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   Wat is het verschil in de productpresentatie?
Spidex Vital bevat Phytoseiulus persimilis in alle mobiele stadia. Het dragermateriaal is hetzelfde als bij het 
huidige product. 

   Wat verandert er aan mijn huidige programma, dat al jaren goed werkt?
Er verandert niets aan uw werkwijze met Spidex Vital. Het enige wat u moet doen, is het productnummer in uw 
huidige planning/prognose wijzigen.

   Zijn er nadelen ten opzichte van het vorige product?
Nee, bij haarden wordt zelfs een betere bestrijding van spint waargenomen.  

    Welk obstakel heeft Koppert overwonnen om dit product te produceren? Ik heb gehoord dat het 
bijna onmogelijk was.

Na jaren van onderzoek is Koppert erin geslaagd een nieuwe formulering te ontwikkelen die het mogelijk maakt 
om een aantal vitale aspecten beter te controleren. Hierdoor kunnen de omgevingsomstandigheden beter onder 
controle worden gehouden. 

   Is dit product exclusief voor Koppert?
We hebben dit product ontwikkeld in samenwerking met een partner in onze branche. Deze partner verzorgt 
ook de levering van deze formulering van Phytoseiulus persimilis.

   Is dit een andere Phytoseiulus-mijt dan in de Spidex die ik al gebruik?
Nee, het is precies dezelfde Phytoseiulus-mijt als in Spidex Vital: Phytoseiulus persimilis. 

   Wanneer kleurt de witte roofmijt rood?
Nadat de roofmijt meerdere spintmijten heeft gegeten, krijgt hij geleidelijk zijn kenmerkende roodoranje kleur. 
Dit duurt ongeveer 1-2 dagen.

1. Wijzigingen in Spidex
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   Waarom heeft dit product een andere kleur dan ik gewend ben van Spidex?
De roofmijten verkleuren door het eten van spint en tijdens de productie van Spidex Vital krijgen de roofmijten 
geen spint te eten.

   Biedt Spidex Vital een nog betere bestrijding van spint?
Spinthaarden worden met Spidex Vital nog beter bestreden dan met de reguliere Spidex.

   Verandert er iets aan de dosering?
Nee. Blijf Spidex Vital voor de beste plaagbestrijding uitzetten in de aantallen die u uw klanten nu ook al 
aanraadt. 

   Verandert er iets aan de wijze van toepassing?
Nee. Blijf Spidex Vital voor de beste plaagbestrijding uitzetten op de manier die u uw klanten nu ook al aanraadt. 

   Verandert er iets aan de optimale transportomstandigheden?
Uit logistieke onderzoeken op diverse routes is gebleken dat de optimale transportomstandigheden hetzelfde 
blijven. Er zijn geen aanpassingen in uw supply chain nodig als u deze omstandigheden al waarborgt.

2. Toepassing
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