TECHNISCHE FICHE

Phasmarhabditis-System
Phasmarhabditis-System staat borg voor een effectieve biologische bestrijding
van naaktslakken, die schadelijk zijn in land- en tuinbouwgewassen. Dit bijzonder
product is gebaseerd op een speciaal geselecteerde stam van de insectenparasitaire
nematode Phasmarhabditis hermaphrodita, die in de bodem actief op zoek gaat naar
naaktslakken, om ze daarna te vernietigen.

Slakken

Werking

Biologie
Slakken zijn de laatste jaren in vele delen van de wereld
belangrijker geworden als plaag in gewassen. Enkele bekende
soorten zijn Arion lusitanicus, Derocerus reticulatum en
Lehmannia valentiana.
Slakken hebben een vochtige omgeving nodig om te overleven,
zich voort te planten en zich te verplaatsen. 90 % van de
slakkenpopulatie bevindt zich bijna altijd in de bodem. Slechts
10 % van de populatie komt ‘s nachts naar boven om zich te
voeden met plantenmateriaal.
De meeste naaktslakken zijn tweeslachtig. Ze leggen hun eieren
in groepjes van 15 tot 50 in de bodem of onder plantenafval.
Onder gunstige omstandigheden komen deze onmiddellijk uit.
Bij ongunstige omstandigheden kunnen ze een lange periode
overleven tot de omstandigheden beter zijn, om alsnog uit te
komen.
Normaal zijn er 2 generaties slakken per jaar. Tijdens natte
zomers kunnen er echter meerdere generaties voorkomen.
Afhankelijk van de soort zijn volgroeide slakken 30 tot 150
mm lang.

Huidige methodes van slakkenbestrijding, zoals chemische
slakdodende middelen bieden soms inadequate bestrijding
in de land- en tuinbouw. Daarom is er vraag naar meer
omgevingsvriendelijke en veilige middelen om de schade aan
teelten te beperken.
Nematoden van de soort P. hermaphrodita zijn microscopisch
kleine wormpjes die in staat zijn om naaktslakken effectief te
parasiteren. Enkele kleine soorten huisjesslakken zijn eveneens
vatbaar.
Deze nematoden worden toegepast in een oplossing die over
het grondoppervlak wordt verdeeld. Na applicatie van de
nematoden gaan deze actief op zoek naar hun prooi en dringen
haar binnen via de ademhalingsopening onder de mantel. Zodra
de nematoden in de slak aanwezig zijn, komen er met hen in
symbiose levende bacteriën vrij. Een geïnfecteerde slak stopt
na ongeveer 3 tot 5 dagen met eten. Intussen vermenigvuldigen
de nematoden zich waardoor een typerende zwelling ontstaat
op de mantel van de slak. Uiteindelijk sterft de slak door de
giftige bestanddelen die door de in symbiose levende bacteriën
worden afgescheiden. Zodra ze begint te ontbinden, verspreid
een nieuwe generatie nematoden zich en begint haar zoektocht
naar een nieuwe prooi.

Schade
Naaktslakken kunnen half hun lichaamsgewicht verorberen in
24 uur tijd. De schade kan zowel boven als onder de grond
plaatsvinden. Schade aangericht door naaktslakken kan men
onderverdelen in 4 soorten:
• Door te vreten aan zaden, bladeren, stengels en wortels kan
sterke uitval optreden bij jonge gewassen;
• Vraatschade aan bladeren en bloemen leidt tot sterke
kwaliteitsvermindering;
• Vreterijplekken kunnen invalspoorten zijn voor allerlei
plantenziekten;
• Slijmafscheiding op het gewas veroorzaakt eveneens een
sterke kwaliteitsvermindering.

Biobest Belgium N.V. - Ilse Velden 18 - 2260 Westerlo (België) - Tel.: +32 14 25.79.80 - Fax: +32 14 25.79.82 - E-mail: info@biobest.be - www.biobest.be

BE 110718

Phasmarhabditis-System

Verpakking

Phasmarhabditis-System biedt een snelle en effectieve
slakkenbestrijding indien:
• het curatief wordt gebruikt om slakken te bestrijden wanneer
deze reeds aanwezig zijn.
• de temperatuur van de bodem of het substraat ligt tussen
5°C en 20°C. De ideale temperatuur is 15°C.
• de bodem of het substraat vochtig is en blijft om een goede
penetratie van de nematoden te garanderen.
• het in de late namiddag wordt toegediend, aangezien de
slakken ‘s nachts actief zijn.
• de spuitdruk niet hoger is dan 20 bar. De ideale druk ligt
tussen 5 en 10 bar.

Phasmarhabditis-System wordt geleverd in een speciaal ontwikkelde gelformulatie.
De verpakkingen bevatten 12 of 30 miljoen nematoden,
waarmee respectievelijk 40 of 100 m² kan worden behandeld.
De nematoden worden in suspensie gebracht door het
product met water te vermengen. Deze suspensie kan over
de te behandelen oppervlakte verspreid worden door middel
van bijvoorbeeld een gieter (voor kleinere oppervlakten) of
een spuitboom (voor grotere oppervlakten). Herhaal iedere 2
tot 4 weken. Een totale behandeling van 3 applicaties is aan
te raden.
Voor teelten van korte duur, voor pestgevoelige teelten of
bij applicatie bij lage temperaturen moet men de dosering
verdriedubbelen, en moet men deze verzesvoudigen voor
eenmalige toepassingen om een bescherming van zes weken
te bekomen.

In het open veld kan Phasmarhabditis-System tussen maart
en oktober worden toegepast. In beschermde teelten kan dit
practisch het hele jaar door.
Om jonge zaai- of steklingen te beschermen tegen slakken
kan men best de nematoden reeds 1 week vooraf toedienen.
Zo zal de schade praktisch nihil blijven. Toepassing van
Phasmarhabditis-System biedt gedurende minimaal 6 weken
bescherming tegen naaktslakken.

VOORDELEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologische en efficiënte bestrijdingswijze van
naaktslakken;
Effectief tegen slakken in de bodem en tegen
deze die zich aan de oppervlakte voeden;
Veilig voor mens, dier en het milieu;
Werkt dankzij een hoge dosering bij lage
temperaturen (vanaf 5°C);
Werking gedurende min. 6 weken;
Geen resistentieproblemen;
Praktisch en makkelijk in gebruik;
Bij toepassing geen beschermende kledij vereist;
Geen afvalproblemen.

Biobest waarborgt de kwaliteit van zijn producten. Omdat door Biobest geen controle over het gebruik van het product kan uitgeoefend worden, aanvaardt Biobest geen aansprakelijkheid voor minder goede werking of schade die direct
of indirect ontstaat uit gebruik, vervoer of opslag.
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