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Na 3 jaar beschikbaar te zijn geweest onder gecontroleerde distributie is Certis Belchim verheugd te kunnen 
vermelden dat Ovitex een reguliere toelating heeft verkregen. Met de toelating van Ovitex bestaat de mogelijkheid 
om het seizoen schoon te starten in pitfruit, steenfruit, houtig kleinfruit en de vruchtboomkwekerij.

Werking
Ovitex is een contactmiddel dat een filmlaag vormt. De plaag wordt bedekt met een dun laagje dat geen lucht doorlaat. 
Het insect sterft door verstikking. Ovitex is effectief tegen niet-mobiele en mobiele stadia van de plaag.

Start het seizoen schoon met Ovitex, een 
acaricide op basis van paraffineolie tegen 
fruitspintmijt in de fruitteelt.

Ovitex® (16431 N  - 817 g/l paraffine-olie) is een product van Belchim Crop Protection NV.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Ei
Stopt gasuitwisseling. 

Verhoogt de flexibiliteit en doorlatendheid van 
het eierschaalmembraan en maakt het zo meer 

gevoelig voor weersinvloeden.
 Ei komt niet uit.

Mobiele stadia
Met name verstikking (binnen 24 tot 48 uur).

Verzwakt de natuurlijke bescherming van de huid. 
Interactie tussen olie en de vettige opperhuid.

Verminderde ei-afzet, voedselopname en hechting 
aan de plant.

Voordelen:
- Hoge effectiviteit
- Geen resistentie

Advies:

- Flexibel toe te passen
- Toegestaan in de biologische teelt
- Past perfect in een geïntegreerde teelt
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Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied Werkzaamheid 
getoetst op

Dosering* middel per 
toepassing 

Maximale dosering 
middel per 
toepassing

Maximaal aantal 
toepassingen per 12 

maanden

DRT op percelen 
grenzend aan 

oppervlaktewater

DRT op percelen die 
niet grenzen aan 

oppervlaktewater 

Pitvruchten  
(onbedekte teelt) fruitspintmijt1 2% (2 L in 100 L water) 30 L/ha 1 DRT99 met een teelt-

vrije zone van 450 cm
DRT95 met een teelt-
vrije zone van 450 cm

Steenvruchten 
(onbedekte teelt) fruitspintmijt1 2% (2 L in 100 L water) 30 L/ha 1 DRT99 met een teelt-

vrije zone van 450 cm
DRT95 met een teelt-
vrije zone van 450 cm

Houtig kleinfruit 
(onbedekte teelt) fruitspintmijt1 2% (2 L in 100 L water) 30 L/ha 1 DRT95 met een teelt-

vrije zone van 300 cm

DRT95 met een teelt-
vrije zone van 300 cm

Of DRT90 met een 
teeltvrije zone van 

450 cm

Vruchtbomen en -strui-
ken van appel en peer 

(onbedekte teelt)
fruitspintmijt1 2% (2 L 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)
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