
O Phytoseilus persimilis tem um tamanho semelhante ao aranhiço vermelho, mas apresenta uma cor 
mais clara que este, sendo o seu reconhecimento mais fácil entre as colónias do aranhiço vermelho. 
Possui umas patas largas que lhe permitem ter uma capacidade para movimentação, muito mais rápida 
que a do aranhiço vermelho. 

Este ácaro é capaz de detectar o local onde se encontram as colónias de aranhiço vermelho e os 
danos que as mesmas causam na superfície da folha. Uma vez detectada a colónia, as fêmeas 
depositam os ovos junto à mesma. 

Ciclo Biológico: O ovo deste ácaro depredador diferencia-se do ovo do aranhiço vermelho, pela sua 
forma oval, cor laranja claro e pelo seu tamanho, sendo, duas vezes maior. 
A duração do seu desenvolvimento normalmente é mais curta, do que a do aranhiço vermelho, sendo 
este um factor importante para explicar parte do seu êxito. Não obstante, o desenvolvimento 
biológico correcto deste ácaro depende do controlo de algumas variáveis (temperatura e humidade). 
Os ambientes húmidos e as temperaturas médias beneficiam este ácaro, contrariamente 
(temperaturas acima dos 30°C e humidade abaixo dos 60%) dão vantagem ao desenvolvimento do 
aranhiço vermelho.

Com uma situação ambiental óptima, somente um indivíduo de Phytoseiulus persimilis é capaz de 
controlar completamente um foco de aranhiço vermelho, graças ao seu grande apetite e ao seu 
rápido desenvolvimento.

2Doses recomendadas: Recomenda-se a largada de 2 a 6 ácaros depredadores por m .

Cultura: Qualquer cultura que tenha aranhiço vermelho.



           Phytoseiulus persimilis tiene más o menos el tamaño de la araña roja, pero como su color es más claro se le 
reconoce facilmente entre las colonias de su presa. Sus patas son largas y su capacidad para moverse supera 
ampliamente a la de la araña roja. Este ácaro es capaz de detectar las colonias de araña roja a destancia ya que se ve 
atraido por los daños que causan estas en las hojas. Una vez detectada la colonia, la hembras depositan sus huevos en 
la misma.

Ciclo biológico: El huevo de este ácaro depredador se diferencia de un huevo de araña roja por la forma oval, el color 
naranja claro y un tamaño dos veces más grande. La duración del desarrollo es normalmente más corta que la de la 
araña roja, factor importante que explica parte de su éxito.
No obstante, el correcto desarrollo biológico de este ácaro depende en gran medida de un control correcto de las 
variables de humedad y temperatura. Los ambientes húmedos y las temperaturas medias benefician a este ácaro, ya que 
la situación contraria (temperaturas por encima de los 30ºC y humedad por debajo del 60%) dan ventaja a la araña roja.
Con una situación ambiental optima, uno solo individuo es capaz de exterminar completamente un foco de araña roja, 
gracias a su voraz apetito y a su desarrollo más rápido.

2Dosis recomendadas: Se recomienda la suelta de 2-6 ácaros depredadores m .

Cultivos: Se recomienda la utilización en cualquier cultivo, que tenga araña roja. 

         

The Phytoseilus persimilis has a size similar to red spider, but has a lighter color. Its recognition is easier between 
colonies of red spiders. It has white wide feet that allow it to have a capacity to drive, much faster than the red spider.
This mite is able to detect the location of the colonies of red spider and the damage that they cause the surface of the leaf. 
Once the colony detected, the females lay eggs in it.

From these emerges larvae, which feeds at once, consuming up to 5 adults or 20 eggs per day, depending on the stage 
where he is, until it reaches the adult stage.

Life cycle: The egg of the predatory mite differs from the egg of red spider, by their oval, shape light orange color and its 
size, being twice as big. The duration of their development is usually shorter than the red spider, which is an important 
factor in explaining part of its success. However, the proper development of biological mte control depends on some 
variables (temperature and humidity). The humid temperatures benefit this mite, but temperatures above 30ºC and 
humidity below 60% give advantage to the development of red spider. With an optimal environmental situation, only one 
individual of Phytoseiulus persimilis is able to completely control an outbreak of red spider, thanks to its large appetite and 
its rapid development.

2Recommended dose: We recommended a dose of 2-3 hackers per m .

Culture: Drop Phytopersi in any culture that has red spiders.
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