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®Gedeponeerd handelsmerk van Certis Belchim B.V.     Inhoud: 20 L 
 

OVITEX® 
Toelatingsnummer: 16431 N ACARICIDE 

Toelatingshouder: 
Certis Belchim B.V. 
Stadsplateau 16 
3500 AP Utrecht 
Tel.: +31 (0)30 200 1200 
 

 

OVITEX 
Aard van het preparaat: Emulgeerbaar concentraat 
Werkzame stof: paraffineoliën  
Gehalte: 817 g/L 
de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling 
van het mengsel: - 
 
Gevarenaanduidingen:  
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
 
Voorzorgsmaatregelen: 
Voorkom lozing in het milieu. 
NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
GEEN braken opwekken.  
Gelekte/gemorste stof opruimen.  
Achter slot bewaren. 
Inhoud/verpakking afvoeren naar erkende verwerker van afvalstromen. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt 
 
Aanvullende etiketelementen: 
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het 
milieu te voorkomen. 

 

Gevaar 

Vorstvrij, koel en droog bewaren.  Chargenummer: zie opdruk verpakking. 

 
BESCHRIJVING VAN DE EERSTEHULPMAATREGELEN 
Algemeen: Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, altijd een arts raadplegen. Nooit bij een 
bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. 
Na inademing: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 
Na contact met de huid: Verwijder besmette kleding. De huid met overvloedig water wassen. 
Na contact met de ogen: Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen. 
Na opname door de mond: Een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen). Geef niets te drinken. 
Niet proberen te laten braken. 
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WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHIFT 
Het middel is uitsluitend toegelaten als mijtenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik 
door middel van gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst 
toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden. 
 
Toepassingsvoorwaarden: 

Toepassingsgebied Werkzaamheid 
getoetst op 

Dosering* 
middel per 
toepassing 

Maximale 
dosering middel 
per toepassing 

Maximaal aantal 
toepassingen 
per 12 maanden 

Pitvruchten 
(onbedekte teelt) 

fruitspintmijt1 2% (2L in 100 L 
water) 

30 L/ha 1 

Steenvruchten 
(onbedekte teelt) 

fruitspintmijt1 2% (2L in 100 L 
water) 

30 L/ha 1 

Houtig kleinfruit 
(onbedekte teelt) 

fruitspintmijt1 2% (2L in 100 L 
water) 

30 L/ha 1 

Vruchtbomen en -
struiken van appel 
en peer 
(onbedekte teelt) 

fruitspintmijt1 2% (2L in 100 L 
water) 

30 L/ha 1 

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere 
toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de 
genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen. 
1 fruitspintmijt (Panonychus ulmi) 
 
Overige toepassingsvoorwaarden 
Roeren tijdens toepassen. 
 
In de teelt van pitvruchten, steenvruchten, houtig kleinfruit en vruchtbomen en –struiken van appel 
en peer, het middel toepassen in 1000-1500 liter water per ha. 
Het middel voor de bloei, tijdens de ontwikkeling van de bloeiwijze (BBCH53-57), toepassen. 
 
Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing van het middel in de teelt van 
pit en steenvruchten in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien 
op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT99 in 
combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter gemeten vanaf het midden van 
de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot. 
 
Om in het water levende organismen te beschermen, is de toepassing van het middel in de teelt 
van houtig kleinfruit in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op 
het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in 
combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 300 centimeter gemeten vanaf het midden van 
de laatste bomenrij/struikrij of de laatste boom/struik in de rij tot aan de insteek van de sloot. 
 
Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen, is toepassing van 
het middel in de teelt van pit- en steenvruchten in percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater 
uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit 
tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter 
gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de 
perceelgrens. 
 
Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen, is toepassing van 
het middel in de teelt van houtig kleinfruit in percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater 
uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:  
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- een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 
300 cm gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij/struikrij of de laatste boom/struik in de 
rij tot aan de perceelgrens; of, 
- een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 
450 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij/struikrij of de laatste 
boom/struik in de rij tot aan de perceelgrens. 
 
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw 
leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik 
van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden. 
 
Gevaarlijk voor bijen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. 
 
 
 
Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie 
over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe 
deze te beperken. 
 
N.B. Certis Belchim B.V. garandeert dat de kwaliteit van de door haar geleverde goederen voldoet 

aan hoge eisen, c.q. aan de standaardeisen, waarnaar door haar wordt verwezen. Aangezien 
zij geen invloed kan uitoefenen op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop haar 
goederen worden vervoerd, opgeslagen, in het verkeer gebracht en toegepast, staat zij niet 
in voor het bereiken van bepaalde resultaten en kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden 
voor bedrijfs- en andere schade voortvloeiende uit het vervoer, de opslag, het in het verkeer 
brengen of het gebruik van de geleverde goederen. 


