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SWIRSKII  
 

Productinformatie: 
 

 Roofmijt Amblyseius swirskii 

 Inhoud 50.000 roofmijten per fles 

 Samenstelling Amblyseius swirskii, zemelen en voermijten 
 
SWIRSKII is een verbeterd product. SWIRSKII is uitermate geschikt voor een 
curatieve inzet wanneer trips en/of wittevlieg wordt gesignaleerd. Bij een 
preventieve inzet van deze roofmijt heeft het de voorkeur om SWIRSKII – 
PLUS in te zetten.  
 
“Curatieve bestrijding van trips en wittevlieg is mogelijk met het product 
SWIRSKII. Voor een optimale preventieve inzet wordt SWIRSKII – PLUS 
aangeraden. In diverse gewassen waaronder roos, gerbera en paprika 
biedt SWIRSKII goede mogelijkheden. 
 
Amblyseius swirskii is een roofmijt die zich voedt met de jonge larven van verschillende soorten trips. Wanneer de 
populatie dichtheid van deze roofmijt voldoende hoog is, gaat er eveneens een bestrijdend effect uit op de 
eventueel aanwezige wittevlieg in het gewas. 

 
Toepassing: 
 

 Vermijd direct zonlicht  

 Fles licht draaien/schudden voor gebruik 

 Strooi SWIRSKII voorzichtig op de bladeren 

 Maak diverse inzetpunten in het gewas 

 Wanneer u gebruikt maakt van een verblazer, houdt u rekening met inzetsnelheid. 
 

 

 

 
 
 

* afhankelijk van inzetstrategie 
** niet inzetbaar in het gewas tomaat 
 

Verpakking 
 
SWIRSKII is nu beschikbaar per fles met een inhoud van 50.000 roofmijten. Houdbaarheid is 1 tot 2 dagen, mits 
de flessen liggend, in het donker, bij een temperatuur van 10°C – 15°C worden bewaard. Tevens moet er 
voldoende ventilatie aanwezig zijn in verband met CO2 ophoping. 
 

 

Aantasting Dosering Interval Frequentie Opmerkingen 

Preventief 25 per m² * 1 x ** 

Licht curatief 50 per m² * 2 x ** 

Zwaar curatief 75-100 per m² * 2 x ** 
Aangetaste plekken 
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Meer informatie? 
 

 Brochure beschikbaar in Nederlands en Engels 

 Vraag Biopol Natural, of uw distributeur, naar het artikelnummer. 

 Bij gebruik van stuifmeel ten alle tijden afstemmen met uw persoonlijk adviseur. 
 

Neem contact op met Biopol Natural of vraag naar de dichtstbijzijnde verkooppunten. 
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