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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

ELEMENTAIRE KENNIS HELPT DE TELER OM IN DE 

PRAKTIJK DE JUISTE KEUZES TE MAKEN.

Feiten over Erwinia-bacterie
Mede dankzij de projecten 
‘Bacterievrije pootgoedteelt’ 
en ‘Deltaplan Erwinia’ heb-
ben telers al tamelijk veel ba-
siskennis over de Erwinia-
bacteriën. 
● Erwinia kan in grond zon-
der gewasresten hooguit en-
kele weken overleven. 
● In gewasresten kan Erwinia 
mogelijk een hele winter 
overleven. Overleving van 
een hele vruchtwisseling is 
echter onwaarschijnlijk. 
● Erwinia-bacteriën kunnen 
planten infecteren via onbe-
schadigde wortels. Na be-
schadiging van wortels vindt 
infectie sneller plaats.
● Moederknol is sneller weg-
gerot na vroege aantasting. 
● Erwinia-bacteriën overle-
ven maar kort op machines, 
minder dan twee dagen. Als 

ze echter tegen uitdrogen 
zijn beschermd, kunnen ze 
tot wel 100 dagen overleven.
● De bacteriën kunnen zich 
in de grond tot 3 meter vanaf 
een rottende moederknol ver-
spreiden, dit hangt onder 
meer af van de hoeveelheid 
vrij water.
● In knolresten in runder-
mengmest kunnen bepaalde 
Erwinia-soorten bij 4 graden 
meer dan 20 weken overle-
ven, bij hogere temperaturen 
en vrijlevend in de mest is dit 
korter.
● Pectrobacterium atrosepti-
cum kan bij 4 graden op een 
intacte schil twee dagen 
overleven. Op een ontveld 
oppervlak overleeft de bacte-
rie 50 dagen en op een ge-
schilde knol 180 dagen.
● Wie of wat er ook door het 

veld gaat, een persoon, selec-
tiekar of trekker, er treedt al-
tijd versmering op als er zieke 
planten zijn. In hoeverre dit 
ook daadwerkelijk tot infec-
tie leidt, is onbekend.
● Ontsmettingsmiddelen do-
den Erwinia alleen als het in 
direct contact komt met de 
bacterie. Vernevelen van 

middel over een dikke laag 
vol met bacteriën heeft dus 
weinig nut.
● Tijdens het sorteren kan 
een rotte knol de helft van 
100 kilo aardappelen met 
10.000 tot 100.000 cellen per 
knol besmetten. Dit is in 
combinatie met beschadiging 
zeer gevaarlijk.

Stress voorkomen
Het is algemeen bekend dat planten in 
een stressperiode extra vatbaar zijn voor 
de Erwinia-bacterie. Een van de sturende 
factoren hierin is bemesting. Uit een en-
quête van keuringsdienst NAK bleek en-
kele jaren geleden al dat bedrijven zon-
der bacterieproblemen doorgaans weinig 
stikstof geven. Waarschijnlijk is dan het 
voordeel dat een plant die wat armer 
staat, eerder symptomen toont en dat 
slechte partijen dus eerder uitvallen. Ter-
wijl een perceel met een hoge gift dat 
misschien wel een hogere latente infectie 
kent, de symptomen niet laat zien. Met 
stikstof valt wat te maskeren, maar in de 
nateelt is de kans groot dat de partij met 
de hoge gift alsnog door de mand valt.

Ook droogte kan stress veroorzaken bij 

ROOIEN
Telers prefereren vaak een 

korte lijn en voorraadrooien, 

mits de grond het toelaat.

WONDHELING
Erwinia houdt van 

wondjes. Hierop 

overleeft de bacte-

rie langer dan op 

een intacte schil. 

Ook houdt de bac-

terie het onder 

vochtige omstan-

digheden langer vol 

dan tijdens droge.

BEWARING
Zoals tijdens de 

hele teeltcyclus 

geldt, is ook in de 

bewaring vocht fu-

nest. Het voorko-

men van condens 

en natte pitten is 

heel belangrijk in 

de strijd tegen bac-

terieziekten.

SORTEREN
Sorteren is een ‘gevaarlij-

ke’ activiteit: rotte knollen 

kunnen prima versmeren.

AFLEVEREN
Na sorteren is condens 

een risico, zeker als de pe-

riode tot leveren lang is.

CRUCIALE MOMENTEN IN HET LEVEN VAN EEN POOTAARDAPPEL
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Bij selectie op bacterieziek lijkt het soms of er meer versmeerd 

wordt dan opgeschoond. Toch is het in een proef gelukt een ziek 

perceel op te schonen door intensieve selectie. Wordt vervolgd.

planten. Een Friese teler vertelde dat hij 
pas na het ingaan van een beregenings-
verbod te maken kreeg met Erwinia-pro-
blemen. Zijn visie is dat onder droge om-
standigheden de plant uit de moederknol 
drinkt en via dit ‘lijkenvocht’ de bacteri-
en uit de moederknol tot zich neemt. 
Daardoor wordt de plant ziek. Hiervoor 
bestaat geen wetenschappelijk bewijs.

Veel relaties nog onbekend
Het lastige is dat nog zo veel onbekend 
is. Zo is duidelijk dat de Erwinia-bacteri-
en tal van waardplanten hebben waarin 
ze kunnen overleven, maar onduidelijk is 
welke rol deze waardplanten spelen bij 
de infectie van gezond pootgoed. Som-
mige telers spelen op safe. Zo legt een te-
ler zijn grond in het jaar voorafgaand 

aan de teelt van eerstejaars stammen een 
seizoen braak. Op die manier voorkomt 
hij dat waardplanten ziekten overdragen 
in gezond uitgangsmateriaal. 

Loofdoding is eveneens hot in de poot-
goedteelt, zeker nu afgelopen zomer is 
aangetoond dat in hoogwaardig materi-
aal in de loofklapper vaak Erwinia te vin-
den is. Onderzoekers van Deltaplan Er-
winia kijken nu of dit ook werkelijk leidt 
tot een infectie van dochterknollen. Als 
dat niet zo is, blijft het gros van de telers 
klappen. Nu overwegen meerdere telers 
om – in elk geval vaker – volvelds dood 
te spuiten, zeker met de natte herfst in 
het achterhoofd. Een teler vond zelfs dat 
loofklappen verboden zou moeten wor-
den. Hij voelde meer voor looftrekken, 
zeker in de hoge klassen. In proeven is 
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