
a
k

k
e

rb
o

u
w

E2

BOERDERIJ 96 — no. 11 (14 december 2010)

CRUCIALE MOMENTEN IN HET LEVEN VAN EEN POOTAARDAPPEL

E D I T I E  A K K E R BO U W  T H E M A :  P O OT G O E D

VOCHT IN POTER 
IS FUNEST

ONDERZOEKERS ZOEKEN AL JAREN NAAR DE INITIËLE 

BESMETTING VAN ERWINIA EN DE VERSPREIDING DAARVAN. 

MAAR OOK TELERS ZITTEN ZEKER NIET STIL OP DIT GEBIED.

Teler werkt hele jaar door aan droge knol

POOTGOEDBEHANDELING
Uit onderzoek blijkt dat na 

voorkiemen moederknollen 

eerder weggerot zijn.

THEMA POOTGOED 

Boerderij besteedt 

extra aandacht aan 

pootgoed in deze 

editie. In Boerderij 
leest u over het 

imago van de 

Nederlandse poter. 

Daarin komt de rol 

van Erwinia naar 

voren. Vandaar dat 

de bacterie in dit 

thema een belang-

rijke plaats inneemt. 

Zoals in dit artikel, 

waarin telers vertel-

len hoe zij de strijd 

aanbinden met de 

bacterie.

POOTBED-
BEREIDING
Bacterieziek slaat 

juist toe bij stress. 

Een goede rugop-

bouw is belangrijk 

voor optimale 

groei. Tegelijkertijd 

is het opletten dat 

de ondergrond niet 

verdicht.

POTEN
Vooral bij beschadiging kan 

een besmette kiem of knol 

talloze knollen besmetten.

BEMESTEN
Bedrijven met een 

lage N-gift hebben 

minder bacterie-

ziek. Waarschijnlijk 

zijn de symptomen 

na een lage gift 

eerder zichtbaar en 

verspreidt de ziek-

te zich minder in 

een klein gewas.

AANFREZEN
Tijdens het aanfre-

zen na het poten 

kan er weinig mis-

gaan wat betreft 

bacterieziekten, af-

gezien van hooguit 

wat bodemverdich-

ting of het wegfre-

zen van planten-

wortels. 

Tijdens de teelt van 

pootgoed hoeft maar 

weinig mis te gaan 

om een partij te 

verpesten met een 

Erwinia-aantasting. 

Gedurende het hele 

seizoen moet de 

teler zo hygiënisch 

mogelijk werken. 

Echter, om welke ac-

tiviteit het ook gaat: 

vocht is rampzalig.
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