
 Handleiding
 Spint bestrijden met Persi roofmijten
 Phytoseiulus persimilis

Inhoud

Papieren zakje
500 Persi roofmijten
Zaagsel

1mm

Wanneer gebruiken

• Zodra je spintmijten aantreft in 
je kamerplant, hobbykas, tuin of 
op het balkon.

• Gebruik tussen de 15 en 33 °C. 
Persi roofmijten zijn het meest 
effectief tussen 20 en 30 °C.

• Voor het beste resultaat: gelijk 
inzetten na ontvangst.

Toepassing

Per 1 m2 oppervlakte planten heb 
je minimaal 1 zakje roofmijten 
nodig. Per kamerplant kan 
minimaal 1 zakje worden uitgezet. 

Wil je na ontvangst het zakje toch 
bewaren, dan kan dat 1-2 dagen op 
een donkere en geventileerde plek 
bij 12-14 °C. Niet in de koelkast 
bewaren.

Spintspecialist.nl

Dosering

1. Pak het zakje vast 
bij het karton. Niet 
in het zakje knijpen, 
dit beschadigd de 
roofmijten.

2. Knip het zakje open. 
Strooi het zakje uit 
over de potgrond 
of strooi in de Boxi 
uitzetdoosjes. Schud 
het zakje goed uit 
zodat er geen Persi 
mijten achterblijven.

Vervolg: zie achterzijde

Houdbaarheid



 Vervolg handleiding
 Spint bestrijden met Persi roofmijten
 Phytoseiulus persimilis

Resultaat

Tip Vragen

Na 2 weken zou je een vermindering 
van het aantal spintmijten moeten 
zien. Voor optimaal resultaat wordt 
een herhaalbehandeling na 2 weken 
aanbevolen. Heb je 2 weken na de 
laatste toepassing nog steeds last 
van spint, verhoog dan de dosis 
Persi roofmijten. Overdosering is niet 
mogelijk. 

Persi houdt van een hoge luchtvoch-
tigheid. Je kunt de roofmijt wat op 
weg helpen door de kamerplanten te 
benevelen met een plantenspuit of in 
het geval van een hobbykas de grond 
nat te spuiten. 

Bekijk de FAQ pagina op onze website 
spintspecialist.nl of stuur je vraag 
naar 
info@spintspecialist.nl
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3. Hang het zakje in de 
buurt van de spintplaag, 
onder de bladeren. Zo 
zorg je ervoor dat het 
zakje niet in de felle zon 
hangt of in de regen. 

4. Gooi het lege zakje weg 
bij het papier afval. De 
Boxi doosjes kunnen na 2 
weken verwijderd worden.

PAPER

Toepassing


