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Stratiolaelaps scimitus roofmijt 
Met inheemse roofmijten houdt u uw planten, dieren en uzelf gezond! 

 
Inheemse roofmijt voor de natuurlijke biologische bestrijding van plaaginsecten in:  
 

 land- en tuinbouw (waaronder potplanten) 
Stratiolaelaps scimitus houdt de voedingsbodem schoon van larven en poppen van Varenrouwmuggen en 
Trips, Stromijten en Bollenmijten, Springstaarten, alsmede Miljoenpoten en Wortelluizen 
 

 pluimveehouderij en voor hobbyhouders van pluimvee en siervogels 
Stratiolaelaps scimitus is zeer effectief tegen bloedluizen of rode vogelmijt (Dermanyssus gallinae) en 
zwarte luizen bij kippen, kalkoenen, duiven, en allerlei volière vogels . 
 

 terrariumdieren 
Stratiolaelaps scimitus kan ook effectief worden ingezet in terraria om hagedissen, slangen of 
vogelspinnen van hun bloedluizen te bevrijden.  
 

Laat de natuur in uw voordeel werken. 
Nuttige insecten en dieren zoals roofmijten zijn van 
oudsher de natuurlijke vijanden van plaaginsecten in 
planten en dieren. Het gebruik van chemische 
middelen vernietigt de natuurlijke bevolking van 
nuttige insecten en dieren.  
Met inheemse roofmijten houdt u uw planten, dieren 
en uzelf gezond! Ze maken de kweekbodems en 
dierenhokken schoon en bevrijden uw dieren van 
ongewenste mijten en luizen. 

 

 
 
Stratiolaelaps scimitus : 

 is een lichtbeige gekleurde roofmijt van 
ongeveer 1 mm groot;  

 leeft in grote delen van de natuur in Europa;   
 is zeer beweeglijk;  
 leeft in de bovenste grondlaag (1-4 cm diep);  
 voedt zich met schadelijke bodeminsecten 

zoals springstaarten, poppen van trips en 
varenrouwmuglarven;  

 eet ook andere mijtensoorten, waaronder 
bloedluizen en zwarte luizen;  

 voelt zich thuis in vochtige (pot-) grond;  
 kan tot 7 weken zonder voedsel;  
 is actief bij temperaturen boven 10°C;  
 leeft bij een ideale temperatuur tussen de  

15 en 25°C. 
 

 
 
Onze roofmijten worden verpakt in een zak met 
humusrijk strooimateriaal. De mijten moeten 
samen met het strooimateriaal verdeeld worden 
over de grond, potgrond of als kleine hoopjes in 
het dierenverblijf. 
 
Wilt u meer informatie? Bezoek onze website of 
neem contact met ons op! 
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