
Amblydromalus limonicus 

Type III: generalist 

Kan popula e opbouwen 
met pollen 

Enkel j1, j3, s4 & Z5 lang, Z4 
zeer kort 

Typische spermatheca 

Phytoseiulus persimilis 

Type I: spintspecialist 
Spint is nodig om te overle-

ven 
J6 zeer lang  

Phytoseiidae: Iden fica esleutel voor adulte vrouwtjes (deel 1) 
Roofmijten worden ingedeeld in 4 types (I-IV), a ankelijk van hun voedingsvoorkeur  

 

Euseius gallicus 

Type IV: generalist, vooral 
pollen 
Pollen is noodzakelijk voor 

een goede popula eop-
bouw 
Potvormige ventroanale 

plaat met 3 paar preanale 
setae ± op één lijn 

Neoseiulus fallacis 

Type II: spintvoorkeur 

Kan popula e opbouwen 
met pollen 

Z4 normaal, S4 normaal, 
j1≤j4 

Z4>75%Z5, spermatheca 

Foto’s: PCS, ILVO, Wageningen UR, Agroscope, UJI, IVIA, Koppert, Biobest 



Amblyseius swirskii 

Type III: generalist 

Kan popula e opbouwen 
met pollen 

S2 kort, z4 niet voorbij s4 

Ventroanale plaat gebob-
beld, spermatheca 

Transeius montdorensis 

Type III: generalist 

Kan popula e opbouwen 
met pollen 

S2 lang, z4 voorbij s4 

Spermatheca 

Amblyseius andersoni 

Type III: generalist 

Kan popula e opbouwen 
met pollen 

S2 short, z4 niet voorbij s4 

Ventroanale plaat recht, 
spermatheca 

Phytoseiidae: Iden fica esleutel voor adulte vrouwtjes (deel 2) 

 

Neoseiulus cucumeris 

Type III: generalist 

Kan popula e opbouwen met 
pollen 

Z4 normaal, S4 normaal, j1≤j4 

Z4 < 66% Z5, spermatheca 

Neoseiulus californicus 

Type II: spintvoorkeur 
Kan popula e opbouwen 

met pollen 

Z4 normaal, S4 normaal, 
j1≤j4 

Z4 < 66% Z5, spermatheca 

Foto’s: PCS, ILVO, Wageningen UR, Agroscope, UJI, IVIA, Koppert, Biobest 



Om Phytoseiidae te onderscheiden is een sterke microscoop nodig om preparaten te bekijken (vergro ng>100x).  

Lange j6 Phytoseiulus persimilis 

j1≤j4 & s4 normale lengte 

Wetenschappelijke termen:  ventroanal = onderaan de buikzijde 
     setae =  haren op het lichaam/poten 
     spermatheca = spermakamer waarin de zaadcellen wor 
     den opgeslagen 

Phytoseiidae: Iden fica esleutel voor adulte vrouwtjes (deel 1) 

Y 

N 

Y 
Amblydromalus limonicus 

N 
Neoseiulus sp. (2) Y 

N S2 lang & z4 voorbij s4 Transeius montdorensis 
Y 

N 
Amblyseius sp. (3) 

Potvormige ventroanale plaat met 3 paar preanale 
setae ± op één lijn 

N 

Y 
Euseius gallicus 

Spermatheca + enkel j1, j3, s4 & Z5 
lang + zeer korte 

Z4 

Foto’s: PCS, ILVO, Wageningen UR, Agroscope, UJI, IVIA, Koppert, Biobest 



Om Phytoseiidae te onderscheiden is een sterke microscoop nodig om preparaten te bekijken (vergro ng>100x).  

Z4>75%Z5 &  
spermatheca vor; 

Phytoseiidae: Iden fica esleutel voor adulte vrouwtjes (deel 2) 

Y 

Neoseiulus fallacis 

N 

Neoseiulus sp. (2): 

Spermatheca vorm 
Neoseiulus cucumeris 

Neoseiulus californicus 
Amblyseius sp. (3): 

Ventroanale plaat 
& spermatheca 

Amblyseius andersoni 

Amblyseius swirskii 

gebobbeld + pun g 

recht + afgerond 

Foto’s: PCS, ILVO, DLO, Agroscope, UJI, Koppert, Biobest 


