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Omschrijving 

Hartelijk dank voor uw bestelling van de Stratiolaelaps scimitus roofmijten. De Stratiolaelaps scimitus (voorheen 

Hypoaspis miles) roofmijt  is een natuurlijke vijand van o.a. springstaarten, larven en poppen van varenrouwmuggen, 

tripspoppen, stromijten, bollenmijten, miljoenpoten en wortelluizen.  Volwassen roofmijten zijn beige kleurig en 

ongeveer 1 mm lang en bewegen zich actief door de bovenste laag van de grond. 

Inspectie 

Zoals u kunt zien zijn de roofmijten verpakt in een doorzichtige zak zodat u zelf de roofmijten kunt inspecteren. Het 
inspecteren kunt u het beste doen met een vergrootglas en kan worden uitgevoerd voor en na de uitzetting van de 
roofmijten.  U kunt de roofmijten herkennen als beige mijten die relatief snel bewegen in tegenstelling tot hun 
prooien.  

Bewaaradvies 

Ons advies is om de roofmijten zo snel mogelijk na ontvangst uit te zetten. Mocht u het niet direct uitzetten houdt u 
dan rekening met het volgende: 

 ca. 1-2 dagen houdbaar 

 op een donkere plek 

 horizontaal bewaren 

 bij 10-15 graden Celsius  

Toediening 

Na ontvangst van uw bestelling moeten de roofmijten zo snel mogelijk uitgezet worden.  

 De zak licht draaien/ schudden voor gebruik 

 Open de zak met roofmijten door een hoekje van de zak af te knippen  

 Begin met het uitstrooien over de volle grond, potgrond, het strooisel of over stektrays en potten. Strooi de 
roofmijt niet uit over de planten zelf maar altijd over de grond. 

 Tijdens het uitstrooien kunt u door het doorzichtige gedeelte zien hoeveel roofmijten er nog in de zak zitten. 
Zo kunt u zorgvuldig en gedoseerd de roofmijten uitzetten. 

 Mix de roofmijten niet direct met de potgrond voorafgaande aan het poten van de planten maar strooi de 
roofmijten uit over de grond na het poten van de planten.  

 Geef de grond geen water 10 minuten voor en na het uitzetten van de roofmijten.  

Hoe vaak u de roofmijten moet uitzetten hangt af van verschillende factoren zoals de infectiedruk en fase van de 
teelt. Voor een deskundig advies helpt onze specialist u graag verder. 

Contactgegevens 

Heeft u verdere vragen? Neem dan contact met ons op!  Wij zijn u graag van dienst met onze kennis. 
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