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Persbericht  
 

NFO zorgt voor beschikbaarheid van Exirel en Tracer om 
suzuki-fruitvlieg te bestrijden  
 
 

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) heeft in 2020 opnieuw een effectieve 
aanpak van suzuki-fruitvlieg veiliggesteld. Minister Schouten van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit heeft deze week de vrijstellingen afgegeven voor Tracer en Exirel 
om suzuki-fruitvlieg te bestrijden. Hiermee zijn voor de bestrijding van deze plaag de 
onmisbare gewasbeschermingsmiddelen in de onbedekte teelt van kers, pruim, 
blauwe bes en druif en in de bedekte teelt braam beschikbaar. Bovendien zijn deze 
gewasbeschermingsmiddelen praktischer toe te passen door nieuwe emissie 
maatregelen. 
 
Suzuki-fruitvlieg is een plaag die sinds 2013/2014 in steenfruit en houtig kleinfruit 
voor grote schade zorgt. De NFO staat voor een effectieve duurzame 
gewasbescherming. Vanaf 2015 is het de NFO jaarlijks gelukt om de bestrijding veilig 
te stellen. Op initiatief van de NFO is veel kennis vergaart over de levenscyclus van 
suzuki-fruitvlieg en maatregelen zoals suzuki-fruitvlieggaas waarmee de infectiedruk 
kan worden verlaagd. 
 
Toelatingen en vrijstellingen worden alleen afgegeven als het gebruik voldoet aan de 
toelatingscriteria. Het verminderen van de spuitdrift is bij veel 
gewasbeschermingsmiddelen cruciaal. De NFO en de sector investeren daarom veel 
in het beperken van de emissie. Dit werpt zijn vruchten af in de sector door een 
sterke afname van het aantal normoverschrijdingen in oppervlaktewater. Vorig jaar is 
op initiatief van de NFO de emissiereductie van suzuki-fruitvlieggaas en regenkappen 
bepaald. Hierdoor kunnen fruittelers deze maatregelen nu bij de bestrijding van 
suzuki-fruitvlieg toepassen, waardoor de inzetbaarheid is verbeterd. De NFO gaat 
ervan uit dat deze nieuwe emissiemaatregelen ook bijdragen aan het realiseren van 
een reguliere toelating voor deze middelen.  
 
 
 
Noot voor de redactie 

Nadere informatie kan worden verkregen bij Frederik Bunt, voorzitter NFO-
Productgroep Steenfruit. Tel: 06 - 22 26 00 70.  
 

  


