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Orchideeën ongedierte

Spintmijten

Biologie 
(Tetranychidae)

De op orchideeën voorkomende bonenspintmijt (Tetranychus urticae Koch) is ongeveer 0,5 mm lang, daarbij 
geel, rood tot groen van kleur met twee donkere vlekken op de rug. Het ongedierte wordt ook rode spintmijt 
genoemd, wat betrekking heeft op de door klimatologische invloeden in de herfst veroorzaakte kleurontwik-
keling van winterwijfjes. De ontwikkelingsduur van het ei via de zespotige larvenstadia tot aan het achtpotige, 
volwassen dier is sterk afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid en verloopt binnen 10 tot 20 
dagen. De spintmijten hebben bij hoge temperaturen van 27 °C en een geringe luchtvochtigheid optimale ver-
meerderingsomstandigheden. Tijdens de levensduur van ongeveer 4-5 weken leggen de vrouwtjes hun eitjes 
overwegend aan de onderkant van de bladeren. Bij een ernstige aantasting ontwikkelen de dieren draadachti-
ge spinsels. Ook de knoppen en bloemen worden aangetast. Vooral in de zomermaanden kan er een explosie-
achtige toename van het ongedierte volgen.

Schadebeeld
De spintmijten zuigen de verschillende cellen leeg waarna lucht binnendringt. De bladeren zijn daarom eerst 
hier en daar zilverachtig opgelicht, vaak witachtig gespikkeld. Bij een toenemende aantasting vloeien de vlek-
ken in elkaar, de bladeren worden vaal geel en verdrogen uiteindelijk. Meestal aan de onderkanten van het 
blad bevinden zich fijne, lichte spinsels, daartussen met de loep herkenbare eitjes en vervellingsresten.
De spintmijten zuigen overwegend aan orchideeën met zachtere bladeren, zoals de Cycnodes, Calanthe of 
Phaius, maar komen ook voor op de Phalaenopsis en Paphiopedilum.

Bestrijding
Ter voorkoming van aantasting mag de relatieve luchtvochtigheid niet onder de 60 % komen. 
Chemische behandelingen zijn moeilijk, spintmijten worden relatief snel resistent. Ter voorkoming moet er 
absoluut een wisseling van de werkzame stoffengroepen aangehouden worden. Pas spuitbehandelingen her-
haald toe, gebruik integreerbare werkzame stoffen om nuttige roofmijten te sparen.

Biologische plantenbescherming
Een biologische bestrijding is mogelijk met roofmijten (Phytoseiulus persimilis, Amblyseius swirskii, Amblyseius 
californicus) en de roofzuchtige galmug (Feltsiella acarisuga). Het belangrijkste nuttig organisme is duidelijk de 
Phytoseiulus. De volwassen roofmijten zuigen de eitjes en larven van de spintmijten uit. Bij temperaturen tus-
sen de 17 °C en 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 75 % hebben de roofmijten ideale vermeerderings-
omstandigheden en ontwikkelen ze zich beter dan spintmijten.
Bij het voorkomen van de eerste spintmijten worden de Phytoseiulus in de aantastingshaarden verdeeld. Zet 
bij een lichte aantasting met een tussentijd van 14 dagen 5 dieren per m² uit, in aantastingshaarden zijn even-
tueel tot 30 dieren per m² noodzakelijk.
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Cycnodes: zuigschade door spint (Tetranychus urticae)
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