
Stap 1. Goed Schudden!
RUFIX® gebruik je het best met een lagedruk-
spuit (tot 3 bar), bij droog weer en een tem-
peratuur boven 10 °C. Schud het middel voor 
de behandeling even goed. Gebruik een lad-
der of hoogwerker om hoger gelegen nesten 
te bereiken

Stap 2. Spray Het Nest Goed In!
De eikenprocessierups wordt met de ha-
ren en/of brandharen gefixeerd, de haren 
en/of brandharen verkleven aan de rups. 
De rupsen kunnen niet meer bewegen, de 
ontwikkeling stopt en overlast verdwijnt. De 
behandeling van de nesten kan vanaf stadia 
3, bij de vorming van nesten. Voor eventuele 
grondnesten geldt dit ook.

Stap 3. Naspoelen & Klaar!
Spoel na gebruik de nozzle van de lagedruk-
spuit met lauwwarm water. Klaar! Nadat het 
nest is behandeld met RUFIX® hoeft dit niet 
te worden afgezogen. Het nest wordt na ver-
loop van tijd biologisch afgebroken.

Natuurlijke bestrijding 
eikenprocessierups

RUFIX® ORGANICS
bestaat volledig uit organisch 
materiaal, het wordt biologisch 
afgebroken en is veilig voor mens 
en milieu. RUFIX® fixeermiddel kan 
daarom door iedereen gebruikt 
worden, zonder professionele 
installatie. RUFIX® is gemaakt van 
puur natuurlijke ingrediënten. Ook 
als je RUFIX® gebruikt om nesten te 
behandelen, hebben andere dieren 
(zelfs insecten) daar geen hinder 
van. RUFIX® is speciaal gemaakt 
om alleen de eikenprocessierups 
aan te pakken. Na de behandeling 
van het nest stopt de ontwikkeling 
van de rupsen na twee tot drie 
dagen. Er is geen aanvullende 
actie nodig, het nest wordt na 
verloop biologisch afgebroken.

HET NATUURLIJKE EPR 
FIXATIEMIDDEL!

Hoe werkt RUFIX®?

RUFIX® is marktleider in de bestreiding van de 
eikenprocessierups. Het is speciaal ontwikkeld 
om de overlast van de Eikenprocessierups weg 
te nemen, bestaat uit natuurlijke, plantaardige 
vezels en polymeren en is volledig biologisch 
afbreekbaar. Het is niet toxisch, bevat geen 
oplosmiddelen, weekmakers, nanomateriaal 
of zware metalen.

Met RUFIX® hoeft u geen dure professionals 
in te schakelen om eikenprocessierupsen en 
nesten te laten behandelen. RUFIX® brengt u 
simpelweg aan middels een lage drukspuit, 
de natuur doet vervolgens de rest! Nadat het 
nest is behandeld met RUFIX® hoeft dit niet te 
worden afgezogen. Het nest zal na verloop 
van tijd biologisch worden afgebroken. 
RUFIX® is verkrijgbaar bij zowel de bouwmarkt, 
tuincentrum, supermarkt en groothandel. 
Voor groothandel bezoek: rufixorganics.com/
wholesale

RUFIX® wordt met een druksprayer op/in het 
nest aangebracht. De Eikenprocessierups 
wordt met de haren en/of brandharen 
gefixeerd. De haren en/of brandharen 
verkleven aan de rups. De rupsen kunnen 
niet meer bewegen, de ontwikkeling stopt en 
overlast verdwijnt. De behandeling van nesten 
kan vanaf stadia 3, bij de eerst vorming van 
de nesten. Nadat het nest is behandeld met 
RUFIX® hoeft dit niet te worden afgezogen. Het 
nest zal na verloop van tijd biologisch worden 
afgebroken. sales@rufixorganics.com

rufixorganics.com

+316 34 53 28 29

+316 22 72 81 14

100% 
Biologisch
afbreekbaar



Productidentificatie
RUFIX® wordt enkel op het nest aangebracht, 
andere organismen in de boom en omgeving 
zullen dus niet worden bestreden, iets dat wel 
het geval is met boom besproeiingen door-
middel van chemicaliën. 

RUFIX® wordt op het nest aangebracht en de 
werking begint direct. Het nest verkleeft met 
rupsen & brandharen, de overlast verdwijnt di-
rect. Na het nest te hebben ingespoten, zal het 
nest vanzelf afbreken.

RUFIX® is ontwikkeld met natuurlijke en organ-
ische grondstoffen, deze zijn onschadelijk voor 
mens en milieu en worden zelfs biologisch af-
gebroken.

Werkinstructie

Het Ctgb (Het College voor de toelating van 
gewassenbeschermingsmiddelen en biociden) 
zegt over RUFIX® het volgende; het heeft uitsluitend 
een fysieke werking. Op producten met uitsluitend 
een fysieke werking is de wetgeving voor biociden 
niet van toepassing. Dit betekent dat RUFIX® geen 
toelating nodig heeft en dus ingezet mag worden in 
zowel de private alsmede openbare ruimte.

De informatie, zoals in dit productinformatieblad 
gespecificeerd, is gebaseerd op nauwkeurige 
laboratoriumtesten bij Biogenius Product Testing 
of Biocidal- and Plant Protection Products en 
beschikbare praktijkervaring met onze partner 
Van Reel biosolutions. De informatie is niet 
bindend, wat over het algemeen ook geldt voor 
eventuele praktische technische ondersteuning, 
verbaal of geschreven, doordat, gezien de 
grote verscheidenheid aan toepassingen en 
gebruiken, inclusief die van derde partijen, wij 
geen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Analyse 
resultaten en alle informatie aangaande de staat 
en stabiliteit van onze producten zijn slechts 
richtlijnen zonder verplichting van onze kant, tenzij 
deze specifiek schriftelijk zijn gegeven. Zij zijn tevens 
geen garantie voor specifieke eigenschappen. 
gebruikte techniek door uitvoerige testen. Naast 
het bovenstaande, zijn onze Algemene verkoop-, 
leverings- en betalingsvoorwaarden van 
toepassing. Behandel nesten van eikenprocessierupsen 

bij droog weer. RUFIX® gebruik je onverdund 
met een lagedrukspuit of plantenspuit. Spray 
het hele nest goed in, zodat het gehele 
oppervlak grondig behandeld is. Met name 
de bovenkant van het nest is belangrijk. 
Herhaal de behandeling twee of drie keer 
voor het beste resultaat. Ook oude nesten 
en nesten op de grond naast de boomstam 
kun je behandelen. Het nest verteert volledig. 
Afzuigen of opruimen hoeft niet!

100% 
Natuurlijk!

Dankzij de eenvoudige toepassing en het nat-
uurvriendelijke karakter van het middel, kun-
nen gemeentelijke en provinciale groenteams 
uitstekend zelf aan de slag met RUFIX®. In veel 
gevallen is het inhuren van externe partijen 
daardoor overbodig. 

Ook voor hoveniers, boomverzorgingsbedrijven 
en ongediertebestrijders is RUFIX® een uitstek-
ende aanvulling op bestaande bestrijdings-
methoden. Het middel is een natuurlijk alter-
natief voor toxische bestrijdingsmiddelen en is 
in veel situaties sneller en eenvoudiger toe te 
passen dan bewerkelijke machinale oplossin-
gen.


