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Geïntegreerde mijtenbestrijding
• Sortiment mijten wordt groter
• Herkennen is belangrijk
• Inzet biologische bestrijding niet voor alle
mijten mogelijk
• Acaricide met verschillende werking

Diverse mijten
• Spintmijten: Bonenspintmijt,
Fruitspintmijt,Citrusmijt, Buxusmijt,
Sparrenspintmijt …
• Galmijten: Roestmijten,
Bessenrondknopmijt, Taxusrondknopmijt,
Buxustopmijt, Druivenviltmijt …
• Weekhuidmijten: Begoniamijt,
Cyclamenmijt…

Kenmerken van mijten
•
•
•
•
•

Zeer klein
Waarnemen met loep
8 poten (insect 6 poten)
Onderkant van blad
Zuigend

Bonenspintmijt

Bonenspintmijt

(Tetranychus urticae)

(Tetranychus urticae)

Herkennen:

Overwinteren in schorsspleten, op beschutte
plaatsen in de buurt van eventueel afgestorven
planten, in spleten in de grond of in
kasconstructies.
April oranje wijfjes leggen eieren onder het blad

20°C => 17 dagen
30°C => 7 dagen
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Citrusmijt

Bonenspintpint
• Schadebeeld:
– zuigschade;
– flinke aantasting: witte zuigplekken aan
bovenzijde zichtbaar;
– geel blad/bladval;

• Waardplanten:
Erg breed spectrum.

(Panonychus citri)

• Eieren en mijt zijn donker
rood
• Gele stippen op blad
• Ernstige schade op
enkele planten
• Ei overwintert
• Biologisch moeilijk te
bestrijden
• Skimmia, Prunus
laucerasus, aardbei, Vitis

Foto: Anton van der Linden

Busxusmijt

Fruitmijt

(Eurytranychus buxi)

(Panonychus ulmi)

• Bruine spintmijt 0.3mm

• Zelfde familie als
citrusmijt
• Waardplanten:
Sorbus, Ribes,
Prunus, Malus,
Crataegus..

• Kleine, zilverkleurige
streepjes
• Schade vanaf mei
Bron: buxuscare.com

Foto: Anton van der Linden

Sparrenspintmijt

Sparrenspintmijt

(Oligonychus ununguis)

(Oligonychus ununguis)

• 5 - 10 generaties/jaar
ontwikkelen
• Waardplanten:Cryptomeria,
Picea, andere coniferen

Gewas kloppen

Met loep waarnemen

Bron: buxuscare.com
Foto: Anton van der Linden
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Galmijten

Buxustopmijt

(Eriophyes vitis)

• Overwinteren in de
knoppen van de druiven
• Bovenzijde van het blad
blaarachtige gallen

(Phytoptus canestinii )

• Houdt zich schuil achter
schutbladeren van de knop
• Leeft het gehele jaar in
kleine kolonies
• Schade vooral aanwezig op
het tweede schot
Foto: anton van der Linden

Weekhuidmijten

Roestmijten

(Tarsenomidae)

(Eriophyoidea)

• Galmijten zonder gallen
• Zeer klein, langwerpig
• Overwintert als vrouwtje
onder knopschubben of op
andere bedekte plaatsen
• Bruinverkleuring van
bladeren
• Carpinus, Fraxinus, Malus,
Pyrus en Sorbus …

Weekhuidmijten
(Tarsenomidae

• Waardplanten: Magnolia, Hedera, Acer,
Euonymus, Viburnum, Hydrangea,
Ceanothus….

• Groeiend probleem in
sierteeltgewassen.
• Verscholen levenswijze
• Bij 23°C in 5 dagen tijd
• Aanwezigheid wordt laat
opgemerkt
• Bladverkleuringen en
groeimisvormingen
• Begoniamijt,
Cyclamenmijten e.a.
• Gallen, groeiafwijking afh
van de waardplanten
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Apollo

ei+1e
larvestadium

Binnen+buiten

10

Borneo

Ei+larven

Binnen+buiten
niet
grondgebonden

20

Cantak

alle

Binnen+buiten

21

Carex

alle

Binnen

23

Envidor

Alle stadia
excl. Volw.♂

Binnen+buiten

niet meer dan tweemaal per seizoen
toepassen. Niet op Rosa. Trage
aanvangswerking

25

Floramite

Alle

Binnen+buiten

Effect 3-4 dagen. pH5-7 aanzuren met
X-change

21

Masai

Larven+adult

Binnen+buiten

>20ºC

6

Milbeknock

(ei),larve,adult

Binnen+buiten

10

Nissorun

Ei+1e larve

Binnen+buiten

12

Torque

Larve+adult

Binnen

6

Vertimec
gold

Larve en adult

Binnen+buiten

UN

Scelta

Alle

Binnen+buiten

Opmerking

Groeiregulator (stopt vervelling).
Mengen met Masai of Vertimec

U.V. gevoelig, nat.vijanden16
dagen wachttijd
Max 4x/jaar in 2 blokken
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Biologische bestrijding

Biologische bestrijding d.m.v.
roofmijten
• Welke roofmijt kiezen?
 Amblyseius andersoni
 Amblyseius californicus
Amblyseius swirskii
 Kies roofmijten die op boomkwekerij
gewassen zijn gevonden

Uitzetten roofmijten

• Goed mogelijk mits:
– Bonenspintmijt evt. combinatie trips;
– Weekhuidmijten en Citrusmijt niet aanwezig
– Schoon beginnen en preventief roofmijten
uitzetten
– Gewas moet elkaar (bijna)raken
– Temp boven 16ºC
– Frequent waarnemen
– Bijsturen biologische of met selectieve middelen

Linten met roofmijten en
voedsel
Goede ervaringen in de Skimmia-teelt

Biologische spintbestrijding
• Roofmijten worden geleverd in kokers, kweekzakjes of
kweeklinten
• Zemelen met roofmijten en voermijten
• Kweekzakje en kweeklinten uitloop tot 4 à 6 weken
• Bij kokers uitstrooien of wegblazen
• Bij levering direct uitzetten
• Evt bewaren max 3-4 dagen bij temp 13-14ºC
• Kokers liggend bewaren
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Dosering roofmijten





Linten: 1 lint /bed van 3 meter breed
Linten: 80-100-120 cm
Zakje 0,5-1/m2
Uitstrooien 20-25 roofmijten/m2 of 2x
13/m2

Diverse blaasapparaten

Biologische bestrijding
 Roofmijten zijn moeilijk terug te vinden
 Corrigeren met selectieve middelen
plaatselijk en opnieuw inzetten
 Corrigeren met Phytoseiulus persimilis
mogelijk let op RV>75%

Blaasapparatuur Koppert
Foto´s: koppert

Biobolo van Biobest
werpbreedte 60-80 cm

(foto:Biobest)

Onderzoek verdeling roofmijten
Bron:
Instituut voor Landbouwkundig en Visserij
Onderzoek (Merelbeke)
Proefcentrum voor Sierteelt
(Destelbergen)

Aandachtspunten
 Zorgvuldig gewassen waarnemen met een
loep
 Bij coniferen en Buxus kloppen
 Op tijd biol. of geïnt. bestrijding inzetten
 Bij een late waarneming is de bestrijding
moeizaam
 Kies het juiste middel afh van de mijten
 Gebruik bij voorkeur selectieve middelen
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Aandachtspunten






Contact werking
Fijne druppel, onderin het blad raken
Geen uitvloeiers
Spuit als de mijten actief zijn
Schoon eindigen eind augustus

Bedankt voor uw aandacht

Margareth van der Horst
i.o.v. Cultus Agro Advies

Vragen

Vragen
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