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Stratiolaelaps Scimitus 
 
Stratiolaelaps scimitus (voorheen hypoaspis miles) is een roofmijt van 
ongeveer 0.5 tot 1 mm. Zij voedt zich met verschillende organismen zoals 
varenrouwmug, trips poppen, nematoden (aaltjes), springstaarten, 
duponchelia fovealis en daarnaast allerlei in en op de toplaag levende 
insecten. Stratiolaelaps scimitus lijkt in veel opzichten op de Gaeolaelaps 
aculeifer, maar bevindt zich meer in de toplaag van de bodem (bovenste 
5 cm.) 

 

 

Levenscyclus & werkzaamheid  Verpakking & inhoud 
De vrouwtjes (adulten) leggen de eieren in de 
grond. Een ei ontwikkelt zich binnen 3 dagen tot 
een jonge nimf. De larven voeden zich met diverse 
organische materialen, naast bodeminsecten. De 
levenscyclus van ei tot adult is bij optimale 
omstandigheden (24°C-26°C) 10-14 dagen. De 
seks-ratio is 50%. Een gelijke verdeling die een 
uniforme ontwikkeling goed mogelijk maakt. De 
ontwikkeling is afhankelijk van de 
teeltomstandigheden gedurende het teeltseizoen. 

 Stratiolaelaps scimitus wordt geleverd in een koker 
met een inhoud van 10.000 of emmer met 125.000 
roofmijten (alle levensstadia). 

   
Bewaren & houdbaarheid  Inzet & dosering 
Het beste is om het product direct uit te zetten. 
Indien noodzakelijk kunt u de Stratiolaelaps 
scimitus 1 tot 2 dagen opslaan bij een 
temperatuur van 14°C tot 20°C in de schaduw. 

 Het materiaal niet op de plant (of delen daarvan) 
strooien, maar samen met het strooimateriaal in 
hoopjes verdelen over het teeltoppervlak. 
Dosering 50 roofmijten per m², dus 500.000 per 
hectare, om de 2/3 dagen herhalen. Dosering is 
afhankelijk van de infectiedruk, resp. bij een lage- 
of hoge infectiedruk van bodeminsecten. Dosering 
is eveneens afhankelijk van gewas en teeltduur. 

Aantasting Dosering Interval Frequentie Opmerkingen 
Preventief 50 per m2 2 tot 3 dagen - Overleg adviseur 

Licht curatief 50 per m2 2 tot 3 dagen - Overleg adviseur 

Zwaar curatief 50 per m5 2 tot 3 dagen - Overleg adviseur 
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