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Slakken

Biologie 
(Gastropoda)

Slakken behoren tot de weekdieren (Mollusca). Ze bezitten een met veel tandjes bezette chitineachtige 
rasptong, de zogenaamde radula, waarmee ze hun voedsel regelrecht van de oppervlakte vreten. Slakken zijn 
actief tijdens de schemering of ‘s nachts, ze leven overdag meestal onder schors, potten of tussen de planten. 
Alle slakken produceren slijm en zijn in de regel heel polyfaag. De eitjes worden in het substraat gelegd. Uit de 
eitjes kruipen jonge dieren, die heel veel op de ouders lijken.

Op orchideeën komen zowel naaktslakken zonder vast huisje als ook huisjesslakken met meer of minder grote 
schalen voor. Sommige slakkensoorten kunnen een belangrijke rol spelen als overbrengers van virussen.

De meest voorkomende soort onder de naaktslakken is de grauwe akkerslak (Deroceras reticulatum Müller). 
Deze soort kan onder gunstige omstandigheden 50-60 mm lang worden, het lichaam is grijs tot roodachtig 
bruin met donkere, netachtige lijnen en vlekken. De eitjes met een doorsnede tot 2,0 mm worden in hoopjes 
van 4-10 stuks bij voorkeur onder potten, hout of schors gelegd. De soort kenmerkt zich door het grote voort-
plantingsvermogen, onder de gunstige klimatologische omstandigheden in broeikassen kunnen volwassen ak-
kerslakken elke 2e of 3e dag eitjes leggen. De dieren vreten vooral aan bovengrondse plantendelen. Ze geven 
de voorkeur aan jong, zacht plantenweefsel en zijn daarom vaak op jonge planten en op bloemen te vinden.

Onder de huisjesslakken is de Amerikaanse glimslak (Zonitoides arboreus Say) belangrijk. Het gaat om een 
Noord-Amerikaanse soort. Het huisje is ca. 2-2,5 mm hoog en 3,5-4 mm breed, bruingeel tot rotbruin van 
kleur. Het voedsel bestaat zowel uit rottend als uit levend plantenmateriaal, waarbij het laatste duidelijk de 
voorkeur heeft. Deze soort houdt van schorssubstraten en vindt daar de ideale leefomstandigheden. De hele 
ontwikkeling duurt ongeveer 3 maanden.
Huisjesslakken komen meestal voor op wortels en op de wortelhals, richten weliswaar slechts een geringe 
directe schade aan, maar maken wonden. Deze zijn dan weer toegangspoorten voor schadelijke schimmels.
Slakken worden meestal binnengebracht met het plantensubstraat, vooral met schors en kokosvezels. 

Andere slakkensoorten in broeikassen die incidenteel ook aan orchideeën vreten zijn de Opeas pumilum 
Pfeiffer, Oxychilus draparnaudi Beck, Discus rotundatus Müller en de Lehmannia marginata Müller. Veel slakken 
worden via plantmateriaal geimporteerd uit tropische landen, met name via het substraat waarin deze plan-
ten komen. 
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Schadebeeld
Slakken veroorzaken oppervlakkig met hun rasptong eerst een geschraapte aanvreting aan de worteltop, 
bollen en pseudobollen, bladeren en bloemknoppen. Bij een andere vreetactiviteit ontstaan kleine gaten. 
Op grotere, dikkere bladeren wordt bijna uitsluitend de onderkant aangevreten. Deze vreetplekken kunnen 
later littekens worden en met de verdere groei van de planten vormen zich daar soms duidelijke, vlakachtige 
verkurkingen.
De wortels zijn vaak in de buurt van de worteltop groefachtig aangevreten. Door de vreetactiviteit van de 
Zonitoides aan wortels ontstaan er wonden, wat vaak weer leidt tot een secundaire aantasting door zwakke 
parasieten.
De bloemen worden vooral aangevreten bij de Cattleya, Phalaenopsis en Phaius.
Een ander kenmerk voor slakkenaantasting zijn de soms flinke slijmsporen en onregelmatig uitziende, zwarte 
uitwerpselvlekken op de aangevreten plekken.

Bestrijding
Tegen slakken zijn er drie werkzame stoffen in de formulering als slakkenkorrels beschikbaar: methiocarb, 
metaldehyde en ijzer-III-fosfaat. 

Metaldehydehoudende producten werken bij temperaturen vanaf 20 °C en kenmerken zich door een langere 
werkingsduur. Bij behandelingen met de preparaten kunnen slakken bij een niet dodelijke werkzame stoffeno-
pname en een geschikte hoge luchtvochtigheid in broeikassen er echter weer bovenop komen, daarom zijn 
er meerdere nabehandelingen nodig. Slakken, die de werkzame stof opgenomen hebben, ontwikkelen grote 
hoeveelheden slijm.

In vochtige biotopen is de werking van methiocarb beter dan die van de metaldehyde. Methiocarb heeft ook 
een ovicide werking, is al bij lagere temperaturen effectief, maar heeft ook een kortere werkingsduur. Slakken 
blijven na de opname van de werkzame stof nog enkele tijd actief. Voor de verbetering van de werking moet 
er water aanwezig zijn, bij droogte kan een slak er anders weer bovenop komen. In tegenstelling tot de opna-
me van metaldehyde volgt er geen slijmproductie.

Bij de opname van ijzer-III-fosfaat vindt er meestal een onmiddellijke vreetstop plaats. Door de afbouw van de 
werkzame stof in ijzer en fosfor ontstaan er geen schadelijke resten voor het milieu. De werkzaamheid berust 
niet op dehydratatie, er ontstaat geen beïnvloeding bij vochtig weer. Er ontstaat ook geen slijmproductie.

Bij de meeste producten wordt de werking relatief snel minder bij hoge luchtvochtigheidomstandigheden, 
zoals in broeikassen  gebruikelijk is. Daarom moeten de behandelingen met regelmatige tussenposen van 
minstens 3-4 weken herhaald worden. Nog beter is een interval van ongeveer 10 dagen net zolang totdat er 
geen nieuwe vreetschade meer herkenbaar is. Ter verbetering van de werking heeft het strooien van combi-
naties van verschillende werkzame stoffen zich in de praktijk bewezen.
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Cattleya: schraap schade op bloemen door slak

Phalaenopsis: slak schade in jonge planten

Phalaenopsis: naaktslak in substraat

Cattleya: schraap schade op bloemen door slak

Cattleya: schraap schade op bloemen door slak

Phalaenopsis: naaktslak in bloem
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Glimslak (Zonitoides arboreus) in substraat

Glimslak (Zonitoides arboreus) onder pot
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