TECHNISCHE FICHE

Hypoaspis-System
Bodeminsecten kunnen in diverse teelten voor ware problemen zorgen. Dankzij
de bodemroofmijt Hypoaspis is een effectieve biologische bestrijding mogelijk.
Hypoaspis wordt reeds met succes ingezet tegen varenrouwmug, maar heeft nog
veel meer op het menu staan.

Varenrouwmug

Aantallen

De larven van de varenrouwmug kunnen grote vraatschade
aanrichten in diverse teelten waaronder potplantenteelten en
bij de opkweek van uitgangsmateriaal.

De hoeveelheid Hypoaspis die wordt ingezet is sterk afhankelijk van het soort gewas, teeltduur en infectiedruk.

Vaak leidt een aantasting tot groeivertraging of zelfs verwelking. Via beschadigde plantendelen kunnen schimmels en
bacteriën binnendringen.

* Bij lage infectiedruk en/of langere teeltduur worden 50
tot 500 Hypoaspis/m² ingezet.
* Bij hoge infectiedruk en/of korte teeltduur worden 500
tot 1000 Hypoaspis/m² ingezet.

Hypoaspis kan probleemloos in combinatie met insectenparasitaire nematoden ingezet worden.
Onderzoek rond Hypoaspis wijst uit dat deze bodemroofmijt
een efficiënte bestrijder van varenrouwmuglarven is.

Hypoaspis miles
Hypoaspis miles is een bruin gekleurde roofmijt en wordt
ongeveer 1 mm groot. Deze predator leeft in de bovenste
laag (op 1 tot 4 cm diepte) van de grond en voedt er zich met
schadelijke bodeminsecten zoals o.a. springstaarten, poppen
van trips en varenrouwmuglarven.
Vrouwtjes leggen eitjes in de grond. De ontwikkeling van ei
tot volwassen stadium duurt bij 25°C 10 tot 13 dagen. Daarbij
worden drie onvolwassen stadia doorlopen. Hypoaspis voelt
zich thuis in vochtige (pot-)grond en kan tot 7 weken zonder
voedsel. De roofmijt is actief bij temperaturen boven 10°C en
kan onder gunstige omstandigheden 140 dagen oud worden.

Verder is reeds duidelijk dat, om een goed bestrijdingseffect te
bekomen, Hypoaspis best bij een geringe of lage infectiedruk
wordt ingebracht.
In de praktijk blijkt dat Hypoaspis ook een nevenwerking heeft
tegen miljoenpoten, wortelluizen en nog andere schadelijke
bodemorganismen. Omdat de bodemroofmijt lichtschuw is,
wordt deze het best in de namiddag of avond uitgezet.

Hypoaspis-System
Biobest levert 10.000 of 25.000 H. miles in 1 liter tubes en
125.000 roofmijten in een 5 liter emmer. De draagstof is een
mengsel van vermiculiet en turf met meelmijten als voedsel.
Het is mogelijk om Hypoaspis-System kort te bewaren bij een
temperatuur van 12 - 18°C op een vochtige plaats.
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