
Beschrijving van de Roofmijten: Phytoseiidae 

Taxonomie 
 

Rijk Animalia 

Stam Arthropoda 

Onderstam Chelicerata 

Klasse Arachnida 

Orde Acari 

Familie Phytoseiidae 

Geslacht + 70 geslachten beschreven 

Soort + 2700 soorten beschreven 

  

Belangrijkste kenmerken 
Phytoseiid mijten zijn predatoren van fytofage mijten (o.a. 

spintmijten) en insecten (o.a. tripsen). Sommige soorten 

voeden zich ook met aaltjes, schimmelsporen, pollen en 

plantexudaten, maar slechts zelden met plantweefsel. 

Ze hebben een gemiddelde grootte (250-400µm), met 

relatief lange poten. Ze zijn meestal bleek geel, oranje of 

rood. Hun levenscyclus omvat 5 stadia: ei, larve, 

protonimf, deutonimf en adult. Van sommige soorten 

voeden de larven zich niet. 

Dankzij hun relatief lange poten kunnen deze roofmijten 

zich snel verplaatsen en korte afstanden afleggen op het 

bladoppervlak, de stengel, webben van spintmijten en het 

grondoppervlak. Ze kunnen reageren op kairomonen 

afgegeven door de prooien of door volatielen die door de 

plant worden afgescheiden als gevolg van de 

aanwezigheid van plantenbeschadigers. Hierdoor blijven 

de roofmijten in de buurt van de prooi of gaan ze op zoek 

naar nieuwe prooihaarden. Verplaatsing over grotere 

afstanden gebeurt passief via wind en luchtverplaatsing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Indeling in groepen 
Phytoseiid mijten voeden zich met divers voedsel en 

hebben verschillende voedinsgewoontes ontwikkeld. Vier 

belangrijke types worden onderscheiden (McMurtry & 

Croft, 1997):  

• Type I phytoseiidae omvatten spintspecialisten met 

lange dorsale setae (haren), die aangepast zijn om 

zich te voeden met spintmijten die dichte webben 

produceren.   

• Type II phytoseiidae hebben ook relatief lange dorsale 

setae of monddelen om zich in dichte webben te 

verplaatsen. Ze verkiezen spintmijten, maar kunnen 

zich ook voeden met andere kleine mijten, pollen en 

plantexudaten als spintmijten afwezig zijn. 

• Type III phytoseiidae zijn generalisten met korte 

dorsale setae. Ze verkiezen andere prooien boven 

spintmijten, zoals weekhuidmijten of trips en voeden 

zich ook met pollen, honingdauw en schimmels. 

Dichte webben beperken hun mobiliteit. 

• Type IV phytoseiidae zijn generalisten met korte 

dorsale haren. Ze voeden zich vooral met pollen, maar 

kunnen ook kleine mijten en insecten eten. Dichte 

webben beperken hun mobiliteit. 

De commercieel beschikbare roofmijten verschillen van 

land tot land 

0,25 mm 

0,15mm 
0,5mm 

0,4mm 

A: Eriophyidae, B: Tarsonemidae, C: Phytoseiidae, D: Tetranychidae 

A 

B 

C 

D 

Phytoseiulus persimilis 

Dorsale setae van type I (zeer lang), type II (lang) en type III en IV 

(kort) phytoseidsae Links: Type I: Phytoseiulus persimilis; Midden: 

type II: Neoseiulus fallacis; Rechts: type III : Amblydromalus 

limonicus 



Biologie 
Phytoseiulus soorten hebben een groot potentieel voor 

populatieopbouw. Hun ontwikkelingstijd is kort, meestal met een 

kort, niet voedend larvaal stadium, gecombineerd met een hoge 

eileg. De ontwikkelingstijd kan variëren afhankelijk van het gewas.  

Ze zijn relatief groot (0,5mm). Beide nimfale stadia en de adulten 

hebben een hoge prooiconsumptieratio in vergelijking met andere 

phytoseidae roofmijten. 

Hun levensfuncties spelen zich bijna uitsluitend af in 

spintmijtkolonies. Ze zijn zeer goed aangepast aan een leven in de 

dichte webben en ze hebben lange dorsale setae die hen helpen 

om zich te verplaatsen tussen de dichte webben. Eitjes worden 

meestal gelegd in de webben en alle stadia kunnen zich vlot 

verplaatsen in deze leefomgeving. Passieve verspreiding via 

luchtverplaatsing gebeurt enkel als de prooi (spint) aantallen te laag 

worden.  

Phytoseiulus species reageren op volatilen afgegeven door de plant 

als reactie op de aanwezigheid van spintmijten. 

Beschrijving 
Type I Phytoseiidae zijn specialistische predatoren van Tetranychus 

species (spintmijten), tot deze groep behoren enkel roofmijten van het 

Phytoseiulus geslacht. Er is momenteel geen alternatief voedsel 

beschikbaar om preventief een populatie op te bouwen, daarom kunnen 

ze enkel curatief worden toegepast als spint aanwezig is. Ze zijn enkel 

beschikbaar als strooisel, niet in kweekzakjes.  
 
Commercieel beschikbare soorten in België 
• Phytoseiulus persimilis 

 

Monitoring 
Alle phytoseiidae zijn zichtbaar voor het 

blote oog en kunnen, mits wat opleiding, vlot 

herkend worden. De meestgebruikte  type I 

predator, Phytoseiulus persimilis, kan 

onderscheiden worden van de andere 

commercieel beschikbare roofmijten omdat 

hij als enig rood is, terwijl de andere 

wit/beige zijn. Om soorten te onderscheiden 

moeten preparaten worden gemaakt om ze 

met een microscoop te bekijken.  

 
Preventieve maatregelen 
Type I predatoren hebben spintmijten nodig 

om te overleven. Ze kunnen niet ingezet 

worden zonder de aanwezigheid van spint 

en kunnen daarom enkel curatief toegepast 

worden.  

 

 http://gipcitricos.ivia.es/ 

Type I predatoren 

Phytoseiulus persimilis Phytoseiulus persimilis + spintmijten (adulten, larven & eieren 

Phytoseiulus persimilis 



Biologie 
Type II predatoren leven samen met spintmijten met 

dichte webben en zijn hiervoor voorzien van lange 

dorsale setae.  

Neoseiulus fallacis is zeer mobiel, beweegt vlot 

tussen de planten en blijft ook actief bij koelere 

temperaturen.  

Neoseiulus californicus is actief in een ruime 

temperatuursrange (van 10°C tot 35°C) en 

verdraagt lage luchtvochtigheden. Hij is aangepast 

aan de dichte webben door er met zijn monddelen 

gaatjes in te bijten en deze met zijn poten open te 

trekken.  

Beide soorten reageren op  volatielen die door de 

plant afgegeven worden als reactie op 

spintaantasting. Ze hebben een voorkeur voor de 

kasspintmijt (T. urticae) boven de andere 

spintmijtsoorten. 

Beschrijving 
Type II predatoren zijn selectieve predatoren van 

spintmijten. Ze verkiezen spintmijten, maar sommige 

soorten voeden zich ook met andere kleine mijten 

(weekhuidmijten, galmijten, tydeid mijten,…). Pollen en 

plantexudaten kunnen ook gegeten worden ter overleving. 

Hierdoor kunnen deze roofmijten preventief uitgezet 

worden.  

Ze zijn aangepast aan het leven in dichte webben dankzij 

lange dorsale setae.  

Als type II predatoren in combinatie met type III predatoren 

uitgezet worden, zullen zij vaak weggeconcurreerd worden 

door de type III predator. Hier moet zeker rekening mee 

gehouden worden wanneer verschillende roofmijten uit 

verschillende groepen samen uitgezet worden.. 

Neoseiulus fallacis is enkel beschikbaar als strooisel, terwijl 

Neoseiulus californicus beschikbaar is in zowel strooisel als 

kweekzakjes.  
 
Commercieel beschikbare soorten in België 
• Neoseiulus californicus 

• Neoseiulus fallacis 

 

Monitoring 
Alle phytoseiidae zijn zichtbaar voor het blote oog en 

kunnen, mits wat opleiding, vlot herkend worden. Om 

soorten te onderscheiden moeten preparaten gemaakt 

worden om ze met een microscoop te bekijken.  

 
Preventieve maatregelen 
Type II predatoren voeden zich vooral met spintmijten  

en andere kleine mijten of insecten. Ze kunnen ook 

overleven op pollen en plantexudaten, waardoor ze 

preventief kunnen uitgezet worden. 

Type II predatoren 

Neoseiulus californicus, 

Neoseiulus californicus, 

Neoseiulus fallacis 



Biologie 
Type III roofmijten kunnen zich niet goed verplaatsen in dichte 

webben en komen daarom minder voor bij spintmijten. 

Amblyseius swirskii prefereert jonge stadia van trips en witte 

vlieg, maar voedt zich ook op pollen, weekhuidmijten en in 

minder mate spintmijten. Ze kunnen ook goed aarden bij hoge 

temperaturen.  

Amblyseius andersoni is een polyfage mijt die zich vooral voedt 

met schadelijke mijten zoals spint- en galmijten. Hij kan zich ook 

voeden met trips, pollen, honingdauw en schimmels en kan een 

tijd lang overleven zonder prooi.  

A. andersoni is een ideale roofmijt voor koelere klimaten, maar hij 

kan ook warme temperaturen goed aan. 

Amblydromalus limonicus voedt zich met trips, waaronder ook 

het grotere L2 larvaal stadium en met alle stadia van witte vlieg. 

Hij heeft ook een brede temperatuursrange (13°C – 30°C). 

Transeius montdorensis kan leven op vele waardplanten en is in 

staat om weekhuidmijten, witte vlieg en trips (inclusief het grotere 

L2 larvaal stadium) onder controle te houden. Hij kan ook 

overleven op pollen. T. montdorensis verdraagt zowel hoge 

temperaturen en droge klimaten als omstandigheden met beperkt 

licht en koelere temperaturen.  

Neoseiulus cucumeris voedt zich voornamelijk met trips larven, 

maar eet soms ook spintmijten of andere plaagmijten. Zijn grote 

beweeglijkheid is kenmerkend. N. cucumeris kan zich ook 

voeden met pollen en bijgevolg preventief worden uitgezet. 

Beschrijving 
Type III predatoren kunnen zich voeden met een brede variëteit aan 

prooien, waaronder kleine mijten (weekhuidmijten, galmijten, tydeid 

mijten,…), insecten (trips, witte vlieg, wolluis), aaltjes,… Vele soorten 

kunnen zich ook voeden en een populatie opbouwen met pollen, 

waardoor ze preventief kunnen worden uitgezet. Ze kunnen in de 

afwezigheid van prooien ook overleven op plantexudaten en 

honingdauw. Een meer gevarieerd dieet zorgt bovendien voor een 

betere populatieontwikkeling. Het optimale dieet varieert van soort tot 

soort.  

In combinatie met type II roofmijten, zullen de type III roofmijten de 

type II wegconcurreren en de dominante soort worden. 

Amblydromalus limonicus is enkel beschikbaar als strooisel, terwijl 

de andere type III roofmijten zowel beschikbaar zijn als strooisel, als 

in kweekzakjes. 
 
Commercieel beschikbare soorten in België 
• Amblyseius swirskii 

• Amblyseius andersoni 

• Amblydromalus limonicus 

• Neoseiulus cucumeris 

• Transeius montdorensis 

Monitoring 
Alle phytoseiidae zijn zichtbaar voor het blote 

oog en kunnen, mits wat opleiding, vlot 

herkend worden. Om soorten te 

onderscheiden moeten preparaten gemaakt 

worden om ze met een microscoop te 

bekijken.  

 
Preventieve maatregelen 
Type III predatoren zijn generalisten en 

kunnen dus ook preventief uitgezet worden. 

Ze kunnen overleven op diverse kleine mijten 

en insecten, pollen, honingdauw en 

schimmels. In combinatie met type I en type II 

roofmijten zullen ze zich ook hiermee voeden. 

Hier moet zeker rekening mee gehouden 

worden wanneer verschillende soorten 

roofmijten samen uitgezet worden om 

meerdere plagen te onderdrukken, omdat dit 

het evenwicht tussen de plagen en 

verschillende roofmijten kan verstoren. 

Type III predatoren 

Amblyseius swirskii 

Amblydromalus limonicus 



Biologie 
E. gallicus is polyfage roofmijt die pollen prefereert, maar zich 

ook kan voeden met trips, witte vlieg en in beperkte mate 

spintmijten, weekhuidmijten en eitjes van diverse insectenplagen.  

Beschrijving 
Type IV predatoren voeden zich vooral met pollen, en hebben 

hiermee een zeer hoge reproductiecapaciteit. Ze kunnen zich ook 

voeden met kleine mijten en insecten.  

Bepaalde type IV roofmijten prikken bladeren aan, maar 

economische schade is echter nooit gemeld. Toch is het aan te 

raden om op voorhand een beperkte test te doen om plantschade uit 

te sluiten.  

Euseius gallicus is momenteel enkel beschikbaar als strooisel. Voor 

een goede populatieopbouw van deze roofmijt is het aan te raden om 

ook pollen te verblazen.  

Het gebruik van pollen kan ook plagen (zoals trips) aantrekken en 

hun populatieopbouw stimuleren. Daarom is het aangewezen om 

pollensoorten te gebruiken die de populatieopbouw van de roofmijten 

stimuleren, en niet die van de plaag tenzij minimaal. Voor meer 

informatie hierover is het aangeraden om bij de verdeler hierover te 

informeren.  

  
Commercieel beschikbare soorten in België 
• Euseius gallicus 

 

Monitoring 
Alle phytoseiidae zijn zichtbaar voor het blote 

oog en kunnen, mits wat opleiding, vlot 

herkend worden. Om soorten te 

onderscheiden moeten preparaten worden 

gemaakt om ze met een microscoop te 

bekijken.  

 
Preventieve maatregelen 
Type IV roofmijten zijn generalisten van mijten 

en insecten, maar gespecialiseerde 

polleneters. Preventieve introductie en 

regelmatige bijvoeding met pollen is sterk 

aangeraden bij het gebruik van type IV 

roofmijten.  

 

Type IV predatoren 

Euseius gallicus 

Verblazen van pollen 
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