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Toelatingen in de teelt van kers 
  

De onderstaande gegevens zijn zorgvuldig samengesteld (januari 2023). De opsteller is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolledigheden.          
Raadpleeg voor gebruik altijd de meest recente etikettekst (www.ctgb.nl) of uw voorlichter. 
Let op beperkingen in gebruik van middelen (o.a. langs watergangen, aantal bespuitingen, etc.) 
 

TOELATINGEN IN DE TEELT VAN KERS 2023 

Plaag / ziekte Middel Dosering per 
hectare 

VT* 
(dg) 

Actieve stof Opmerkingen B* 

Bladluizen Pirimor 
5794 N (W.12) 

0,5 kg 7 pirimicarb Niet toegelaten in de bedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen 
met 7 dagen interval. Te gebruiken in de bloei. Door 
driftbeperkingen bij watergangen nauwelijks bruikbaar.  
(alleen toegelaten na 1 mei en dan 99% DRT) 

B  

 Movento 
13404 N (W.7) 

0,5 ltr 
(max. 0,75 ltr) 

21 spirotetramat Niet toepassen op bloeiende gewassen. Niet toegelaten in de 
bedekte teelt. Nevenwerking tegen larven van de kersenvlieg. 
Max. 2 toepassingen met 14 dagen interval. 
Let op met zware drifteisen, alleen toegelaten na 1 mei en dan 
95% DRT, met 4,5 meter teeltvrij of DRT 97,5 bij kleiner dan 4,5 
teeltvrij 

B 

 Batavia 
15615 (W.6) 

0,75 ltr 
(max. 1,1 ltr) 

21 spirotetramat Niet toepassen op bloeiende gewassen. Niet toegelaten in de 
bedekte teelt. Nevenwerking tegen larven van de kersenvlieg. 
Max. 2 toepassingen met 14 dagen interval 

B 

 Teppeki 
12757 (W.12) 

140 gram 
 

14 flonicamid Niet toepassen op bloeiende gewassen, dan alleen na 
zonsondergang toepassen. Niet toegelaten in de bedekte teelt. 
Max. 2 toepassingen per seizoen, met 21 dagen interval 

B 

 Afinto 
16104 (W.3) 

140 gram 14 flonicamid Zie Teppeki, zelfde werkzame stof, alleen andere fabrikant B 

 NeemAzal-T/S 
12455 (W.6) 

2 – 3 liter 
(max. 3 – 4,5 ltr) 

- azadirachtin Niet toepassen op bloeiende gewassen. Alleen toegelaten voor 
de onbedekte teelt. Toepassen met DRT 99 en 450 cm teeltvrij. 
Voor 1 mei max. 3 ltr/ha, na 1 mei max. 4,5 ltr/ha toepassen. 
Max. 3 toepassingen per seizoen, met 7 dagen interval 
In grondwaterbeschermingsgebieden verboden tussen 1-9 en 1-3 

B 

       

Groene 
appelwants 

Promanal HP 
16278 N (W.-) 

20 ltr 
(max. 30 ltr) 

- Paraffineoliën Alle teelten. Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar 
toegelaten, op steenfruit de maximale dosering gebruiken.  
Let op met drifteisen. Of met DRT 95, met 4,5 meter teeltvrij of 
DRT 97,5 bij kleiner dan 4,5 teeltvrij. 

B 

 Ovitex 
16431 N (W.-) 

20 ltr 
(max. 30 ltr) 

- Paraffineoliën Alleen onbedekte teelt. Toepassen vroege voorjaar, 1 
toepassing per jaar toegelaten, op steenfruit de maximale 
dosering gebruiken.  
Let op met drifteisen. DRT 99, met 4,5 meter teeltvrij  

B 

       

http://www.ctgb.nl/
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Kersenvlieg Gazelle  
12809 N (W.6) 

250 gram 
(max. 375 gr) 

14 acetamiprid Op etiket alleen kersenvlieg. Niet toegelaten in de bedekte 
teelt. Werkt ook op wantsen, bladluizen en kevers. Max. 2x per 
seizoen, met 30 dagen interval tussen toepassingen. 
Voor 1 mei, maximaal 206 gram middel per hectare, toepassen 
met DRT 95. Max. 1 toepassing voor 1 mei  

B 

 Movento 0,5 ltr 
(max. 0,75 ltr) 

21 spirotetramat Niet toepassen op bloeiende gewassen. Niet toegelaten in de 
bedekte teelt.  
 

B 

 Batavia 
 

0,75 ltr 
(max. 1,1 ltr) 

21 spirotetramat Niet toepassen op bloeiende gewassen. Niet toegelaten in de 
bedekte teelt.  

 

       

Rupsen en 
motten 

XenTari WG 
12437 N (W.4) 

1 kg 
(max 1,5 kg) 

- Bacillus thuringiensis 
subsp. aizawai 

Alleen onbedekte teelt, 10 toepassingen met 6 dagen interval, 
geen VT 

B 

 Dipel DF 
14674 N (W.1) 

1,5 kg 
 

- Bacillus thuringiensis 
subsp. kurstaki 

Op het etiket: steenfruit breed toegelaten 
Maximaal 8 toepassingen met 7 dagen interval, geen VT 

 

 Costar WG 
15885 N (W.1) 

0,3 – 1 kg 
 

- Bacillus thuringiensis 
subsp. kurstaki 

Op het etiket: steenfruit breed toegelaten 
Maximaal 6 toepassingen met 7 dagen interval, geen VT 

 

 NeemAzal-T/S 
12455 (W.6) 

2 – 3 liter 
(max. 3 – 4,5 ltr) 

- azadirachtin Niet toepassen op bloeiende gewassen. Alleen toegelaten voor 
de onbedekte teelt. Toepassen met DRT 99 en 450 cm teeltvrij. 
Voor 1 mei max. 3 ltr/ha, na 1 mei max. 4,5 ltr/ha toepassen. 
Max. 3 toepassingen per seizoen, met 7 dagen interval 
In grondwaterbeschermingsgebieden verboden tussen 1-9 en 1-3 

B 

       

Spint – en 
roestmijten 

Cantack 
12939 N (W.5) 

0,9 ltr 21 acequinocyl Maximaal 1 toepassing per seizoen, alleen toegelaten voor de 
onbedekte teelt, toepassen met minimaal 90% DRT! 

B 

 Scelta 
13440 (W.7) 

1 ltr - cyflumetofen Toegelaten na de oogst, zowel voor de bedekte en onbedekte 
teelt, maximaal 2 toepassingen met 7 dagen interval 

B 

 Vertimec Gold 
13087 N (W.9) 

0,75 ltr 
(max. 1,1 ltr) 

28 abamectine Alleen nog toegelaten voor de bedekte teelt! Maximaal twee 

keer, per teeltcyclus toepassen. Het minimale interval is 10 dagen. 

B 

 Vertimec Pro 
15315 N (W.1) 

0,5 ltr 28 abamectine Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt! Maximaal 1 

toepassing 

B 

 Botanigard WP 
12612 (W.4) 

0,625 kg 1 Beauveria 
bassiana 

Max. 25 toepassingen met een minimaal interval van 5 dagen. 
Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt, werkt ook op trips 

 

 Botanigard Vlb.  
12612 (W.4) 

1,25 ltr 1 Beauveria 
bassiana 

Max. 25 toepassingen met een minimaal interval van 5 dagen. 
Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt, werkt ook op trips 

 

 Flipper (RUB) 10 ltr _ kaliumvetzuren Biologisch middel, ter bestrijding van bladluizen, spint, roestmijt, 
trips en witte vlieg. 

 

 Neudosan 
16452 (W.-) 

14 ltr 
 

- vetzuren en 
kaliumzouten 

Groen middel, alleen toegelaten voor de onbedekte teelt.  
Maximaal 5 toepassingen met 5 dagen interval. Geen VT. 

 

 Eradicoat Max 
16056 (W.1) 

20 ltr 
(max. 30 ltr) 

- maltodextrine Groen middel, alle teelten!  Maximaal 5 toepassingen met 3 
dagen interval. Geen VT. Opletten met intensief toepassen! 
 

B 
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 Siltac SF 
(Protac) 

0,6 ltr - siliconenpolymeren Het middel heeft geen etiket. De 0,6 liter toepassen in 500 liter 
water 

B 

 Stix 1 – 1,5 ltr - siliconenpolymeren Opletten met bladverbranding, altijd een proefbespuiting 
uitvoeren, bij voorkeur toepassen met maximaal 500 liter per 
hectare. De maximale dosering is 0,3%. 

B 

 Promanal HP 
16278 N (W.-) 

20 ltr 
(max. 30 ltr) 

- Paraffineoliën Alle teelten. Toepassen vroege voorjaar, 1 toepassing per jaar 
toegelaten, op steenfruit de maximale dosering gebruiken.  
Let op met drifteisen. Of met DRT 95, met 4,5 meter teeltvrij of 
DRT 97,5 bij kleiner dan 4,5 teeltvrij. 

B 

 Ovitex 
16431 N (W.-) 

20 ltr 
(max. 30 ltr) 

- paraffineoliën Alleen onbedekte teelt. Toepassen vroege voorjaar, 1 
toepassing per jaar toegelaten, op steenfruit de maximale 
dosering gebruiken.  
Let op met drifteisen. DRT 99, met 4,5 meter teeltvrij  

B 

       

Bladvalziekten Syllit Flow 400 
SC 
11647 N (W.4) 

1,7 ltr 14 dodine Alleen onbedekte teelt, maximaal 2 toepassingen met 60 dagen 
interval. Toepassen na de bloei tot oogst of naoogst 

B 

 Syllit 544 SC 
16287 N (W.-) 

1,25 ltr 14 dodine Alleen onbedekte teelt, maximaal 2 toepassingen met 60 dagen 
interval. Toepassen na de bloei tot oogst of naoogst 

B 

 Dodifun SC 
16268 N (W.-) 

1,7 ltr 14 dodine Alleen onbedekte teelt, maximaal 1 toepassing. Toepassen na de 
bloei tot oogst of naoogst 

 

 Delan DF 
10001 N (W.14) 

0,75 kg 21 dithianon Bedekt en onbedekt, max. 4 toepassingen, 3x voor de oogst en 
1x na de oogst. Met 7 dagen interval tussen bespuitingen 

B 

 Signum 
12630 N (W.20) 

0,75 kg 7 pyraclostrobin + 
boscalid 

Max. 3 bespuitingen per jaar, met 7 dagen interval. Etiket: tak- 
en bloesemsterfte en vruchtrot. Niet toegelaten in de bedekte 
teelt, toepassen met 95% DRT 

B 

 Flint 
12289 N (W.12) 

100 gram 
(max. 150 gr) 

14 trifloxystrobine Etiket: schurft, maar ook effectief tegen bladvalziekte en tak en 
bloesemsterfte. Alleen onbedekte teelt. Max. 3x met 7 dagen 
interval. Let op gewasveiligheid. Max 100 g/ha. 

B 

       

Schurft Flint 100 gram 14 trifloxystrobine Etiket: schurft, maar ook effectief tegen bladvalziekte en tak en 
bloesemsterfte. Alleen onbedekte teelt. Max. 3x met 7 dagen 
interval. Let op gewasveiligheid. Max 100 g/ha. 

B 

       

Hagelschotziekte Kumulus S 
(6147 N W.8) 

6 kg 
(max. 7,5 kg) 

7 zwavel Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. Vóór 1 mei, alleen 
toepasbaar met 99% DRT. Maximaal 2 toepassingen met 10 
dagen interval.  Na 31 mei van het betreffende jaar mag het 
middel niet meer toegepast worden!! 

B 

 Thiovit jet 
(5395 N W.8) 

5 kg 
(max. 7,5 kg) 

- zwavel Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt, uitsluitend na de 
bloei. Vóór 1 mei, alleen toepasbaar met 99% DRT. Max. 2 
toepassingen met 14 dagen interval. Na juli van het betreffende 
jaar mag het middel niet meer toegepast worden!! 

B 
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Tak- en 
bloesemsterfte 
en vruchtrot  

Signum 0,75 kg 7 pyraclostrobin + 
boscalid 

Max. 3 bespuitingen per jaar, met 7 dagen interval.  
Niet toegelaten in de bedekte teelt, toepassen met 95% DRT 

B 

 Luna 
Experience 
14777 N (W.2) 

400 ml 
(max. 600 ml) 

7 fluopyram + 
tebuconazool 

Maximaal 2 toepassingen met een interval van 14 dagen tussen 
twee bespuitingen. Niet toegelaten in de bedekte teelt 

B 

 Luna Privilege 
13832 N (W.7) 

150 ml 14 fluopyram  Maximaal 2 toepassingen met een interval van 14 dagen tussen 
twee bespuitingen. Niet toegelaten in de bedekte teelt 
 

B 

 Captan Malvin 
6782 (W.15) 

1,5 kg 
(max. 2,25 kg) 

21 captan Maximaal 3 toepassingen met een interval van 7 dagen tussen 
twee toepassingen. Niet toegelaten in de bedekte teelt 

B 

 Teldor 
12130 N (W.7) 

1 kg 
(max. 1,5 kg) 

3 fenhexamid Maximaal 3 toepassingen met 7 dagen interval. 
Voor 1 mei beperkingen, maar wel bruikbaar.  
Niet toegelaten in de bedekte teelt 

B 

 Folicur SC 
13057 N (W.6) 

300 ml 
(max. 450 ml) 

7 tebuconazool Max. 2 toepassingen met 21 dagen interval, bedekte en 
onbedekte teelten. 1e x BBCH 57-69, 2e x BBCH 71-85.  
Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden 

B 

 Folicur WG 
11765 N (W.8) 

0,5 kg 
(max. 0,75 kg) 

7 tebuconazool Maximaal twee toepassingen met 21 dagen interval, bedekte en 
onbedekte teelten. 1e x BBCH 57-69, 2e x BBCH 71-85.  
Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden 

B 

 Belanty 
16459 N (W.-) 

1,8 ltr 3 mefentrifluconazool Max. 2 toepassingen met 7 dagen interval, alleen onbedekte 
teelt. Voor 1 mei 99 DRT, na 1 mei 95 DRT.  
Maximaal 1 toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden 

B 

 Switch 
12819 N (W.8) 

0,8 kg 
(max. 1 kg) 

7 cyprodinil + 
fludioxonil 

Breedwerkend middel, met name sterk op Botrytis en 
Colletotrichem. Niet toegelaten in de bedekte teelt.  
Bij watergangen geen toelating voor 1 mei.  
Maximaal 3 toepassingen met een interval van 10 dagen. 

B 

 Geoxe (Safir) 
14414 N (W.4) 

400 gr 
(max. 450 gr) 

7 fludioxonil Alleen onbedekte teelt. Maximaal 2 toepassingen met 10 dagen 
interval. Dit middel bevat de fludioxonil uit Switch, dus werkzaam 
op vruchtrot middels 1 werkzame stof. 

 

 Flint 100 gram 14 trifloxystrobine Alleen onbedekte teelt. Max. 3 toepassingen met 7 dagen 
interval. Let op gewasveiligheid. Max 100 g/ha 

B 

 
 

Serenade 
14536 N (W.8) 

5 – 8 ltr - Bacillus 
amyloliquefaciens 
QST 713 

Groen middel. Maximaal 6 toepassingen met 5 dagen interval. 
Alleen onbedekte teelt 

 

 Sonata 
14536 N (W.2) 

10 ltr 1 Bacillus pumilus 
QST 2808 

Groen middel. Maximaal 6 toepassingen met 5 dagen interval. 
Alle teelten 

 

 Taegro 
15794 N (W.2) 

0,37 kg 4 
uur 

Bacillus 
amyloliquefaciens 
stam FZb 24 

Groen middel. Maximaal 12 toepassingen met 3 dagen interval. 
Alle teelten 

 

 Amylo-X WG 
16011 N (W.1) 

2,5 kg 1 Bacillus 
amyloliquefaciens 
subsp. plantarum D747 

Groen middel. Maximaal 6 toepassingen met 7 dagen interval. 
Alle teelten 
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Fado 
14921 N (W.3) 

3 – 4 ltr - COS-OGA Groen middel, preventief tegen meeldauw en een nevenwerking 
tegen vruchtrot! Maximaal 5 toepassingen met 7 dagen interval. 
Alleen toegelaten voor de bedekte teelt 

 

 Vacciplant 
13383 N (W.3) 

1 ltr - laminarin Groen middel, voor de onbedekte teelt, maximaal 20 
toepassingen met 10 dagen interval, geen VT. 

 

 Vacciplant 
13383 N (W.3) 

0,75 ltr - laminarin Groen middel, voor de bedekte teelt, maximaal 7 toepassingen 
met 10 dagen interval, geen VT. 

 

 Karma 
13854 N (W.7) 

5 kg 1 kalium 
waterstofcarbonaat 

Groen middel, maar voer altijd een proefbespuiting uit!! 
Maximaal 8 toepassingen met 7 dagen interval 
 

 

 Vintec 
15689 N (W.3) 

200 gr 1 Trichoderma 
atroviride strain SC1 

Groen middel. Maximaal 4 toepassingen met 7 dagen interval. 
Alleen onbedekte teelt.  

 

       

Groeiregulatie Kudos 
15307 N (W.1) 

1,25 kg 20 Prohexadion-
calcium 

Max. 2 bespuitingen per jaar, met 14 dagen interval.  
Zowel de bedekte als onbedekt teelt toegelaten.  

B 

 Valioso ST 
14917 N (W.1) 

20 tabletten - gibberellinezuur Max. 1 toepassing per seizoen, alleen de onbedekte teelt. Inzet 
geeft: verhoging van de vruchthardheid, bevordering van de 
vruchtgrootte en ca. 5 dagen oogstvertraging 

 

       

Onkruid Agil 100 EC 
15291 N (W.2) 

0,75 ltr 
(max. 1 ltr) 

30 propaquizafob Alleen werking op grassen.  
Maximaal 1 toepassing per seizoen, op kweekgras wel 2x met 
max. 0,75 ltr/ha.  
Niet toegelaten in tunnels en kassen 

B 

 AZ 500 
15264 N (W.2) 

0,3 ltr - isoxaben Na oogst toepassing, toepassen in de herfst of winter, maximaal 
1 toepassing per seizoen, niet toegelaten in 
grondwaterbeschermingsgebieden 

B 

 Quickdown 
13246 N (W.5) 

0,8 ltr - pyraflufen-ethyl Alleen toegelaten binnen de onbedekte teelt. Maximaal 2 
toepassingen per seizoen, met 21 dagen interval. Voeg bij de 
toepassing 1 liter Minerale- of onkruidolie per hectare toe. 

B 

** Touchdown 
Quattro 
12552 N (W.2) 

1 ltr - glyfosaat 
(360 gr/ltr) 

Bij voorkeur toepassen voor 1 juli. Maximaal 1 keer per seizoen! B 

 Rodeo Plus 
16241 N (W.-) 

1,5 ltr 28 glyfosaat 
(360 gr/ltr) 

Bij voorkeur toepassen voor 1 juli. Maximaal 3 toepassingen met 
28 dagen interval. Toepassen met DRT 90! 

B 

 RoundUp 
Dynamic 
16394 N (W.-) 

1 ltr 28 glyfosaat 
(500 gr/ltr) 

Bij voorkeur toepassen voor 1 juli. Maximaal 2 toepassingen met 
28 dagen interval 
 

B 

 Kerb Flo 
13152 N (W.4) 

2,5 ltr - propyzamide Na-oogst toepassing, toepassen in de herfst of winter, maximaal 
1 toepassing per seizoen, alleen onbedekte teelt 

B 

 Devrinol 45 SC 
14282 N (W.2) 

2,7 ltr - napropamide Bodemherbicide. Niet toegelaten in tunnels en kassen 
Maximaal 1 toepassing per seizoen, in het vroege voorjaar 

B 

 Wing P 
14881 N (W.1) 

3 ltr - Dimethenamide-P + 
pendimethalin 

Bodemherbicide. Niet toegelaten in tunnels en kassen 
Maximaal 1 toepassing per seizoen, in het vroege voorjaar.  

B 
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- B* = beperkingen op etiket ten aanzien van gebruik langs bijvoorbeeld watergangen, moment van toepassing, maximale dosering, etc.                          

Lees voor gebruik het etiket! 
- VT* = veiligheidstermijn in dagen. 
- Pas de dosering (met name bij insecticiden, maar ook bij fungiciden) aan op uw boomhoogte (boomgrootte). De gegeven doseringen zijn voor een  

standaard boomhoogte van 2.25 meter. Veel kersen en pruimenaanplanten zijn vele malen hoger of groter. Bij een boomhoogte van 2.75 meter                 
is het toegestaan de dosering te verhogen met 20% en bij bomen van 3.25 meter of groter is het toegestaan de dosering te verhogen met 40%.          
Houdt hier bij de inzet van de middelen rekening mee. 

- Let bij het middel Pirimor op met het zogenaamde “Re- entry”. Voor alle andere middelen geldt pas weer in het gewas aan het werk, nadat het gewas        
is opgedroogd. Bij gebruik in kassen geldt, voor bijna alle middelen, eerst twee uur ventileren en vervolgens mag de ruimte weer betreden worden.        
(Zie voor etiketten: www.fytostat.nl of www.ctgb.nl, of overleg met uw voorlichter) 

- Binnen een geïntegreerde teelt zoveel mogelijk selectieve middelen inzetten, met geen of weinig effect op natuurlijke vijanden. 
- In beschermde teelten is het uitzetten van natuurlijke vijanden een goede optie. Voor meer informatie omtrent eventuele biologische bestrijding           

neem contact op met uw voorlichter. 
- ** Dit is een middel op basis van glyfosaat met specifiek kers (steenvrucht) op het etiket. Enkele andere middelen op basis van glyfosaat   

hebben grootfruit op hun etiket staan. Middels de DTG lijst van juni 2015, versie 2.1 mogen deze middelen dus ook onder kersen. Enkele 
middelen die dan onder kersen toegepast mogen worden zijn: Clinic Free en Roundup Dynamic. 

 
 

http://www.fytostat.nl/
http://www.ctgb.nl/

