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Roofmijten ter bestrijding 
van bloedluis (bloedmijt) bij dieren

Bloedluis

De Stratiolaelaps scimitus (ook wel Hypoaspis 
miles genoemd) ziet in veel plaagbeesten 

z’n volgende maaltijd. Ook de bloedluis in de 
hoeken en kieren van het hok valt in de smaak. 

De lichtbruin-beige roofmijt gaat binnen 50 
cm verschillende vormen van de bloedluis 

achterna en zuigt de prooi leeg. De volwassen 
bloedluizen slaan eerst op de vlucht en laten 

hun larven en eitjes onbeschermd achter. 
Door de drukte kan het lijken alsof de plaag 
erger wordt, maar ondertussen peuzelen de 

roofmijten de nieuwe generatie op. Na 2 weken 
zijn de eerste resultaten te zien. De roofmijten 
gaan aan de slag vanaf 10 graden. Wordt het 

warmer dan 30 graden, dan gaan de beestjes in 
ruststand over.

Hoe werkt het

Eigenlijk heeft de bloedluis een luizenleventje. 
Overdag luilakken de beestjes in hoeken en 

kieren, waar ze niet snel worden lastiggevallen. 
’s Nachts verhuizen ze naar de zitstok, de 

maaltijd komt daar vanzelf op een vast moment 
opdagen. De bloedluizen zetten hun snuit 

op de slapende dieren en zuigen het bloed 
op. Met genoeg voedsel en een lekker warm 
onderkomen planten de bloedluizen zich snel 

voort. Vaak lijkt het alsof een plaag van de 
ene op de andere dag uit het niets komt, maar 
eigenlijk zijn bloedluizen het gehele jaar in het 

hok te bekennen. Met een bloedluisval zie je de 
beesten vroeg opduiken en kan je de plaag op 

tijd aanpakken.

Biologisch en milieuvriendelijk
Onschadelijk voor kinderen, huisdieren, vogels en dieren

Veilig te gebruiken voor voedselgewassen



Belangrijk 
• Temperatuur en omgeving
- De Hypoaspis roofmijten zijn actief vanaf 10 graden, maar ideaal is een temperatuur van 20-26°C. Boven de 30 graden 

hebben gaan bestrijders in ruststand over. 
- Heb je andere (chemische) middelen uitgezet ter bestrijding van de bloedluis? Wacht dan enkele dagen met het uitzetten 

van de roofmijten. Roofmijten hebben er evenveel last van als de bloedluis zelf. 
- Denk erom dat je het hok in de eerste dagen na het uitzetten niet direct verschoont. Geef de roofmijten een kans aan hun 

nieuwe omgeving te wennen.
- Begin de bestrijding vroeg in het voorjaar, dan pak je meteen de bloedluizen aan die de winter hebben overleefd. Door 

regelmatig roofmijten in te zetten, is er een constant leger dat de plaag onder controle houdt.  
•  Houdbaarheid
- We adviseren de roofmijten zo snel mogelijk uit te zetten. Kan dit niet direct? Bewaar ze dan hooguit 2-3 dagen gekoeld, 

maar dat is niet aangeraden. 
- Bewaartemperatuur 8-10°C.
- In het donker, liggend bewaren.

Gebruikersinstructie
• Open de zak met roofmijten in de buurt van het hok (1).
• Verspreid de grond met de roofmijten daar waar de bloedluis zich verstopt 

(2). Dit is in de buurt van de zitstokken en langs de randen en hoeken van 
het hok. Gebruik 150 tot 250 roofmijten per dier. Te veel inzetten is niet erg, 
de roofmijten zijn onschadelijk voor dier en mens en richten zich alleen op 
de bloedluizen. 

Het (kippen)hok ontsmetten voor een effectieve bestrijding
De basis voor een succesvolle bestrijding is hygiëne. Het is belangrijk om het hok van tevoren goed schoon 
te maken. De bloedluizen zijn dan al gedeeltelijk de deur uit en de roofmijten krijgen een eerlijke kans. Denk aan 
de volgende stappen:
• Maak het hele hok leeg en verwijder al het stro en hooi.
• Ontsmet het hok met bijvoorbeeld zeep, behandel het hok met stoom of water van minimaal 70°C of gebruik 

een verfstrip föhn om de naden en kieren uit te branden (denk om brandgevaar!). 
• De bloedluizen zitten overdag vooral in de kieren en spleten van het hok. Geef deze plekken extra aandacht 

bij het schoonmaken. Om helemaal zeker te zijn, kan je na het ontsmetten de naden dichtkitten met een 
siliconenkit. 

• Denk ook aan waar de dieren op stok gaan en reinig hier met bijvoorbeeld dunne chloor. 
• Vul het hok met nieuw stro, zaagsel of hooi.
• Wacht een dag met het uitzetten van de bestrijders. Ook roofmijten zijn geen fan van chloor of andere 

schoonmaakmiddelen.

Gebruik ook onze bloedluisvallen en mineraalpoeder voor een volledige bestrijding
Met een bloedluisval zie je snel of je last hebt van de beestjes en hoe de plaag verder verloopt. De val, een kartonnetje met lokstof, 
stop je eens in de 5 dagen in een plasticzak in de vriezer en klop je daarna ver van het hok uit. Na 25 dagen moet de val defi nitief 
worden verwijderd.
Ook kan je de bloedluizen uitdrogen. Door je dieren een stofbad te geven in ons mineraalpoeder hebben ze een schild tegen de 
plaag. Aanvallende bloedluizen drogen dan uit en kunnen geen kwaad meer doen.

• Wacht een dag met het uitzetten van de bestrijders. Ook roofmijten zijn geen fan van chloor of andere 

Meer info over deze producten 
en praktische tips vind je op onze 
website. Scan de QR-code om direct 
verder te lezen.
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