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ERWINIA, veel telers kunnen het 
woord niet meer horen, zo vaak 
is er al over gepraat en geschre-
ven. Toch blijft de bacterie hét 

onderwerp van gesprek in de pootgoed-
teelt. Het project Deltaplan Erwinia bijt 
zijn tanden er al jaren op stuk en ook bij 
menige aardappelstudieclub staat het 
hoog op de agenda. Iedere akkerbouwer 
heeft er wel een mening over. Boerderij 
vroeg telers naar wat zij doen om Erwinia 
tegen te gaan tijdens de pootgoedteelt.

Pootgoedbehandeling
Veel telers hebben het idee dat moeder-
knollen de laatste jaren meer problemen 
geven. Dit jaar waren de moederknollen 
in elk geval lang aanwezig. De oorzaak 
hiervan is onduidelijk. Sommigen wijten 
het aan lage temperaturen in de koeling 
of de manier van bewaren. Anderen zeg-
gen dat het ligt aan de goede knolbe-
scherming door behandeling met midde-
len tegen bewaarziekten. 

Voorkiemen lijkt in de hogere klassen 
weer wat meer in beeld te komen. Want 
dat voorkiemen vaak leidt tot het eerder 
verdwijnen van moederknollen, bleek al 
eerder in proeven van PPO Westmaas en 
SPNA. Dat terwijl veel telers de moeder-
knol als grote boosdoener zien. Boven-
dien worden bij voorkiemen de aardap-
pelen zelden nat van condens, wat in de 
koeling vaker voorkomt. Daarvoor zijn 
telers duidelijk huiverig.

Droge aardappelen poten
Ook tijdens het poten willen telers droge 
aardappelen. Er zijn telers die daarom 
bewust kiezen voor een geleidelijke op-
warming van het product voor het poten, 
om zo condensvorming te voorkomen. 
Het geven van een warmtestoot om zo 
veel mogelijk ogen te openen, blijft dan 
achterwege. In een wisselvallige periode 
bestaat het risico dat na het geven van 
een warmtestoot de kieming volop start, 
terwijl de teler het poten moet uitstellen. 
Lange kiemen bij het poten zijn funest 
voor de versmering van bacteriën. Som-
mige telers spelen daarom liever op safe.F
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ONKRUID-
BESTRIJDING
Erwinia-soorten 

kunnen overleven 

in verschillende 

waardplanten. 

Voorbeelden hier-

van zijn bloembol-

len, uien, kool, wit-

lof, peen en veel 

onkruidsoorten.

GEWASBESCHERMING
Spuit besmette velden het 

laatst, de spuitcombinatie 

is een goede versmeerder.

SELECTIE
Erwinia is goed te versme-

ren. Toch blijkt uit een proef 

dat opschonen wel kan.

KEURING
Over keuring wordt 

veel gesproken, zo-

als over de vraag of 

een visuele keuring 

voldoet voor Erwi-

nia. Belangrijk is in 

ieder geval dat de 

keurmeester met 

schone kleding het 

veld ingaat.

LOOFDODING
In de klapper zit vaak Erwi-

nia. Onduidelijk is of dit 

dochterknollen besmet.
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