
Beschrijving van de Weekhuidmijten: Tarsonemidae 

Taxonomie 
 

Rijk Animalia 

Stam Arthropoda 

Onderstam Chelicerata 

Klasse Arachnida 

Orde Acari 

Familie Tarsonemidae 

Geslacht + 45 geslachten beschreven 

Soort + 700 soorten beschreven 

  

Belangrijkste kenmerken 
Weekhuidmijten hebben een verkorte 

levenscyclus, met slechts 2 mobiele stadia: larve 

en adult, met een “slapend” nymfaal stadium 

binnenin de larvale cuticula. De larve heeft een 

korte voedingsperiode en vervelt direct tot een 

adult. De generatietijd kan minder dan een week 

bedragen en is afhankelijk van de waardplant, 

temperatuur, RV en andere ecologische factoren. 

De voortplanting gebeurt in regel door 

arrhenotokische parthogenese (onbevruchtte 

eitjes worden mannetjes, bevruchtte vrouwtjes), 

hoewel er uitzonderingen bestaan. De sexratio is 

variabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekhuidmijten zijn zeer kleine mijten (0.1-

0.3mm lang), met brede tot lange lichamen, 

bedekt door een hard (afh. van de soort) blinkend 

integument. Afhankelijk van de voeding, zijn ze 

doorzichtig, geelgroen, amber of donkergroen van 

kleur. Het laatste paar poten verschilt van de 

andere poten, bij vrouwtjes eindigt deze met 

enkele zweepachtige haren (setae), terwijl er bij 

mannetjes in regel een grote klauw zit.  

Gezonde azalea vs. aangetaste azalea 

0,25 mm 

0,15mm 
0,5mm 

0,4mm 

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

A 
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Het dieet van weekhuidmijten is soortspecifiek: sommige 

voeden zich met planten of schimmels, nog andere 

leven samen met geleedpotigen, hetzij als parasiet, 

parasitoïd, predator, foretisch of in nog andere 

verbanden. Sommige soorten kunnen 

schimmelaantasting bevorderen op planten. 

De meeste soorten zijn schimmeleters of leven van dood 

organisch materiaal en zijn dus onschadelijk voor 

planten. Enkelen daarentegen, waaronder de cyclamen 

mijt Phytonemus pallidus (Banks) en de begoniamijt 

Polyphagotarsonemus latus, zijn ernstige plantenplagen. 

Andere soorten predateren de eitjes van bv. spintmijten  

en kunnen mogelijks een rol spelen als biologische 

bestrijder.  

Aangetaste klimop 



Biologie 
De levenscyclus hangt sterk af van de waardplant. De 

ontwikkelingstijd daalt met stijgende temperatuur en is vaak 

korter dan een week in serres boven de 20°C. Kleinere afstanden 

worden door de mijten belopen, de verspeiding over grotere 

afstanden gebeurt met behulp van luchtverplaatsingen, de mens 

of hun foretische samenwerking met de witte vlieg. 

Begonia mite 
Polyphagotarsonemus latus 

 Beschrijving  
De eieren zijn ovaal, meestal doorschijnend en met typische witte 

stippen. De zespotige larven zijn vlak na het ontluiken doorzichtig, 

maar worden snel wit doorschijnend. De volwassen vrouwtjes zijn 

ovaal van vorm met een amber of donkergroene kleur (afhankelijk 

van de waardplant), met een typische witte lijn in het midden van de 

rug.  
 
Waardplanten 
P. latus komt vaak voor op de jonge bladeren en voedt zich aan de 

onderzijde van het blad. Ze zijn een belangrijke plaag in tropische 

gebieden en in serres in gematigde streken. Zoals zijn naam doet 

vermoeden is het een zeer polyfage mijt die planten uit meer dan 57 

families aantast, waaronder citrus, katoen, komkommer, druiven, 

framboos, paprika, aardappel, tomaat, azalea, begonia, chrysant, 

cyclamen, gerbera, gloxinia, hedera, hibiscus, impatiens en vele 

andere.  

 
Symptomen 
Typische symptomen zijn misvorming van de bladeren en een 

verminderde groei. De bladeren worden hard en ribbelig en de 

bladranden krullen naar beneden. Het schadebeeld kan verward 

worden met groeistoornissen. Bij extreme aantasting kan de plant 

sterven. 
Monitoring 
Omdat deze mijten te klein zijn voor het blote 

oog of zelfs een standaard loupe van 10-15x, is 

monitoring moeilijk. Eens de schadesymptomen 

zichtbaar zijn, is de mijtenpopulatie vaak al zeer 

hoog. Regelmatige staalnames en controle met 

een microscoop zijn dus sterk aangeraden.  

 
Tolerantie 
De tolerantie hangt sterk af van de teelt en 

variëteit. 

 
Preventieve maatregelen 
Begoniamijten zijn jaarrond actief en hebben 

voedsel nodig om te overleven. Ontsmetten en 

poetsen van de serre en/of tafels voor er 

nieuwe planten binnenkomen is dus een goede 

maatregel om weekhuidmijten te voorkomen. 

Ook roofmijten zoals A. swirskii gecombineerd 

met pollen zijn een goede maatregel om P. 

latus preventief te voorkomen of bestrijden.  

 
Bestrijding 
Van diverse roofmijten is geweten dat ze P. 

latus kunnen aanvallen. A. swirskii is effectief in 

azalea. Bij het gebruik van roofmijten is het 

aangeraden om het gebruik van chemische 

middelen te beperken. 

Ei met witte stippen 

Adult na staalname Adult met typische witte lijn 



Biologie 
De ontwikkelingsnelheid is sterk temperatuursafhankelijk maar in 

serreteelten is dit gewoonlijk in minder dan 2 weken. Donkere en 

vochtige omgevingen worden verkozen. Verspreiding gebeurt 

passief door de wind, meeliften op andere insecten of mensen, 

verplaatsen van planten of materiaal. 

Cyclamenmijt, aardbeimijt 
Phytonemus pallidus (vroeger Tarsonemus pallidus) 

 

 

 

Beschrijving 
De eitjes zijn bleek en glad. De zespotige larven zijn doorzichtig en 

parelwit. De volwassen vrouwtjes zijn ovaal van vorm en bleek tot 

geel-bruin van kleur. 

 
Waardplanten 
P. pallidus is een belangrijke plaag van veel plantensoorten, 

waaronder aardbeien, druiven, azalea, begonia, chrysant, cyclamen, 

geranium, gerbera, gloxinia, hedera,… 

 
Symptomen 
P. pallidus verkiest jonge bladeren of bloemknoppen. Hij voedt zich 

met de bovenkant van de bladeren. Aangetastte bladeren zijn 

gekruld, geplooid, vervormd en kleiner dan normaal (zie ook 

begoniamijt) . 

Monitoring 
Omdat deze mijten te klein zijn voor het blote 

oog of zelfs een standaard loupe van 10-15x, is 

monitoring moeilijk. Eens de 

schadesymptomen zichtbaar zijn, is de 

mijtenpopulatie vaak al zeer hoog. 

Regelmatige staalnames en controle met een 

microscoop zijn dus sterk aangeraden.  

 
Tolerantie 
De tolerantie hangt sterk af van de teelt en 

variëteit. 

 

 
Preventieve maatregelen 
Weekhuidmijten zijn jaarrond actief en hebben 

voedsel nodig om te overleven. Ontsmetten en 

poetsen van de serre en/of tafels voor er 

nieuwe planten binnenkomen is dus een goede 

maatregel om weekhuidmijten te voorkomen.  

 
Bestrijding 
Van diverse roofmijten is geweten dat ze P. 

pallidus kunnen aanvallen. 
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