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Wat is Rufix eigenlijk? ‘Rufix is een uitstekende 
aanvullende methode om de eikenprocessie
rups te bestrijden. Het is gemaakt van natuur
lijke ingrediënten, makkelijk in het gebruik en 
heel effectief. Daarnaast is dit fixatiemiddel ook 
nog goedkoper dan alternatieve methoden 

en altijd beschikbaar. Hierdoor heb je geen 
last meer van lange wachttijden bij boom
verzorgers in de piektijden, maar kun je zelf  
aan de slag!’, aldus Ivo de Groot. Hij heeft het 
middel geïntroduceerd en vertelt hoe je het 
moet gebruiken.

De eikenprocessierups (EPR) is al jaren een last 

voor gemeenten en particulieren. Er komen dan 

ook steeds meer middelen en mogelijkheden 

om dit vervelende beestje te bestrijden. Een 

van de methodes is het inspuiten van de nesten 

met Rufix, een natuurlijk bestrijdingsmiddel 

tegen de eikenprocessierups. In dit artikel lees 

je hoe je de nesten in acht stappen effectief 

kunt bestrijden met Rufix.
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Het gebruik van epr-fixeer-
middel Rufix in acht stappen

Stap 1: stadium bepalen
Heb je last van de eikenprocessierups? Bekijk als eerste in welk 
stadium de rupsen zich bevinden. Hebben de rupsen nesten gevormd? 
Dan zijn ze minimaal in stadium drie en kun je Rufix gaan inzetten! 
Zitten de rupsen in een vroeger of veel later stadium? Dan kun je beter 
een andere methode gebruiken, zoals opzuigen.
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HOW TO
2 min. leestijd

Het is gemaakt 
van natuurlijke 
ingrediënten, 
makkelijk in het 
gebruik en heel 
effectief

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!

Stap 2: drukspuit vullen
We gaan aan de slag! Vul een lagedruk
spuit met Rufix. Houd ongeveer 300 cc 
Rufix aan per nest ter grootte van een 
blikje frisdrank. Is het nest groter? Dan 
heb je iets meer nodig. Tip: voeg een 
kleurstof toe. Hierdoor kunnen mensen 
zien dat het nest behandeld is!

Stap 3: beschermende middelen
Spuit je één of twee nesten in? Draag dan 
een weggooioveral en zet een mondkapje 
op. Ga je meer nesten inspuiten? Gebruik 
dan professionele beschermende kleding.

Stap 4: nest inspuiten
Spuit op en in het nest met
de lagedrukspuit.

Stap 5: wacht
Wacht twee minuten nadat je het nest voor 
de eerste keer hebt ingespoten. Hierdoor 
kan het middel diep intrekken in het nest.

Stap 8: klaar!
Is het nest goed ingespoten en heb je 
de spuit schoongemaakt? Dan ben je 
klaar! Gemakkelijk toch?

Stap 6: tweede keer inspuiten
Spuit het nest voor de tweede keer in met 
Rufix. Spuit zowel op als in het nest. Nu is 
het nest goed ingespoten en is het middel 
tot diep in het nest doorgedrongen.

Stap 7: spuit schoonmaken
Alle nesten ingespoten? Maak dan de spuit 
goed schoon, door hem door te spoelen 
met lauw water. Doe dit direct; anders hardt 
het middel uit in de spuit.


