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Waarom dit protocol?
De teelt van aardappelen komt steeds meer onder druk te staan door ziektebeelden als virus-, aaltjes-,
schimmel-, en gebreks- ziekten. De bekendste is de schimmelziekte phytopthora welke afgelopen jaar
reeds vroeg in het seizoen op o.a. ons complex was uitgebroken. Daarnaast bestaat er
aardappelmoeheid veroorzaakt door aaltjes.
In het kader van de bestrijding van de aardappelziekte Phytophthora en aardappelmoeheid heeft de
Land- en Tuinbouworganisatie Nederland een Masterplan ter bestrijding van deze ziekte opgesteld.
Ook volkstuinders dienen zich aan deze richtlijn te houden. Wordt besmetting geconstateerd dan kan
er een teeltverbod volgen voor het hele tuincomplex gedurende 6 tot 12 jaar! Vandaar dit protocol.
Artikel 1 Definitie
Onder aardappelteelt verstaan we het kopen vaan teeltaardappelen, het planten, controleren op ziektes,
het rooien van de aardappels en loof alsmede het van het tuincomplex afvoeren van de restanten
a. De volkstuinders vereniging hanteer de ¼ indeling. Deze wordt jaarlijks gepubliceerd in het
Groene Boek en in de nieuwsbrieven.
Artikel 2 Aankoop teeltaardappels door de tuinder
a. Alleen aardappels met een keuringslabel mogen worden gebruikt
b. Een tuinder dient het keuringslabel van de aardappelen altijd te bewaren en op verzoek
van de leden van de taakgroep Aardappelen te tonen.
Artikel 3 Preventief handelen
a. Indien een tuinder preventieve middelen gebruikt dan mogen het alleen preventief
geregistreerd middelen zijn die voor dit doel zijn aangewezen.
b. Tuinders die beschermende maatregelen nemen, preventief spuiten van het gewas is
toegestaan, dienen rekening te houden met begrenzende tuinen en de windrichting.
Artikel 4 Aanvraag om aardappels te mogen telen
a. Iedere tuinder die voornemens is om aardappelen te telen is verplicht zich te houden aan
de1/4 verdeling. Hiervoor is geen aanvraag nodig
b. Indien afwijken van deze indeling gewenst is dan is vooraf toestemming nodig van de
leden van taakgroep aardappel.
c. De aanvraag dient vergezeld gaan van een plattegrond waarop aangegeven staat waar de
voorgenomen teelt gepland staat, uitgangspunt hiervoor is de jaarlijks in het Groene boek
gepubliceerde indeling.
d. Het keuringslabel van de pootaardappelen dient aanwezig te zijn/overlegd te kunnen
worden.
Artikel 5 Na de oogst
a. Draagt de tuinder er zorg voor dat er geen aardappelen en of aardappelloof in de sloten en
of op de tuin achterblijven

Artikel 6 Constatering besmetting van de teelt
a. Indien de tuinder besmetting constateert wordt onmiddellijk melding gedaan aan de leden
van de Taakgroep Aardappelen
b. De tuinder is verplicht om de instructies van de leden van de aardappelcommissie
onmiddellijk op te volgen.
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c. Alle te verwijderen loof dient onverwijld van het terrein te worden afgevoerd, dat kan in
overleg met andere leden of de leden van de taakgroep Aanhanger
d. Het loof mag niet in composthopen verwerkt worden. te worden verbrand of in sloten
worden gedeponeerd.
e. Het loof dient op de tuin verpakt te worden alvorens het wordt afgevoerd.
Artikel 7 Bevoegdheden van de taakgroep aardappelen
a. De leden van de taakgroep oefenen hun taak uit in opdracht van het bestuur
b. De leden van de taakgroep Aardappelen zijn bevoegd de tuinen van andere leden te
betreden
c. De leden van de taakgroep zijn bevoegd om alle maatregelen te nemen om
aardappelziektes te voorkomen
d. Deze maatregelen kunnen zijn:
a. Het opleggen van de verplichting aanpassingen door te voeren m.b.t. de ¼
indeling van de tuin
b. Het opleggen van de verplichting het aardappelloof te verwijderen
c. , het deels of geheel laten rooien van gezette aardappelen
d. het opleggen van een teeltverbod voor een of meerdere jaren.
Artikel 8 Niet naleven van het protocol
a. Leden die zich niet aan dit protocol houden worden daarop namens het bestuur
aangesproken door leden van taakgroep aardappelen
b. Indien een lid zich niet houdt aan de instructies van de leden van de taakgroep. Kan het
bestuur een bindende plicht tot uitvoering van de instructies opleggen aan het lid.
c. Indien het lid niet bereikbaar is en bijvoorbeeld niet getoetst kan worden of er met
gecertificeerde aardappels of met de juiste ¼ indeling gewerkt wordt is, is het bestuur
gerechtigd om de aardappelen te laten rooien.
Art 8 Overig
a. Het bestuur blijft volledig verantwoordelijk voor de juiste manier van aardappel telen
b. Als zich een situatie voordoet waarin dit protocol niet voorziet beslist het bestuur de
taakgroep Aardappels gehoord hebbende. .
c. Indien een lid het niet eens is met het de voorgenomen besluiten dan kan het lid dit
kenbaar maken bij de geschillen commissie. Deze doet onverwijld een uitspraak.

