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Geachte heer, mevrouw, 
 
De Stichting TBM informeert u door middel van deze Nieuwsbrief 2007 over een aantal belangrijke onderwerpen met 
betrekking tot de teelt van TBM-pootgoed. 

 
1. Huur deel van perceel leidt tot weigering veldinspectie 

De vermeerdering van TBM-pootgoed dient plaats te vinden voor eigen rekening en risico op percelen behorend bij 
het eigen bedrijf. Een perceel is een eenheid aaneengesloten stuk grond, gescheiden door vaste begrenzingen als 
sloten en wegen. Eén uitzondering op deze regel is wanneer er vanwege historische redenen geen sprake is van 
natuurlijke begrenzingen. 
Het perceel dient ook in zijn geheel door de zetmeelaardappelteler zelf geëxploiteerd te worden. Op het perceel 
mogen verder geen andere zetmeelaardappeltelers hun pootgoed vermeerderen. Twee of meer telers kunnen 
uitsluitend op één perceel TBM-pootgoed vermeerderen, als het bestuur daar vooraf ontheffing voor heeft verleend. 
TBM is terughoudend in het verlenen van ontheffingen. Bij een aantoonbaar duurzaam gezamenlijke bedrijfsvoering 
gaat het bestuur er van uit dat vermeerdering onder één leveranciersnummer kan plaatsvinden. Een ontheffing wordt 
slechts verleend als er zwaarwegende argumenten zijn, om de vermeerdering niet onder één leveranciersnummer te 
doen plaatsvinden. De keurmeester zal in het geval van een gedeeltelijk zelf opgegeven perceel en in het geval u 
geen ontheffing heeft uw TBM-pootgoed niet gaan beoordelen. 

 
2. HPA 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 HPA Verordening Aardappelteelt. Andere dan deze rassen 
kunnen in 2007 niet aangeboden worden voor de TBM-veldinspectie. De lijst bevat de volgende rassen. 
 
Albas Averia Kantara Melanie Realist Starga 
Allure Belita Karakter Menco Robény Stefano 
Astarte Benno Vrizo Karnico Mercator Scarlet Valiant 
Aurora Ehud Karuva Mercury Seresta Vebebe 
Avarna Festien Katinka Nomade Signum Vebeca 
Avaya Florijn Krostar Plasandes Smaragd Vebesta 
Aveka Kaliber Mantra Plasent Sofista  
Aventra Kanjer Markant Plasinka Sophytra  
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3.  Virusziekte 
 TBM heeft u vorig seizoen met een speciale kaart geattendeerd op het gevaar van virusziekten in TBM pootgoed.  
 Dit jaar zal er erg veel ziek plantmateriaal aanwezig zijn, zowel uit de directe omgeving als uit het eigen pootgoed.  
 Voorlichting en onderzoek adviseren om in ieder geval de Y-virusgevoelige rassen, vanaf het begin altijd met olie te  
 bespuiten. TBM ondersteunt deze adviezen en raadt u daarom aan deze adviezen nauwkeurig ter harte te nemen. 
  
4. Besmetverklaring aardappelmoeheid en TBM-pootgoed 

TBM attendeert u op het feit dat op percelen waarop een officiële besmetverklaring rust, geen TBM-pootgoed 
vermeerderd mag worden. Als u percelen verhuurt aan NAK-pootgoedtelers, bollentelers of als u deze gewassen zelf 
teelt moet het perceel eerst door middel van officieel onderzoek onderzocht zijn op cysten. Eén cyste in het monster 
betekent een officiële besmetverklaring van het perceel en een teeltverbod voor voortkwekingsmateriaal. TBM-
pootgoed heeft ook deze status en dus mag ook dit pootgoed niet vermeerderd worden op officieel besmette 
percelen. TBM verzoekt u goed nota te nemen van deze consequentie van een officieel grondonderzoek, ter 
verkrijging van een AM-vrij verklaring voor uzelf of voor een huurder van uw perceel. 

 
5.  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. Dit aaltje is een quarantaine organisme en mag dus niet 
voorkomen op percelen waar NAK-pootgoed geteeld wordt. 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.  

 
6. 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.  
Aanmeldingen uiterlijk 19 mei indienen bij het secretariaat van TBM (zie onderstaand telefoonnummer). 

 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 
 worden vijf kerngebieden ingesteld in de omgeving van Veendam, Ter Apel, Foxel, Barger Compascuum en 
 Mantinge. In deze gebieden geldt voor de zetmeelaardappelteelt met ingang van 2008 dat alleen rassen met een 
 (veld)resistentiecijfer van 6 of hoger voor de fysio’s 2/6 en 18 mogen worden gebruikt. Zie ook www.hpa.nl  
 Website van TBM 
 Dit jaar zult u ook informatie van TBM op een nog te ontwikkelen website kunnen vinden. TBM houdt u op de hoogte. 

Mocht u over bovengenoemde onderwerpen of over andere TBM-aangelegenheden vragen hebben, dan kunt u 
terecht bij het secretariaat van TBM,  (0512-305205) .  
 
Bestuur Stichting TBM 


