
Nicus roofmijten zijn 0.6mm mm groot en 
onzichtbaar in je planten aan het werk! 
Razendsnel gaan ze op zoek naar de plaag en 
eten ze de spint op. 

Met behulp van het speciaal ontwikkelde 
kweekzakje zal het aantal roofmijten groeien 
van 100 naar 2000 roofmijten binnen vier 
tot zes weken, uitgaand van een optimale 
temperatuur en luchtvochtigheid. Hierdoor zijn 
je planten meerdere weken beschermd tegen 
spint!

Ideaal om preventief te gebruiken of in 
combinatie met Persi roofmijten. 

Na ontvangst gelijk inzetten. 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.
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Gebruik preventief of als je een 
klein aantal spintmijten aantreft in 
je kamerplant, hobbykas of op het 
balkon.

Gebruik tussen de 12 en 38 °C. Nicus 
roofmijten zijn het meest effectief 
tussen 25 en 35 °C.

Nicus houdt van een hoge 
luchtvochtigheid. Je kunt de 
roofmijt wat op weg helpen door 
de kamerplanten licht te benevelen 
met een plantenspuit of in het geval 
van een hobbykas de grond nat te 
spuiten.

Handleiding

Roofmijt
Neoseiulus californicus
tegen spint

nicus

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

Resultaat

De roofmijten kunnen lang overleven met weinig 
tot geen eten waardoor je plant meerdere weken 
beschermd is tegen spint. 
Zie je na een aantal weken nog steeds erg veel spint, 
dan raden wij aan om ook Persi roofmijten uit te 
zetten. De twee roofmijt soorten kunnen uitstekend 
gecombineerd worden.



Vragen? 
Mail naar info@insectheroes.nl

www.insectheroes.nl

Laat je groen
weer stralen!

Gebruik

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

2 Scheur het zakje niet open. Er 
zit een gaatje in het zakje waar de 

roofmijten uit kunnen lopen.

3 Hang het zakje in de buurt 
van de spintmijten, onder de 
bladeren. Zo zorg je ervoor dat het 
zakje niet in de felle zon hangt.

4 Gooi na gebruik (4-6 weken) 
het zakje weg bij het restafval. De 
roofmijten zijn dan allemaal uit het 

zakje gelopen.

Herhaling

Om de planten spintvrij te houden wordt herhaalde 
uitzet om de 2 maanden aanbevolen. 
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