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Geachte heer, mevrouw,
Stichting TBM informeert u graag over een aantal zaken aangaande de teelt van TBM-pootgoed. Vanwege urgente
zaken rondom de veldinspectie, ontvangt u deze extra uitgave met TBM nieuws. Ook in 2020 hebben
zetmeelaardappeltelers in het TBM-gebied de keuze uit NAK-gekeurd uitgangsmateriaal of door TBM beoordeeld en
geregistreerd uitgangsmateriaal van zetmeelaardappelrassen. Vermeerdering van pootgoed onder de TBM-veldinspectie
en het gebruik daarvan is uitsluitend toegestaan voor de nateelt van zetmeelaardappelen voor de
aardappelzetmeelindustrie (dat is verwerking tot aardappelzetmeel met GN-code 11081300).
1. Veldinspectie en Corona-maatregelen
In verband met Corona vragen wij uw aandacht voor de volgende maatregelen:
- De keurmeester zal vooraf telefonisch contact met u opnemen. Indien u, één van uw huisgenoten of medewerkers op
het bedrijf luchtwegklachten en/of koorts hebben, dan dit direct melden.
- De keurmeester zal voor, tijdens en na de veldinspectie niet bij u binnenkomen, geen handen schudden, geen koffie of
thee aannemen. Documenten (certificaten e.d.) wil hij graag digitaal ontvangen (kan eenvoudig met foto’s via de email of
whatsapp) of op een afgesproken plek buiten uw huis in kunnen zien.
- De keurmeester zal de veldinspectie alleen uitvoeren, dus niet samen met u naar het perceel rijden en niet samen naar
(wel of geen) zieke planten kijken. Het is geen bezwaar dat u tijdens de inspectie mee loopt, maar wel op minimaal 1,5
meter afstand.
- De keurmeester zal het resultaat van de inspectie bij u in de brievenbus deponeren.
Wij rekenen op uw medewerking.
2. Virusdruk
Het algemene beeld van het pootgoed dit jaar, is dat de virusdruk hoog is. Ook is er al veel luizenactiviteit. Het is van
groot belang om verspreiding zo veel als mogelijk te voorkomen. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat het gebruik van
minerale olie effect sorteert. Bij een wekelijkse bespuiting gedurende de gehele groeiperiode wordt een reductie bereikt
van de virusaantasting van 50% en meer. Het TBM bestuur adviseert het regelmatig gebruik van olie om
virusverspreiding te voorkomen. Bovendien is het raadzaam om zodra dat mogelijk is, het loof van het TBM perceel voor
eigen vermeerdering te vernietigen.
3. Droogte
Voor het 3e achtereenvolgende jaar is het uitzonderlijk droog tijdens de teelt. Het beregenen van percelen neemt sterk
toe. Wij willen u er op wijzen dat sinds 2005 voor de teelt van pootaardappelen in geheel Nederland een wettelijk verbod
geldt op het gebruik van oppervlaktewater 'op enigerlei wijze voor of bij' de teelt van pootgoed. Het verbod geldt ook voor
TBM-pootgoed. Het gebruik van oppervlaktewater voor gewasbespuitingen en het beregenen van TBM-percelen is dus
niet toegestaan. Meer informatie kunt u vinden op: nvwa.nl/gebruik-van-oppervlaktewater-voor-de-aardappelteelt.
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4. Aanmeldingen veldinspectie
Via Avebe kunnen telers hun percelen voor TBM vermeerdering aanmelden. Telers binnen het TBM-gebied, die aan een
andere aardappelzetmeelindustrie leveren, kunnen ook onder de TBM-veldinspectie eigen pootgoed vermeerderen van
de toegestane rassen (zie www.stichtingtbm.nl). Adressen van deze telers zijn echter niet bekend bij TBM. Zij dienen
zelf om uitvoering van de veldinspectie te vragen bij Vinçotte ISACert (tel.: 088-625 24 76, e-mail: analyses@isacert.nl)
of bij het TBM-secretariaat.
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