
De val werkt als volgt:  

Vanuit het deksel lopen vier buisjes 

schuin naar beneden af, richting het 

laagje bier in de pot. Door de sterke 

geur van het bier zullen de slakken de 

buisjes inkruipen. Hierdoor vallen ze 

uiteindelijk in het bier en kunnen ze niet 

meer uit de val. De slakken verdrinken 

of drinken zich lam. Doordat de val aan 

de onderkant transparant is kunt u, 

wanneer u de val uit de grond haalt, 

gemakkelijk zien of het al tijd is om de 

pot te legen.  

U kunt kiezen uit een bruine of groene val. 

Houdt u meer van iets decoratiefs, dan is 

er ook de mogelijkheid om een val met een 

paddenstoel afdakje te kiezen.  

De ideale manier om van uw naaktslakken af te komen! 



Handig om te weten 
       

Heeft u er ook last van bij uw tuin en/of 
boerderij? Naaktslakken zijn tegenwoordig 
een plaag, gewassen worden aangevreten en 
het lijkt alsof ze ieder jaar met meer zijn. Dit 
komt doordat de reproductie van naaktslakken 
erg groot is en er geen strenge winters meer 
zijn. 
Ze zoeken naar plaatsen waar een hoge 
luchtvochtigheid is en komen pas tevoorschijn 
bij vochtig weer. Bovendien zijn naaktslakken  
grotendeels nacht-actief om warmte en 
zonlicht te vermijden. 
Naaktslakken kunnen virussen, bacteriën of 
eitjes van parasieten overbrengen, omdat ze 
vaak uitwerpselen, rottend materiaal, 
schimmels (paddenstoelen) en andere 
slakken eten. 
 

Hoe komt het eigenlijk dat de naaktslakken 

zich zo snel voortplanten? De desbetreffende 

wegslak is hermafrodiet, dit betekent dat 

slakken tweeslachtig zijn en dus een 

mannelijk en een vrouwelijk geslachtsorgaan 

bezitten. Dit zorgt ervoor dat de voortplanting 

van slakken erg snel gaat, omdat ze niet 

hoeven te zoeken naar een partner met een 

ander geslacht, in tegenstelling tot de meeste 

andere dieren. Daarbij komt ook dat de paring 

wederzijds is en beide dieren worden 

bevrucht bij geslachtsgemeenschap. In een 

Bestaande oplossingen 

 Natuurlijke vijanden 

zoals kikkers,       

vogels en egels.  

 Een slakkenbarrière 

maak je door 

rondom je planten 

een barrière te 

maken van bijvoorbeeld fijngemalen 

eierschillen, deze ondergrond is voor 

slakken niet fijn om overheen te kruipen. 

Schrikdraad kan ook als barrière 

gebruikt worden, je wikkelt deze om een 

plant zodat een slak een schok krijgen 

als ze bij een plant proberen te komen.  

 Bij de potten van uw planten/gewassen 

kunt u een stukje koper bevestigen. Zorg 

dat het koper een breedte heeft van 6 

centimeter en dat het rond de hele pot is 

gevestigd. Als de slakken hierop 

kruipen, zullen ze een schok krijgen. Dit 

gebeurt omdat het koper langer is dan 

de lengte van hun lichaam. De slakken 

zullen van 

de pot 

afvallen, 

waardoor uw 

plant veilig 

is. 

 

Waarschijnlijk heeft u al verschillende 

manieren gehoord om de vraat aan uw 

gewassen te verminderen. Hier staan ze nog 

even op een rijtje: 

 Een bierval maak je door gistrijk bier in 

een emmer te gieten. De emmer met 

bier zet je in de 

tuin, de slakken in 

je tuin zullen hier 

op af komen door 

de geur en 

verdrinken of 

drinken zich lam 

totdat ze hieraan dood gaan. 

 ECOstyle Escar-Go is een natuurlijk 

product. Het is een korrel die u in de tuin 

kunt strooien om 

slakken op een 

natuurlijke manier te 

bestrijden. Wanneer de 

slakken van Escar-Go 

eten, leidt dit 

onmiddellijk tot een 

vraatstop . De slak trekt 

zich vervolgens terug en 

keert niet meer terug. 

 Door zwakke bladeren niet op te ruimen, 

zullen de naaktslakken hierop afkomen. 

De naaktslakken zullen van de bladeren 

eten, wat resulteert in minder vraat van 

uw gewassen. Bovendien scheelt dit ook 


