nd
en

bo

© Patrick Dieleman

Bo

er

Pootaardappelen
bacterievrij houden

ht

In het najaar brachten de onderzoekers van het Deltaplan Erwinia verslag uit over
hun bevindingen. We staken de grens over om mee te luisteren met de ZeeuwsVlaamse pootgoedtelers. – Patrick Dieleman
verdere verspreiding binnen de partij en op
het bedrijf kan worden voorkomen. Verder
onderzocht men of de huidige detectietechnieken voldoende aansluiten bij de
praktijk. Ook wilde men inzicht in de
verdere verspreiding en overleving van
erwinia in de bewaring.
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Het ‘Deltaplan Erwinia deel C pootaard
appelen’ liep eind vorig jaar af. Gedurende
4 jaar kon een onderzoeksteam de
oorzaken van besmettingen van partijen
pootaardappelen in kaart brengen. De
economische impact van zwartbenigheid
en stengelnatrot zijn dusdanig belangrijk
voor de Nederlandse pootgoedtelers, dat
de Nederlandse Aardappel Organisatie
(NAO) en het Productschap Akkerbouw de
voorbije 4 jaar jaarlijks 450.000 euro
investeerden om het probleem beter te
leren kennen, in de hoop het te kunnen
indijken. “Tussen 2003 en 2007 hadden we
in Nederland gemiddeld 22 miljoen euro
schade”, vertelt Kees Kristelijn van het
Erwinia Team. “Omgerekend betekent dit
voor de telers 305 euro/ha.” Kristelijn legt
uit dat het project ‘Bacterievrije teelt’, dat
van 2005 tot 2009 liep, de risicofactoren in
beeld bracht. De volgende 4 jaar werd
verder gewerkt om meer inzicht te krijgen
in de wijze waarop erwinia in staat is
planten ziek te maken. Ook bekeek men
hoe na een intitiële besmetting een

Besmet of niet?
Wat detectie betreft, stelde men vast dat
de manier van stalen nemen moet worden

Erwinia kan zich ook
verspreiden via vochtige lucht.

bijgestuurd. Traditioneel neemt men een
DNA-extract uit het naveleinde, maar de
bacterie blijkt ook elders te zitten,
voornamelijk in de schil. Het ziekteverloop
in het veld lijkt afhankelijk van het
erwiniatype verschillend. De ziekte kan
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ook sluipend aanwezig zijn. De pecto
bacteriumgroep laat zich later op het
seizoen zien dan de dickeyagroep (zie
kader p. 11). Wanneer beide types samen
voorkomen, is de kans op symptoomplanten in de nateelt het grootst. Door het
uitgangsmateriaal te testen, kan men het
aantal problemen verminderen.

Initiële besmetting
Uit onderzoek en meldingen van pootgoedtelers leidt het Erwiniateam af dat de
introductie van erwinia op een perceel niet
zomaar kan toegeschreven worden aan
besmette machines. In 2011 werd een
verspreidingsproef uitgevoerd, waarbij
men keek naar de verspreiding van de
erwiniabacterie in het veld. Tussen de rijen
miniknollen werd een met Dickeya solani of
met Pectobacterium carotovorum ssp.
carotovorum besmette rij gepoot. In het
veld werden insectenvangbakken geplaatst. Die werden gedurende de teelt
geregeld leeggehaald en geanalyseerd.
Een aantal keer werd in de opgevangen
akkerbouw | aardappelen • 9
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Eens planten besmet geraakten, kan de
erwinia zich verder verspreiden over het
perceel. Kristelijn en zijn collega Henk
Velvis raden aan om partijen met een
besmetting consequent te verwijderen.
Men kan mogelijke besmettingsroutes
doorbreken door te spuiten tegen insecten. Om het risico op overdracht te
beperken, is het ook aan te bevelen om de
eerste vermeerderingen in de stammenteelt ruimtelijk te scheiden van de overige
pootgoedpercelen. Ook het loofklappen
zorgt voor overdracht van de bacteriën.
Het versneld afkappen, het pootgoed
vroeger van klasse verlagen, is een andere
mogelijkheid om het basismateriaal
gezond te houden. Uiteraard heeft dat zijn
prijs, maar onderzoek bewees hoe snel er
besmetting in gezonde partijen kan
komen.
De onderzoekers volgden vanaf 2008
11 partijen pootgoed van de rassen Kondor
en Spunta. Er werd gestart met miniknollen, zodat de partijen niet besmet konden
zijn. Na het eerste jaar was al één partij
besmet. Na 4 jaar waren alle partijen
besmet. Van een aantal van de gevolgde
partijen was de vermeerdering al stop
gezet. Er bleken vooral besmettingen
aanwezig te zijn in de bladmonsters,
minder in de bodem of in de knollen. In
2010 werden luchtmonsters genomen
tijdens het loofklappen. In één op de 4
stalen werden toen al Dickeya en/of
Pectobacterium teruggevonden. Dit
bevestigt dat de ziekte zich kan verspreiden via aerosolen.
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Verspreiding

© Patrick Dieleman

vloeistof of de insecten erwinia aangetroffen. Ook werd die aangetroffen in bladmonsters op meer dan een rij afstand van
de besmette rij. De waarnemingen wijzen
eerder op een besmetting vanuit de lucht.
Regendruppels die op een met erwinia
besmette plant vallen, kunnen opspatten
en uiteenbarsten in minuscule waterdruppels (aerosol), die zich verder kunnen
verspreiden. Ander onderzoek wijst uit dat
het niet waarschijnlijk is dat bacteriën
overleven in de bodem. “Een beperkt
aantal bacteriën kan een zachte winter
overleven, maar dat ze in een rotatie
meerdere winters na elkaar zouden
overleven, is onwaarschijnlijk”, stelt Kees
Kristelijn.
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De teelt
Bij het poten kan theoretisch versmering
optreden via gebroken kiemen. Toch is dit
risico beperkt. Bij zwaar besmette partijen
bevat slechts een klein deel van de kiemen
erwinia. De methode om zo veilig mogelijk
voor te kiemen, verschilt naargelang van
10 • akkerbouw | aardappelen

1 Bij het selecteren kan men een besmetting tot 10 m voorbij de besmette plant verspreiden,
ongeacht of men dat lopend doet of met een selectiewagen. 2 Door pootaardappelen in 2 werk
gangen te oogsten en ze te laten drogen in het zwad, kan versmering tijdens de bewaring worden
beperkt.

het ras. Dit wordt best afgestemd met de
houder van het kwekersrecht. De grootte
van de poters heeft geen invloed op het
aantastingsverloop, maar in de nateelt van
grote knollen werd meer aantasting
gevonden. Uit grote besmette knollen kan
meer erwinia lekken dan uit kleine
knollen. Daarom verdient een kleine
potermaat de voorkeur.
De hoogte van de bemesting heeft volgens
de onderzoekers geen invloed op het
ziekteverloop in het veld. Toch maakten de
sprekers de bedenking dat uit een enquête
bleek dat de bedrijven die al een tijdje
‘schoon’ waren, gemiddeld een lagere
N-gift aanhielden dan de rest. Ook in
andere situaties blijkt dat een hogere

N-gift het gewas gevoeliger maakt voor
schimmels en bacteriën.
Tijdens de veldperiode komt het erop aan
het gewas zo weinig mogelijk te beschadigen. Want dat laat de aanwezige bacteriën
toe te lekken, maar het maakt ook de
toegang voor erwinia makkelijker. Bij het
selecteren is er altijd risico op ‘versmeren’, het verder verspreiden van bacteriën.
Een besmetting kan verspreid worden tot
10 m voorbij de besmette plant, ongeacht
of men dat lopend doet of met een
selectiewagen. Het is dus aangeraden om
zo weinig mogelijk in het gewas te komen,
zeker wanneer het vochtig is. Je kan dus
best niet te vroeg op de dag beginnen te
selecteren. Een spuitpadensysteem heeft
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Snel ontsmetten of drogen kan de
besmetting sterk reduceren. “Drogen leidt
altijd tot een sterke afname van de
bacteriën en tot stabilisatie. Het merendeel – 99,999% – wordt gedood, maar toch
kan je het jaar nadien 20 à 30% aantasting
krijgen in het veld. Dat komt omdat
erwinia snel de schil van pas gerooide

bo

Bewaring

ERWINIA EN ERWINIA

In pootgoed kunnen 3
erwiniaziektes
opduiken, namelijk zw
artbenigheid,
stengelnatrot en knoln
atrot. zwartbenigheid wordt veroor
zaakt door
Pectobacterium atroseptic
um (synonym Erwinia atroseptic
a). Deze
bacterie gedijt vooral go
ed in koudere
omstandigheden. Wellic
ht door de
verandering van het klim
aat komt
stengelnatrot de laatst
e 10 jaar meer

voor. Deze ziekte wordt
veroorzaakt door Erwinia
chrysanthemi, een bacte
rie
die in 2011 door weten
schappers herdoopt we
rd in
Dickeya dadantii. Knoln
atrot wordt
veroorzaakt door Erwinia
carotovora
ssp. carotovora, een ba
cterie die
meerdere groentegew
assen en ook
sierplanten aantast.
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Het moment van de loofdoding is een
gevaarlijke periode. Eerder werd er al op
gewezen dat loofklappen een delicate
ingreep is. “Het aardappelloof van 1 ha is
24.000 l water. Dat is een enorm volume
dat je met de loofklapper op een richeltje
van 5 tot 10 cm breed tussen de ruggen
kwakt, in de hoop dat het 3 weken later bij
het rooien mooi opgedroogd is”, zo stelde
kristelijn het plastisch voor. “klappen in
een fris gewas zorgt bovendien voor veel
open invalspoorten. Zorg dat het gewas
tijdig afrijpt. Minder blad bij de loofdoding
leidt tot minder risico op besmettingen.
Na loofdoding kan men tot 3 weken nadien
nog besmette loofresten terugvinden.” Op
basis van meerjarig onderzoek raadt het
projectteam aan om 5 tot 7 dagen na het
doodspuiten te klappen. In percelen met
besmet loof worden ook veel besmettingen gevonden in de nateelt. Houd er ook
rekening mee dat niet alle besmettingen
te zien zijn. Ga ervan uit dat alle
percelen besmet kunnen zijn, en reinig
en ontsmet de machine na elk perceel.
Er blijkt een groot verschil te zijn tussen
monsters die met de hand zijn gerooid
en monsters afkomstig van machinaal
gerooide partijen. Bij monsters
genomen op rooimachines werden
zowel op de rooimat als op de leestafel
besmettingen gevonden. Bij de oogst
kan versmering optreden door
beschadiging van de knollen, versmering vanuit moederknollen of via rotte
dochterknollen. Er blijken meer
moederknollen aanwezig te zijn bij het

aardappelen binnendringt”, weet Henk
Velvis. De pootaardappelen kunnen ook
drogen in het zwad, zoals dat onder meer
toegepast wordt door de broers Delbeke
van de Ferme de la tour in Haulchin (zie
Boer&Tuinder van 8 oktober 2010). Na het
inschuren moet eerst het vrije vocht
worden weggeblazen, vooraleer de
wondheling kan starten. Ook om het vocht
van eventuele rotte aardappelen weg te
krijgen, moet je flink blazen. Henk velvis
verwees naar een berekening van het
IlvO. Eén rotte aardappel lekt ongeveer
100 ml vocht. Dat betekent dat bij 1% rot
in een bewaarcel met 1000 ton aardappelen 5 m³ vocht moet worden verwijderd.
Een ander aandachtspunt zijn de kisten.
Die moeten schoon en ontsmet zijn. Wees
dubbel aandachtig wanneer je tweedehands kisten aankoopt. n

er

Het rooien

rooien wanneer het uitgangsmateriaal
koud bewaard werd. Dit zou komen
doordat dergelijke knollen fysiologisch jonger zijn en daardoor langer actief blijven.
De rooier kan ook versmering van de ene
partij op de andere veroorzaken. Daarom
kan je best eerst de schoonste partijen
rooien. Machines moeten zo veel mogelijk
worden gereinigd. Door de snelheid van de
verschillende matten en banden op elkaar
af te stemmen, kan men rooibeschadigingen minimaliseren.
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als voordeel dat er minder gewas beschadigd geraakt.
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Voorbeeld: Tornado3 WPTO 5513/4 korting
Laag zwaartepunt
Hoge verticale strooiwalsen
Zeer grote strooibreedte
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