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Geachte heer, mevrouw, 

 

De Stichting TBM informeert u door middel van deze Nieuwsbrief 2009 over een aantal belangrijke onderwerpen met 

betrekking tot de teelt van TBM-pootgoed. 

 

1. AM situatie  

Resultaten van het TBM-monotoringsprogramma duiden op een sterke afname van de AM-besmettingen. In totaal 

wordt ongeveer 98% van het areaal zetmeelaardappelen geteeld met AM hoogresistente rassen en ondanks de 

favoriete 1:2 teeltfrequentie van aardappelen is de besmettingsgraad aanmerkelijk afgenomen. Anders dan de 

nultolerantie voor de pootgoedteelt geldt voor de zetmeelaardappelteelt een economische tolerantie voor 

aardappelmoeheid. TBM brengt jaarlijks van 180 percelen de besmettingsgraad met o.a. AM in beeld. Daaruit blijkt 

dat in de afgelopen acht jaar het percentage zeer zwaar besmette percelen is gedaald van ruim 35% naar bijna 1%. 

Tegelijkertijd is het aantal monsters van percelen zonder aantoonbare besmetting gestegen van minder dan 10% 

naar ruim boven de 45%. De AM-besmettingsgraad is aanmerkelijk afgenomen en ernstige opbrengstdervingen door 

de cystevormende aaltjes komen bijna niet meer voor. Het is van belang om daar door slim gebruik van de 

resistenties optimaal lang van te kunnen profiteren.  

 

2. PA Verordening Aardappelteelt 

Voor uitgangsmateriaal hebben zetmeelaardappeltelers in het TBM-gebied de keus uit gebruik van NAK-

goedgekeurd materiaal of van door TBM beoordeeld en geregistreerd uitgangsmateriaal van rassen, zoals genoemd 

in de lijst van zetmeelaardappelrassen die behoort bij de Verordening Aardappelteelt van het Productschap 

Akkerbouw. Andere dan deze rassen mogen in 2009 niet worden aangeboden voor de TBM-veldinspectie. Het gaat 

om de volgende rassen. 

 

Achilles Averia Florijn Menco Plasstärcke Sofista 

Albas Axion Kantara Merano Plasuno Sophytra 

Allure Belita Karakter Mercator Realist Starga 

Altus Benno Vrizo Karnico Mercury Robény Stefano 

Astarte Eurobona Katinka Nomade Savano Valiant 

Aurora Euroflora Kuba Pallina Scarlet Vebebe 

Avarna Euronova Mantra Plasandes Seresta Vebeca 

Avaya Eurotango Markant Plasent Signum Vebesta 

Aveka Festien Melanie Plasinka Smaragd Vectra 

Aventra      
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TBM-pootgoed mag alleen worden vermeerderd voor eigen rekening en op percelen behorend tot het eigen bedrijf. 
Onder geen beding mag TBM-pootgoed in het handelsverkeer worden gebracht. Twee of meer telers kunnen 
uitsluitend op één perceel TBM-pootgoed vermeerderen, als het TBM-bestuur daar vooraf ontheffing voor heeft 
verleend. De TBM-inspecteur zal in het geval van een gedeeltelijk zelf opgegeven perceel en in het geval u geen 
ontheffing heeft, uw TBM-pootgoed niet beoordelen. 

 

3.  Virusziekte 

 Het TBM-controleveld te Valthermond heeft vorig seizoen het gevaar van virusziekten in TBM-pootgoed duidelijk 

zichtbaar gemaakt. In totaal werden 148 monsters van TBM-pootgoed uitgepoot. Het aantal bontvirusbesmettingen 

liep op: ruim 27% had een virusaantasting van meer dan 10%. Ook dit jaar is de verwachting weer dat er veel 

virusziek plantmateriaal zal zijn. Het advies is in ieder geval om het TBM-pootgoedperceel regelmatig met minerale 

olie te bespuiten volgens de vuistregel van 1 liter per dag, in combinatie met luizenbestrijding met voldoende water. 

Virusoverdracht door luizen wordt zo voorkomen als de bestrijding tijdig begint .  

 

4.  Maïswortelknobbelaaltje 

TBM houdt door middel van een jaarlijkse monitoring sinds 1999 het verloop van aardappelmoeheid en andere 

schadelijke aaltjes nauwlettend in de gaten. Uit deze monitoring blijkt een stijgende besmetting van percelen met het 

maïswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi. Het is van groot belang een verdere verspreiding van dit aaltje te 

voorkomen. Daarom is het verstandig om op percelen die besmet zijn met M. chitwoodi geen TBM-pootgoed te telen. 

U voorkomt daarmee een verspreiding van dit aaltje over uw hele bedrijf.  

 

5.  Wratziekte 

Wratziekte blijft een bedreiging vormen voor de teelt van zetmeelaardappelen. Aandacht voor preventie is van groot 

belang. Houd zoveel mogelijk rekening met rassenkeuze en voorkom insleep van de ziekte met aanhangende grond 

op o.a. machines, waarbij met name grensverkeer als risicofactor genoemd moet worden. Voor fysio 18 zijn in 2008 

vijf kerngebieden ingesteld in de omgeving van Veendam, Ter Apel, Foxel, Barger Compascuum en Mantinge. In 

deze gebieden geldt voor de zetmeelaardappelteelt dat alleen rassen met een (veld)resistentiecijfer van 6 of hoger 

voor de fysio’s 2/6 en 18 mogen worden gebruikt. De toegestane rassen zijn opgenomen in ‘lijst T’. Deze lijst is te 

vinden op www.productschapakkerbouw.nl/teelt/wratziekte.  

 

6. Bruinrot 

De besmettelijke bacterieziekte bruinrot wordt hoofdzakelijk overgebracht via besmet oppervlaktewater of 

geïnfecteerd pootgoed. Om besmettingen te voorkomen zijn beregeningsverboden ingesteld. Het is in het belang van 

de kwaliteit van uw TBM-pootgoed in de verbodsgebieden geen oppervlaktewater te gebruiken voor beregening.  

 

7. Overige zaken 

Veldinspectie bij niet aan AVEBE leverende telers 

Telers binnen het TBM-gebied die niet leveren aan AVEBE, kunnen ook onder de TBM-veldinspectie pootgoed 

vermeerderen van rassen genoemd in bovenstaande lijst van zetmeelrassen. De adressen van deze telers zijn niet 

bekend bij TBM. Daarom dienen deze telers zelf om uitvoering van de veldinspectie te vragen bij NAK AGRO of het 

secretariaat van TBM. De aanmeldingen moeten uiterlijk 20 mei worden ingediend. 

 

Bestuur Stichting TBM 


