfel getrokken.

Figuur 6.7: Na drie toepassingen ligt er aardig wat Tercol (K)
granulaat op de potten. De slakken kruipen er overheen.

6.6 Conclusie
•

Het effect van de nieuwe slakkenkorrel F1070 is beter dan de standaard korrel op
basis van metaldehyde.

Het nieuwe product heeft (nog) geen toelating voor toepassing in de boomkwekerij en
vaste planten.
•

De Sluxx® slakkenkorrel van ECOstyle is momenteel het enige alternatief voor
slakkenkorrels op basis van metaldehyde.

Het effect van de korrel is in het uitgevoerde onderzoek minder als de standaard, maar bij
toepassing van de adviesdosering is een betere werking te verwachten.
•

Toepassing van Tercol (K) heeft in de toegepaste vorm van strooien op de pot,
geen effect op de bestrijding van slakken.
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7

Effectiviteitsproef: Gewasbespuitingen

7.1 Accommodatie en doelstelling
7.1.1 Accommodatie
DLV Plant
Proefstation voor de Boomkwekerij
Rijneveld 153
2771 XV Boskoop
Proefkas 72
7.1.2 Doelstelling
Het voorkomen van slakken in het gewas door gewasbespuitingen uit te voeren.

7.2 Proefopzet
Voor elk proefveldje is gebruik gemaakt van kweekkooien. Voor uitvoering van de
gewasbehandelingen zijn 110 slakken per kooi uitgezet. De slakjes zijn verzameld bij
praktijkbedrijven over een periode van 11 dagen.
06-08-2012 15:00
10-08-2012 16:00
13-08-2012 9:00
16-08-2012 16:00
17-08-2012 17:00

22 slakken per kooi (Uit Phlox, Elsloo)
13 slakken per kooi (uit gipsplant, Nieuwveen)
4 slakken per kooi (uit gipsplant, Nieuwveen)
15 slakken per kooi (onbekend, Nieuwveen)
56 slakken per kooi (stekkas, Hillegom)

Alle experimentele behandelingen zijn als gewasbespuiting toegepast. Als standaard is
een korrel toegepast omdat gewasbespuitingen niet binnen het wettelijk
gebruiksvoorschrift passen.
Proeffactor
Gewas

Aantal niveaus
1

beschrijving
Hosta

Behandelingen,
dosering &
codering

5

1
2
3
4
5

Onbehandeld
Standaard (w.s. metaldehyde, diverse fabrikanten)
Vertimec Gold
Aaltjes (Phasmarhabditis hermaphrodita)
TERCOL (L)

Herhalingen

3

Herhaling A,B,C

Tabel 7.1: Proeffactoren, aantal niveau’s en omschrijving.

7.2.1 Gewas:
Euonymus fortunei ‘Emerald Gold’ potmaat C15. De keuze voor Euonymus is gemaakt is
omdat het een vrij dicht gewas is waar de barnsteenslakjes zich kunnen ophouden.
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Figuur 7.1: Een proefveldje bestaat uit 8 planten in een kweekkooi.
Planten zijn voor het wegzetten netjes schoongemaakt en alle
beschadigde bladen verwijderd zodat nieuwe schade goed waar te
nemen is.

7.2.2 Behandeling en dosering

Object

Middel

1

Onbehandeld

2

Metalyd

3
4
5

Advies aantal
toepassingen en dosering gr/ha
dosering
x * 7 kg/ha

7000

Vertimec Gold

2 * 0,5 l/ha

500

Nematoden

x * 300st/0,5m²

x

Tercol (K)

x * 10l/ha

100000

Dosering in gr. per gewicht 30 korrels Teruggerekende
proefveldje (0,63m²) / per object in gr. dosering in kg/ha
0
0,44
0,03
x
6,33

x
0,413
nvt
nvt
nvt

x
6,5
x
x
x

Tabel 7.2: Doseringen en afweegtabel.

Op onderstaande data zijn de bespuitingen uitgevoerd.
•
•

Behandeling 1: 21-08-2012
Behandeling 2: 28-08-2012

17:00
12:00

7.2.3 Proefveldinrichting, loting en afmetingen
De proef is uitgevoerd in drie herhalingen. In totaal zijn 1 (gewas) * 5 (behandelingen) * 3
(herhalingen) = 15 proefveldjes aangehouden. Elk veld bestaat uit 8 planten dus er zijn
120 planten ingezet bij de proef. De afmetingen van een kweekkooi zijn (l*b*h)
0,6*0,35*0,35 m. De 8 planten staan op een oppervlak van 0,35*0,6 = 0,021 m. Omdat de
proef uit drie herhalingen bestaat is de oppervlakte per object 0,021*3 = 0,63 m.

5
4
3
2
1

A
A
A
A
A

3
1
4
5
2

10
9
8
7
6

B
B
B
B
B

1
2
3
5
4

15
14
13
12
11

C
C
C
C
C

3
4
5
2
1

Tabel 7.3: Proefveldinrichting/loting.
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7.3 Waarnemingen
In totaal zijn 3 waarnemingsronden uitgevoerd, met een interval van en week. Per
waarnemingsronde zijn het aantal dode slakken per veldje geteld. De dode slakken zijn
verwijderd.
1. 21 augustus
2. 28 augustus
3. 5 september

7.4 Resultaat
7.4.1 Tellingen
De slakjes blijken vrij kwetsbaar. Bij de eerste telling, voorafgaand aan de eerste
bespuiting op 21 augustus is al gemiddeld 20% van de slakjes dood. Vooraf was 10%
uitval ingecalculeerd (om 100 slakken per veld te testen zijn 110 slakjes uitgezet). Een
week na de eerste bespuiting was het merendeel van de slakken gestorven. Omdat ook bij
het onbehandelde object de sterfte hoog was, is dit niet direct te relateren aan de
gewasbespuitingen. Bij de laatste waarnemingsronde op 5 september zijn van de 1650
ingezette slakjes nog 8 levende gevonden in één onbehandeld proefveldje.

Datum Herhaling
21-aug a
b
c
28-aug a
b
c
5-sep a
b
c

Onbehandeld metaldehyde Vertimec Gold
13
20
10
29
21
20
27
26
23
75
107
100
98
110
100
105
109
109
102
110
110
110
110
110
110
110
110

Nematoden Tercol (L)
22
24
21
24
21
25
109
101
110
101
109
109
110
110
110
110
110
110

Tabel 7.4: Tellingen van de dode slakken per proefveldje.
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Grafiek 7.1: Bestrijdingseffect in percentages. De gegevens zijn geïndexeerd naar datum.

Figuur 7.2: De slakkenkorrels hebben wel een zekere
aantrekkingskracht op de barnsteenslakjes. Rond de metaldehydeslakkenkorrel zijn 7 slakjes aangetroffen bij de eerste
waarnemingsronde.

7.5 Discussie
De sterfte van de slakjes voorafgaand aan de bespuitingen is niet direct te verklaren. Het
is bekend dat slakken vochtminnend zijn en droogte en warmte vermijden. Mogelijk is dit
van invloed geweest. Het was niet te voorkomen dat de temperatuur na het uitzetten van
de slakken hoog opgelopen is in de proefafdeling. De etmaaltemperatuur is enkele dagen
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boven de 20°C geweest. Hoewel dagelijks de omgeving nat en vochtig gehouden is, zijn dit
geen ideale omstandigheden voor uitvoering van het onderzoek.

Figuur 7.3: vanaf 18 tot 22 augustus is de etmaaltemperatuur
buiten de kas > 25°C geweest.

7.6 Conclusie
De resultaten van het onderzoek bieden onvoldoende houvast voor het trekken van goede
conclusies. Door het ontbreken van significante verschillen kunnen hooguit enkele
indicatieve aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan worden.
•

•

Uit dit onderzoek is in ieder geval gebleken dat de barnsteenslakjes kwetsbaar
zijn. Fysieke handelingen en hoge temperaturen doorstaan ze slecht.
Vervolgonderzoek naar de bestrijding van de barnsteenslak bij voorkeur uitvoeren
in de natuurlijke omgeving.
Alle onderzochte behandelingen zijn in potentie effectief omdat er gemiddeld meer
sterfte is als bij de onbehandelde proefveldjes.
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8

Conclusies
•

•

•
•

•

•
•

9

De meest voorkomende slak in pot en containerteelt is de barnsteenslak. Hoewel
deze slak als weinig tot niet schadelijk gekenmerkt wordt in de literatuur, is
aangetoond dat de barnsteenslak wel degelijk schadelijk is in zachte (gezaaide)
gewassen.
In dit onderzoek is niet aangetoond dat barnsteenslakken die zich in het gewas
ophouden schade aanrichten. Een voor slak bekendstaande lekkernij zoals Hosta
blijft onaangetast als de barnsteenslak ermee in contact komt. Ook een test in
Phormonium wees uit dat niet te alle tijden schade aangericht wordt door de
barnsteenslak.
Voor de bestrijding van barnsteenslakken in het gewas is in dit onderzoek geen
effectief middel naar voren gekomen omdat er geen significante verschillen waren.
Het is bekend dat de barnsteenslak via oppervlaktewater verspreid wordt, maar er
zijn ook barnsteenslakken aangetroffen op kwekerijen waar uitsluitend beregend
wordt met bronwater. Dit gegeven maakt dat de levenswijze van de
(barnsteen)slakken lastig te achterhalen is.
Middelen op basis van metaldehyde zijn het meest effectief tegen diverse soorten
slakken zoals de barnsteenslak en de grauwe akkerslak, mits de slakken ermee in
aanraking komen.
Middelen op basis van knoflook zijn niet effectief tegen de grauwe akkerslak.
Korrels op basis van ijzer(III)fosfaat zijn de enige toegelaten alternatieven voor
slakkenkorrels op basis van metaldehyde.

Aanbevelingen

9.1 Preventieve maatregelen.
De basis voor een goede preventieve beheersing van slakkenschade is weten hoeveel en
op welke plek op het perceel slakken aanwezig zijn. In de boomkwekerij en vaste
plantenteelt komen meerder soorten huisjes- en naaktslakken voor. Deze zijn niet allemaal
schadelijk. Het is het belangrijk om waar te nemen en de ontwikkeling van de populatie op
basis van (weers)omstandigheden in te schatten. Met deze informatie kunnen gericht
maatregelen worden genomen om slakkenschade te voorkomen. Bij verwachte hoge
slakkendruk en/of een gewas gevoelig voor schade, kan besloten worden slakkenkorrels
toe te passen. De nieuwe korrels (F1070) die onderzocht zijn hebben een langere
werkingsduur omdat de korrel onder natte omstandigheden beter intact blijft. Inzetten kan
dus al voorafgaand aan het zaaien.
Het is wel aannemelijk dat zeer zachte (kruidachtige) gewassen wel aangevreten kunnen
worden. Ervaringen uit de praktijk zijn wisselend. Uit eerder uitgevoerd onderzoek en het
huidige project blijkt dat in de vaste plantenteelt toch wel problemen voor kunnen komen.
Het is oppassen met de barnsteenslak in de gewassen Phlox, Delphinium, Lythrum,
(herfst) Aster en alle gezaaide siergewassen (boomkwekerij- en vaste planten).
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De vindplaatsen van slakken bevestigen dat een goede bedrijfshygiëne de aantasting van
slakken kan beperken. Uit eerder onderzoek blijkt dat het ruimen van gewasresten de
verspreiding van slakken kan voorkomen. Omdat de levenswijze van de slakjes niet
vastgesteld is, wordt aanbevolen strenge hygiëne maatregelen te nemen voor oppotten of
zaaien van zachte gewassen. Te denken valt aan het ontsmetten van het wordteldoek om
mogelijk aanwezige slakkeneitjes te verwijderen. Het filteren of ontsmetten van gietwater
kan mogelijke verspreiding van slakkeneitjes over het bedrijf voorkomen. Het passeren van
slakkeneitjes langs pompfilters is niet onderzocht, maar de vindplaats van vooral de
barnsteenslak doet vermoeden dat dit mogelijkheid is.
De aangetroffen slakken van de Oxychilus-famillie kunnen mogelijk interessant zijn voor de
biologische bestrijding van slakken. Uit literatuur blijkt dat er binnen deze familie soorten
zijn die andere slakken eten. Bij het aantreffen van barnsteenslakken in diverse gewassen
is vaak één of meerdere Oxychilus-soorten gevonden. Wellicht staat de barnsteenslak op
de menukaart van de Oxychilus.
Binnen de kaders van het uitgevoerde project kon niet uitgezocht worden welke Oxichilussoorten het beste ingezet kunnen worden als mogelijk biologische bestrijder, maar het is
zeer de moeite waard dit nader te bekijken in vervolgonderzoek.

9.2 Curatieve maatregelen
9.2.1 Biologische middelen
Onder andere Sluxx® en Derrex® korrels van ECOstyle bevatten de werkzame stof
ijzerfosfaat. Op basis van de in dit project behaalde proefresultaten is het effect iets minder
goed dan de metaldehyde korrels. Dit komt omdat er onder de adviesdosering gewerkt is.
De verwachting is dat bij Sluxx®, met een volledige dosering van 7 kg/ha, het effect van
metaldehyde benadert (of wellicht overtroffen) wordt.
9.2.2 Chemische middelen
Tijdens uitvoering van het project is de toelating van middelen op basis van metaldehyde
verruimd tot 2015. Voor meer informatie over toelating verwijst de uitvoerder naar de
daarvoor opgerichte instantie; Het college voor de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb). Op basis van de proefresultaten heeft het inzetten
van deze middelen de voorkeur omdat er een effectieve bestrijding gerealiseerd is tegen
de grauwe akkerslak. Mogelijk komt het getoetste middel in de naaktslakkenproef ‘F1070’
in 2013 voor de boomkwekerij en vasteplantenteelt beschikbaar. Het middel komt met de
gehanteerde dosering van 7 kg/ha als beste uit de proef. Er waren slechts twee
toepassingen nodig om in een tijdsbestek van vier weken een 100% bestrijding te
realiseren zonder dat er veel gewasschade aangericht is.
Op basis van bestaande kennis heeft het de aanbeveling slakjes in het gewas aan te
pakken met Vertimec of Tercol (L). Enige reden hiervoor is dat de toepassing van
parasitaire aaltjes relatief duur is. Een herhaling van de proef onder betere
omstandigheden zou uitgevoerd moeten worden om meer duidelijkheid te krijgen over
bestrijding van slakken in het gewas. Ervaringen vanuit de praktijk wijzen uit dat er met
metaldehyde een goed effect te behalen is. Voorwaarde is dat de barnsteenslak zich wel
op de grond bevind omdat daar de korrels liggen.
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‘SLAKvaardig’ in boomkwekerijgewassen en vaste planten.
(alternatieve) bestrijding van slakken in pot – en containerteelt.
20130304 DEF

Bijlage 1: Middeleninventarisatie (longlist)
Optie 1:
Fabrikant:
Product:
Toepassingsmethodiek:
Adviesdosering
Toelichting:

Optie 2:
Fabrikant;
Product:
Toepassingsmethodiek:
Dosering:
Toelichting

Syngenta
Vertimec
Gewasbespuiting
50 ml/100ℓ bij 1000l./ha
“Het feit dat abamectine in het verleden al bewezen
effectief was op slakken en er zelfs sprake is geweest van
een aparte formulering specifiek voor slakken. Dat laatste
zal overigens nu niet meer gebeuren.” (27-6-2012. Tom
van der Gouw, Crop advisor horticulture Syngenta Crop
Protection B.V.)
Bayer Crop Science
Mesurol Pro (methiocarb)
Strooien
3 – 5 gram per 10 m2 of ongeveer 20 korrels per m2
Inbrengen als slakkenbestrijdingsmiddel in nietgrondgebonden bedekte teelten.

Optie 3:
Fabrikant:
Product:
Toepassingsmethodiek:
Dosering:
Toelichting:

Biocontrole
parasitaire nemetoden
Gewasbespuiting
30 miljoen per are
Toepassen bij temperaturen > 5°C

Optie 4:
Fabrikant:
Product:
Toepassingsmethodiek:

Biocontrole
parasitaire nemetoden
Aanbrengen als pasta

Optie 5:
Fabrikant:
Product:
Toepassingsmethodiek:
Dosering
Toelichting:

Optie 6:
Fabrikant:
Product:
Toepassingsmethodiek:
Dosering

© DLV Plant, 2012.

Ecostyle
Derrex®
Strooien
7 kg/ha.
Derrex is minder watervast en dus korter werkend dan
Sluxx. Derrex is een drooggeperste korrel terwijl Sluxx een
pasta formulering is. De werkingsduur van Sluxx is
ongeveer 4 weken terwijl dit bij Derrex rond de 2 weken
ligt, afhankelijk van de hoeveelheid regen. Verder is
Derrex qua hvh ijzer III fosfaat identiek aan Sluxx (3%)
“Persoonlijk verwacht ik van Derrex geen beter resultaat
dan van Sluxx.” (30-7-2012. J. Brockelman
Accountmanager Professioneel ECOstyle)
Ecostyle
Sluxx®
Strooien
7 kg/ha.

43

‘SLAKvaardig’ in boomkwekerijgewassen en vaste planten.
(alternatieve) bestrijding van slakken in pot – en containerteelt.
20130304 DEF

Optie 7:
Fabrikant:
Product:
Toepassingsmethodiek:
Dosering

Optie 8:
Fabrikant:
Product:
Toepassingsmethodiek:
Dosering
Optie 9:
Fabrikant:
Product:
Toepassingsmethodiek:
Dosering

© DLV Plant, 2012.

BASF
F1070
Strooien
Is afhankelijk van het aantal toepassingen. Bij 3
toepassingen is de dosering 5 kg product /ha, bij 5
toepassingen dient 3 kg/ha toegepast te worden.
Diverse fabrikanten
Diverse op basis van w.s. metaldehyde
Strooien
7 kg/ha.

Pireco
Tercol (K) korrel / Tercol (L) vloeibaar (o.a.
knoflookextract)
Strooien / spuiten
20 kg/ha.
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‘SLAKvaardig’ in boomkwekerijgewassen en vaste planten.
(alternatieve) bestrijding van slakken in pot – en containerteelt.
20130304 DEF

Bijlage 2: Exp. middelen ‘proef naaktslak’.
Sluxx®

Bron(21-11-2012): http://landentuinbouw.ecostyle.nl/_Uploads/dbsAttachedFiles/Folder_Sluxx_2(1).pdf
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‘SLAKvaardig’ in boomkwekerijgewassen en vaste planten.
(alternatieve) bestrijding van slakken in pot – en containerteelt.
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F1070
•

Informatie verkrijgbaar bij BASF - The Chemical Company Divisie Agro-

Tercol (K)

BRON(21-11-2012): http://www.pireco.nl/nl/Pireco-Downloads/Productblad_TERCOL.pdf
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‘SLAKvaardig’ in boomkwekerijgewassen en vaste planten.
(alternatieve) bestrijding van slakken in pot – en containerteelt.
20130304 DEF

Bijlage 3: Exp. middelen ‘proef barnsteenslak’.
Vertimec Gold
Naam middel

Vertimec Gold

Toelatingshouder

Syngenta Crop Protection B.V.

Toelatingsnummer

13087

Categorie
Status

Gewasbeschermingsmiddel

Aard gebruik

professioneel

toegelaten middel

Aard werking

hulpstof, insecticide

Startdatum

04-07-2008

Expiratiedatum

01-07-2018

Formulering

Emulgeerbaar concentraat

Werkzame
stof(fen)

abamectin

Gehalte/Eenheid

18 G/L

Bron: www.ctgb.nl

Phasmarhabditis hermaphrodita (parasitaire nematoden)
Nematoden tegen naaktslakken, Phasmarhabditis hermaphrodita, 6 milj voor 20 m².
Werkzaam bij een bodemtemperatuur vanaf 5ºC.
Toepassing
De nematoden worden in een kleisubstantie geleverd, die u oplost in water. Met de
oplossing besproeit u het te behandelen oppervlak met een gieter of sprayer.
Niet toepassen in fel zonlicht (nematoden zijn gevoelig voor UV-straling). Zodra de
nematoden de grond zijn ingekropen (binnen enkele uren) heeft UV-straling geen invloed
meer.
Werking
Eenmaal uitgezet gaan de nematoden actief op zoek naar de naaktslakken om ze te
infecteren. Na infectie stoppen de naaktslakken met vreten en sterven. Uit de dode
naaktslakken ontstaat een nieuwe generatie nuttige nematoden die op zoek gaan naar
nieuwe naaktslakken om te infecteren.
Verpakking
De nematoden worden verpakt in een doorzichtig zakje. Verzending gebeurt met behulp
van een luchtkussenenvelop (chloorvrij).
De verpakking past in de brievenbus.
Natuurlijke vijanden kunnen door hun aard (levende organismen) niet worden
teruggestuurd.
Bewaren
Nematoden kunnen een aantal weken worden bewaard in de koelkast bij 4 tot 12ºC (niet in
het vriesvak!). In de verpakking staat een uiterste gebruiksdatum.
BRON (21-11-2012): http://biocontrole.nl/webwinkel/natuurlijke-vijanden1/naaktslakken/nematoden-tegen-naaktslakken.html

Tercol (L)
Zie Tercol (K)
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