Hoe te handelen bij PHYTOPHTHORA besmetting
Aanpak van Phytophthora is wettelijk bepaald. Van de te treffen maatregelen zijn de volgende de enige
die op een biologische tuin zijn toegestaan:




Aardappelen rooien
Alle loof verwijderen
Alle loof van de tuin afvoeren in vuilniszakken en thuis in de grijze vuilnisbak weggooien. Dus
niet bij het GFT-afval.

WAT IS PHYTOPHTHORA OFWEL AARDAPPELZIEKTE
Phytophthora is de bekendste en beruchtste aardappelziekte. Een probleem voor telers van aardappels
en tomaten. Deze schimmelziekte kan een gehele aardappel- en tomatenoogst vernietigen en zich
bovendien zeer snel verspreiden naar omliggende percelen. De phythophthora is een schimmelziekte
die vooral bij vochtig weer snel om zich heen grijpt. De sporen van de phytophthora verspreiden zich
snel via de wind.
ACHTERGROND
Aardappelziekte of phytophthora is een plantenziekte op aardappelen en tomaten die veroorzaakt
wordt door de oömyceet Phytophthora infestans. Oömyceten lijken erg op schimmels maar zijn het niet,
daarom worden ze wel pseudo-schimmels genoemd. Omdat deze oömyceet zich in natte zomers snel
kan verspreiden, veroorzaakt deze ziekte vooral veel schade in de landen met een vochtig zeeklimaat.
Naast de snelle verspreiding door de lucht kunnen de sporen via de grond de knollen aantasten.
Bovendien kunnen deze sporen tot 4 jaar in de grond overleven. Vermoed wordt dat agressievere
varianten zijn ontstaan, die het aardappelgewas gemakkelijker en sneller aantasten, niet alleen van
boven maar ook vanuit de grond.
TE HERKENNEN AAN
Een met phytophthora besmette aardappelplant begint te 'verkreukelen', veroorzaakt een
bruinverkleuring en afsterving van de bladeren en stengels. Ook op tomaat kan deze ziekte voor
vroegtijdige afsterving zorgen. Op de aangetaste aardappelknollen verschijnen bruinachtige vlekken en
uiteindelijk verrotten ze.
1. De spore van aardappelziekte heeft water nodig om te kiemen bij een gematigde temperatuur.
3 tot 5 dagen na de infectie zijn kleine vlekjes zichtbaar op de bladeren, maar ook op de
stengels.
2. Deze vlekjes worden snel groter.
3. In het begin zien deze vlekjes er waterachtig, glazig uit.
4. Enkele dagen later zijn dit droge, verdorde vlekken.
5. De vlekken zijn dikwijls omringd door een lichtere gele zone.
6. Ook de stengels kunnen aangetast worden.
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7. Bij sterke aantasting en veel regen kan de infectie doorgaan tot in de knollen
BESTRIJDING
In geval van besmetting maar twee remedies zijn: 'Spuiten met chemische middelen of al het loof eraf
halen en vernietigen'. Chemische middelen gebruiken we niet op onze biologische tuin, dus wij
verwijderen de zieke tomatenplanten en het zieke aardappelloof. De tomaten en het loof ter plaatse in
plastic zakken stoppen en afvoeren van het tuincomplex. Gooi ziek loof nooit op de composthoop!
Gewoonlijk overwintert de ziekte in besmette knollen die achterblijven op het land. Daarom is het
belangrijk dat er geen aardappelknollen in het land blijven liggen. Aardappels die per ongeluk blijven
zitten en in het voorjaar weer opkomen, direct verwijderen en afvoeren.
WETTELIJKE EISEN
Voor aardappeltelers (akkerbouwers) gelden wettelijke verplichtingen voor de bestrijding van
Phytophthora. Naast afvalhopen zijn phytophthora-aantastingen in het veld (zieke planten in een
aardappelgewas en zieke aardappelopslagplanten) gevaarlijke verspreidingsbronnen van Phytophthora
infestans. De verplichting om deze bronnen te bestrijden is al vanaf 15 april van kracht. Niet bestrijden is
strafbaar. Vanaf 1 juli is alle aardappelopslag vanaf een bepaalde omvang strafbaar. Er is dan sprake van
een overtreding als op een (deel van een) perceel gemiddeld meer dan twee planten per vierkante
meter staan. Het perceel(sgedeelte) waarop zich de opslag bevindt moet minstens 0,3 hectare groot
zijn.
De NAK is door het Productschap voor de Akkerbouw aangewezen als toezichthouder en controleert of
er sprake is van een strafbare situatie. Het is niet geheel duidelijk te achterhalen wat de eisen voor
volkstuinen en tuinverenigingen zijn, maar elk risico voor besmetting van de professionele teelt moet
worden tegengegaan.
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