Orchideeën ongedierte

Horen- of mosmijten

ORCHIDEEN

Biologie
(Oribatidae)

Meestal donker gekleurde, glanzende, kogelachtige mijten. De huid is sterk chitineus, hard of leerachtig. De
dieren zijn bodembewoners en voeden zich met mossen, algen, schimmeldraden of afgestorven plantendelen, komen vaak voor in schorssubstraten. Ze gelden normaliter niet als ongedierte. De dieren worden meestal met schorssubstraten binnengebracht, zodat de populatiedichtheid de schadedrempel kan overschrijden.

Schadebeeld
De schade zit meestal alleen op jonge bladeren van de Phalaenopsis. De aantasting is sterk afhankelijk van het
soort. Er ontstaan deformaties van de jongere bladeren met lichte bladrandnecrosen. De verdere uitgroei van
de beschadigde plekken is beperkt en ontwikkelende bladeren zijn duidelijk gebogen. De jonge, zachte bladeren van de Phalaenopsis dienen vermoedelijk als voedingssupplement voor de mosmijten. Op bloemen zijn bij
aantasting kleine puntvormige necrosen en lichte deformaties te vinden.
Het monitoren moet normaal gesproken ‘s morgens of na het gieten plaatsvinden, dan bevinden de meeste
dieren zich op de planten.

Bestrijding
Het binnenbrengen in het plantenbestand volgt overwegend met substraten en jonge planten. Een zorgvuldige controle bij binnenkomst voorkomt schade. Reduceer bij het voorkomen van de mijten zo mogelijk de
vochtigheid in het substraat. Voer herhaaldelijk spuitbehandelingen met chemische preparaten uit.

Biologische plantenbescherming
Voor de biologische plantenbescherming is de inzet van roofmijten (Hypoaspis miles, H. aculeifer) een goede
mogelijkheid. De nuttige organismen zijn heel polyfaag en voeden zich met andere bodemmijten, Collembolen
(springstaarten) en veel insectenlarven. Ze vreten ook de larven van de mosmijten.
In orchideeën kunnen de Hypoaspis bij een regelmatige, preventieve toepassing veel potentiële schadeverwekkers reduceren en hun populatieopbouw belemmeren. Voor een directe bestrijding zijn de Hypoaspis
echter slechts beperkt geschikt, ze zouden dan in grote hoeveelheden uitgezet moeten worden.
De roofmijten zijn vooral effectief in hun werking, als er aan orchideeënsubstraten sphagnum toegevoegd
wordt. De condities in zulk substraat schijnen de Hypoaspis te stimuleren in hun vermeerderingsdrang. Onder
deze omstandigheden vermeerderen de roofmijten zich heel goed in de broeikas, zodat er ook na enkele
maanden nog genoeg dieren in de bestanden te vinden zijn. Omdat de roofmijten een uitgebreid prooispectrum op het grondoppervlak en in de bovenste grondlaag opvreten, kunnen de dieren het relatief lang in de
broeikas uithouden en met hoge populatiedichtheden tot een half jaar actief blijven.
Bij problemen met mos- of hoornmijten kan in orchideeënbedrijven de volgende strategie toegepast worden:
eerst herhaalde chemische behandelingen met integreerbare insecticiden. Daarna ongeveer twee tot drie
keer per jaar de inzet van Hypoaspis-roofmijten (150-250 dieren/m²) ter verhindering van een nieuwe populatieopbouw.
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