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Geachte heer, mevrouw, 

 

De Stichting TBM informeert u graag over een aantal zaken aangaande de teelt van TBM-pootgoed in 2013. Met ingang 

van dit jaar is het alleen nog toegestaan pootgoed onder TBM veldinspectie te vermeerderen met bestemming de 

aardappelzetmeelindustrie (verwerking tot aardappelzetmeel met GN code 11081300). Andere punten van belang zijn: 

 

1. Aaltjes  

Sinds 1999 wordt jaarlijkse met eigen financiële middelen een gedegen TBM monitoringsprogramma uitgevoerd  

voor het zetmeelaardappel telend gebied. Het merendeel van de bemonsterde percelen is  niet meer aantoonbaar 

besmet en nog maar enkele percelen zijn zwaar of zeer zwaar besmet. Met name door goede rassenkeuzes hebben 

zetmeelaardappeltelers de AM-besmetting in de zetmeelaardappelteelt gecontroleerd en weten terug te dringen. Dat 

zijn mooie resultaten en het gevoerde AM-beleid kan dan ook als voorbeeld dienen voor andere teeltgebieden.  

Uit de monitoring van de afgelopen jaren blijkt ook dat het aantal percelen met het maïswortelknobbelaaltje 

Meloidogyne chitwoodi licht is toegenomen. Voor de zetmeelaardappelteelt zelf lijkt dat niet veel te betekenen, maar 

vanwege de quarantaine status van het aaltje, is verdere verspreiding voor het gebied wel van belang. Zeker als u 

andere (gevoelige) gewassen op uw bedrijf wilt gaan telen. Daarom is het verstandig om op percelen die besmet zijn 

met dit aaltje geen TBM-pootgoed te telen. U voorkomt daarmee een verspreiding van dit aaltje over uw hele bedrijf. 

Op dit moment zijn alleen bedrijfshygiënische maatregelen bekend om verdere verspreiding te voorkomen.  

 

2.  Ringrot 

Het TBM bestuur is bezorgd vanwege de ringrot incidenten in ons land. Recent is in het zetmeelaardappel telend 

gebied geen besmetting waargenomen en in het rapport van het monitoringsprogramma wordt dat bevestigd. Toch is 

er reden om zeer alert te zijn, want een besmetting kan grote gevolgen hebben voor de TBM pootgoedteelt. 

Vanwege de aard van de verspreiding van de bacterie is het van groot belang om de noodzakelijk 

hygiënemaatregelen te nemen.  Contact met andere pootgoed partijen of materialen, zoals kisten, betekent een 

ernstig risico voor de verspreiding van ringrot. De bacterie blijkt meerdere jaren te kunnen overleven onder droge 

omstandigheden op hout en kan plotseling ergens opduiken. Het is dan ook van het grootste belang voor uzelf en het 

gehele TBM teeltgebied, dat alle noodzakelijke hygiënemaatregelen in acht genomen worden om besmetting van 

TBM pootgoed te voorkomen. In het bijzonder daar waar meerdere partijen gezamenlijk worden opgeslagen is dat 

van groot belang. Er dient een zodanige logistiek te worden uitgevoerd en vastgelegd, dat elk contact via kisten en 

andere middelen voor transport en opslag wordt vermeden. Indien er bij een eventuele ringrotbesmetting 

onduidelijkheid bestaat over het machinecontact, loopt de teler/opslaghouder het risico dat alle partijen de 

pootgoedstatus verliezen.  
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3.  Virusziekte 

Een paar jaar geleden was de besmetting met virusziek op het controleveld zorgwekkend.  Er werden toen te 

Valthermond opfriscursussen virusherkenning en bestrijding georganiseerd. Om de kwaliteitscontrole verder te 

optimaliseren werd een vrijwillige nacontrole georganiseerd. Uit de nacontrole van 2012 bleek dat het gemiddelde 

ziekpercentage lager dan 4% is. Aardappelzetmeelrassen worden onderzocht op besmetting met Y virus. De 

spreiding van het ziekpercentage per ras was van 0,0% tot 10,3%. Goed gebruik van minerale olie blijkt effectief: een 

liter per dag, heeft een uitstekend effect op door luizen overdraagbare virussen. Uit opbrengstbepalingen op het TBM 

controleveld is gebleken, dat meer dan 5% virusziek de opbrengst al negatief beïnvloed. Het belang van een 

nacontrole is dat de teler een goed beeld krijgt van de virusbesmetting. Het besmettingspercentage kan door allerlei 

omstandigheden verhoogd zijn na de veldinspectie. Ook in 2013 zal TBM weer de vrijwillige nacontrole organiseren.  

 

4. Rassenlijst 

Voor uitgangsmateriaal hebben zetmeelaardappeltelers in het TBM-gebied de keus uit NAK-goedgekeurd materiaal 

of door TBM beoordeeld en geregistreerd uitgangsmateriaal van zetmeelrassen, zoals opgenomen in de Verordening 

Aardappelteelt van het Productschap Akkerbouw. Andere dan deze rassen mogen niet aangeboden worden voor de 

TBM-veldinspectie. Het gaat om de volgende rassen: 

Achilles * Aveka Euroflora Mercator Plasuno * Starga * 

Actaro * Aventra * Euronova Mercury Realist Stefano * 

Albas Averia * Eurotango Messina Robény * Stratos 

Allure * Axion Festien * Nomade Savona Supporter * 

Altus Belita * Kantara Novano * Scarlet Valiant * 

Astarte Benno Vrizo Karakter * Plasandes Seresta * Vebeca * 

Aurora * Dartiest * Karnico Plasent * Signum * Vebesta * 

Avano Dirigent Katinka * Plasettie Smaragd Vectra 

Avarna * Energie Kuba * Plasinka * Sofista *  

Avaya Eurobona Merano * Plasstärke * Sophytra  
Verwijderd t.o.v. 2012 is het ras Pallina. Toegevoegd: Supporter.  

 TBM-pootgoed mag alleen vermeerderd worden voor eigen rekening en risico, en op percelen behorend bij het 
eigen bedrijf en gelegen in het zetmeelaardappel telend gebied, met bestemming aardappelzetmeelindustrie 
(verwerking tot aardappelzetmeel met GN code 11081300).  

 TBM-pootgoed mag niet in het handelsverkeer worden gebracht en twee of meer telers kunnen alleen op één 
perceel TBM-pootgoed vermeerderen als daarvoor een schriftelijke ontheffing van het bestuur voor is verleend.  

 In de vijf wratziekte kerngebieden met  fysio T1 (18) besmetting (omgeving Barger Compascuüm, Foxel, 
Mantinge, Ter Apel en Veendam, zie www.productschapakkerbouw.nl/teelt/wratziekte) mogen alleen rassen 
met voldoende resistente tegen fysio 18 geteeld worden (*).  

 

5. Veldinspectie bij niet aan AVEBE leverende telers 

Telers binnen het TBM-gebied die niet leveren aan AVEBE maar aan een andere aardappelzetmeelindustrie, kunnen 

ook onder de TBM-veldinspectie hun pootgoed vermeerderen van de bovengenoemde rassen. Adressen van deze 

telers zijn echter niet bekend bij TBM en zij dienen daarom zelf om uitvoering van de veldinspectie te vragen bij NAK 

AGRO ( tel.: 088-6252476, e-mail: info@nakagro.nl ) of het TBM secretariaat (graag voor 20 mei 2013  indienen).  

Voor meer informatie bezoek onze website: www.stichtingtbm.nl   

Bestuur Stichting TBM 
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