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ORCHIDEEN

Biologie
De relatief grote bollenmijt (Rhizoglyphus echinopus Fum. et Rob.) is ongeveer 0,7-1,5 mm lang, het lichaam
is ovaal en gedrongen, peervormig, witachtig glanzend. De poten bruin met krachtige doornen. De eitjes zijn
wit, relatief groot en worden op plantendelen gelegd. De ontwikkeling van de mijt wordt bij een hoge luchtvochtigheid gunstiger. Hij leeft in het algemeen als secundair ongedierte op wortels van al zwakke of zieke
planten. Maakt door wortelvernieling toegangspoortjes voor pathogene schimmel, en versleept ook schimmelsporen. De Rhizoglyphus kan ook de basis van de onderste, op het substraat liggende bladeren schaden.
Copramijten (Tyrophagus sp.) hebben een gedrongen lichaam, zijn witachtig van kleur met een sterke beharing. Ze leven vaak tussen de bladscheden waar hier en daar een massavermeerdering kan ontstaan.

Schadebeeld
De Rhizoglyphus vreten aan het wortelweefsel, de epidermis en centrale cilinder blijven in tact. In beschadigde
plantendelen zijn gangen met de mijten zichtbaar. Liggende bladeren kunnen onder omstandigheden bruin en
vernield worden.
De Tyrophagus kunnen soms bij een massaal voorkomen schadelijk worden, dan ook door beschadigingen aan
gezond plantenweefsel. De bloemstengels, vooral van de Paphiopedilum, zijn net als de schade door weekhuidmijten gestuikt en vertonen necrotische strepen. Aangetaste bladeren worden zacht en rot.

Bestrijding
Een directe bestrijding van wortelmijten is slechts beperkt mogelijk; het onderdompelen van de wortelbol in
een acaricide oplossing is duur en daarom alleen zinvol bij enkele waardevolle planten. Vermeerdering kan
worden voorkomen door een optimaal kweekbeleid en het versterken van de wortels.
Tegen de copramijten zijn de gebruikelijke mijtendodende middelen in de regel voldoende effectief.
Als natuurlijke vijanden van de bollen- en copramijten vestigen roofmijten (Hypoaspis sp.) en galmuglarven
zich vaak in orchideeënculturen.
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