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Andere verpakking
Het afgelopen jaar heeft Rufix besteed aan het 
afstemmen van het product op de vraag van 
klanten. Voorheen was Rufix alleen verkrijgbaar 
in 5-liter verpakkingen, 10 liter in één doosje. 
Voor de professionele klant zijn er nu 15-liter-
cans verkrijgbaar, wat voordeliger is. Volgens 
Rufix is er per nest gemiddeld circa 300 cc 
nodig, vergelijkbaar met de inhoud van een 
colablikje. ‘Met een liter kun je twee tot drie 
nesten behandelen’, zegt De Groot. ‘De werke-
lijke benodigde hoeveelheid hangt af van de 
grootte van het nest. Met een 15-litercan kun 
je met gemak dertig tot vijfendertig nesten 
behandelen.’

Instructiefilm
‘We kregen ook vragen over instructies voor het 
aanbrengen van Rufix’, vertelt De Groot. ‘Aan 
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de hand daarvan hebben we een demofilm 
gemaakt. Daarin wordt in het kort uitgelegd 
wat Rufix is, wat de werking is en hoe je het 
toepast. Een goede informatie- en instructiefilm 
hoort bij een goede webshop. In combinatie 
met de informatie op de website kunnen met 
een film de meeste klantvragen beantwoord 
worden. Natuurlijk zijn wij daarnaast altijd 
bereikbaar om vragen te beantwoorden.’
In de film wordt uitgelegd dat Rufix een natuur-
lijk product is, dat bestaat uit natuurlijke vezels 
en polymeren. Het middel kan volgens 
De Groot bij rupsen in alle stadia worden 
toegepast. ‘Rufix fixeert het nest. De rupsen 
kruipen zichzelf erin vast. Doordat ze niet meer 
kunnen bewegen, sterven ze binnen enkele 
dagen. Het nest zal na verloop van tijd biolo-
gisch worden afgebroken.’
Rufix wordt in de instructiefilm vanuit een elek-
trische hoogwerker aangebracht met een kleine 
spuit en ook met een grote spuit met een lans. 
Veiligheid komt uitgebreid aan bod. De film 
toont dat Rufix het beste toegepast kan worden 
met gebruik van persoonlijke beschermings-
middelen (PBM’s), zoals gelaatsbescherming 
met luchtvoorziening, werpwerpoverall en 
wegwerphandschoenen. Hiermee beschermt 
de gebruiker zichzelf tegen de brandharen 
van de eikenprocessierups bij het sprayen van 
het nest. Dit is vooral belangrijk als er met een 
kleine spuit dicht bij het nest gewerkt wordt. Er 
wordt op en ook in het nest gespoten. Dit moet 
herhaald worden, omdat eenmaal spuiten niet 
afdoende is.

Efficiënt met hoogwerker
De Groot: ‘Bij een grote hoeveelheid eiken met 

nesten voeren wij de werkzaamheden met 
Rufix met een hoogwerker uit. Dat werkt heel 
efficiënt vanwege de snelheid; we kunnen zo 
veel nesten per uur behandelen. Het scheelt in 
de kosten dat we geen stofzuiger en aggregaat 
nodig hebben en geen afval hoeven op te van-
gen en af te voeren. We hebben alleen een vrij 
simpele spuit-unit nodig.’ De Groot denkt dat 
het werken met Rufix voor de persoon in de 
hoogwerker prettiger is dan het wegzuigen van 
nesten, omdat het minder zwaar is.

Aanvulling
In de film wordt benadrukt dat Rufix het beste 
als aanvulling op bestaande methoden kan 
worden gebruikt. ‘Om sommige locaties verte-
ren de nesten prima, zoals in bomen in brede 
bermen. Daarvoor is Rufix heel geschikt. De 
nesten kunnen daar neervallen, waarna de 
natuur ze afbreekt. Maar op plaatsen met een 
groot risico vanwege veel activiteit, zoals op 

een schoolplein, raden we aan het nest te laten 
wegzuigen. Het is veel te riskant om daar een 
nest te laten hangen.’

In veel andere gevallen is Rufix wel ideaal, 
bijvoorbeeld bij snoeiwerk. Na behandeling 
van een nest met Rufix kan er prima rond het 
behandelde nest heen gewerkt worden. De 
Groot: ‘De snoeiploeg kan dan meteen na de 
vooruit werkende nestenbehandelaar aan 
komen. Dat kan vrij snel achter elkaar, hoor. 
Feitelijk komt dit op hetzelfde neer als de twee 
werkgangen die nodig zijn bij het wegzuigen of 
wegplukken van nesten, alleen gaat het werken 
met Rufix met de hoogwerker sneller. We zijn zo 
20-25 procent voordeliger uit bij dit soort grote 
werkzaamheden.’
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3 min. leestijd

Ivo de Groot Wolterinck

Eerst goed rondom het nest spuiten, 

daarna in het nest. Herhaal dit een keer.
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