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Niet stunten met ringrot

Sporen van de ringrotbacte-
rie kunnen jaren overleven in 
het hout van de kuubskisten.
  F o t o :  R o e l o f  S t r o e t i n g a

„Je bent een rund als je met ringrot stunt”, zegt Frans 
Janssen van nVWA enigszins gekscherend maar wel 
degelijk met een serieuze ondertoon. „Als we iets kun-

nen leren van de recente besmettingen is dat we ringrot 
niet mogen onderschatten. Het is een sluimerend probleem, 
waar we niet zomaar van verlost zijn en vormt zonder meer 
een bedreiging voor onze pootgoedteelt.”

Samen met Upt Hiddema, voorzitter van de werkgroep 
pootaardappelen van LTO, vindt sectormanager Janssen 
van de divisie Plant van nVWA (voorheen PD) het hoog tijd 
om de sector nogmaals te waarschuwen voor de gevaren 
van ringrot. Ze komen ook met aanbevelingen die vooral 
betrekking hebben op bedrijfshygiëne. „Ten aanzien van 
ringrot moeten we onze strategie wijzigen van risicozoe-
kend naar absoluut risicomijdend”, vindt Hiddema. 

EEN ZEKERE REGELMAAT
Na de eerste vondst van ringrot in 1999 op een bedrijf 

in Oost-Nederland zijn met een zekere regelmaat besmet-
tingen van de bacterieziekte in ons land gevonden. Afgelo-
pen najaar werd bij de standaard integrale bemonstering 
in een partij pootgoed in Flevoland ringrot aangetroffen. 
Het traceringsonderzoek, dat hierop volgde, bracht nog een 
besmetting aan het licht bij een naburige pootgoedteler 
waar voor derden pootgoed gesneden en bewaard wordt. 
Later volgde nog een derde besmetting op een pootgoedbe-
drijf in Noord-Holland. 

De besmetting van 2010 in Flevoland betreft alleen het 
ras Zorba. Via klonale lijnen en machinecontacten zijn 
nog eens 19 Flevolandse pootgoedbedrijven aangemerkt 
als waarschijnlijk besmet. „Het is vooralsnog een geluk dat 
deze besmetting zich lijkt te beperken tot de bewuste lijn. We 
maken ons wel zorgen over de contacten met andere partij-
en pootgoed die er zijn geweest op de betrokken bedrijven”, 
vertelt Janssen. 

Eind 2010 is nog een besmetting met ringrot gevonden 
in een partij consumptieaardappelen op Goeree-Overflak-
kee. Op het Zuid-Hollandse eiland is het aantal steekproe-
ven op ringrot in consumptiepartijen opgevoerd vanwege 
een besmetting vorig jaar.

Volgens Janssen blijkt uit het traceringsonderzoek van 
nVWA geen rechtstreeks verband met de eerdere gevallen van 
de bacterieaantasting. „In de betreffende partij consump-
tieaardappelen vonden we een visueel aangetaste knol. Dit 
duidt op een al langer durende opbouw van de besmetting.” 
Janssen vertelt dat het onwaarschijnlijk is dat de bron voor 

deze besmetting afkomstig is van de pootgoedteler die het 
uitgangsmateriaal levert voor het betreffende bedrijf. 

Tot nu toe ging de pootgoedsector er in principe van-
uit dat Nederland vrij is van ringrot en dat de besmettingen 
van de afgelopen jaren steeds incidenten zijn. Maar dat lijkt 
nu zo langzamerhand een te positieve inschatting van de 
werkelijkheid. „Ringrot is een lastige kwaal en lijkt langer 
en ruimer te sluimeren dan gedacht”, zegt Janssen.

EFFECTIEVE AANPAK
Lag tot voor kort de nadruk meer op bruinrot, nu trekt 

ringrot als aantasting alle aandacht naar zich toe. De sector 
heeft besmettingen met bruinrot weten te reduceren door 
het beregenen met oppervlaktewater voor bepaalde gebie-
den aan banden te leggen. „Zo’n eenvoudige en effectieve 
aanpak bestaat er niet voor ringrot”, aldus Hiddema. 

Van de bacterie die ringrot veroorzaakt is over levenscy-
clus en verspreiding al veel bekend. Zo bleek uit onderzoek 
dat sporen van de bacterie tot wel vijf jaar kunnen overle-
ven in vochtig hout. Er zijn daardoor veel besmettingsmo-
gelijkheden bijvoorbeeld tijdens de transport, bewaring en 
verwerking van de aardappelen.

Verder lijkt het erop dat de problemen met ringrot zich 
meer in bepaalde gebieden concentreren. Volgens Hiddema 
heeft dat niet zozeer met een bepaalde besmettingsbron te 
maken, maar meer met de bedrijfsstructuren en de contac-
ten tussen bedrijven. 

Om te komen tot een risicomijdende strategie voor ring-
rot is het volgens Janssen en Hiddema goed dat pootgoedte-
lers precies weten wat er met hun pootgoed gebeurt en met 
welk materiaal hun pootgoed in contact kan komen. Om te 
beginnen met het vervoer vindt Hiddema dat los transport 
voor pootgoed voor pootgoed vermeden moet worden. 

„Bulkwagens vormen een groot risico, zeker als ze ook 
gebruikt zijn voor consumptieaardappelen. Het heeft abso-
luut de voorkeur om pootgoed te vervoeren in bigbags”, 
aldus Hiddema.

Janssen vertelt dat voor het ontsmetten van de bulkwa-
gens door de NAO (Nederlandse Aardappelorganisatie) een 
protocol is opgesteld. „Als het goed is hebben chauffeurs 
een logboek waarin staat wanneer en waar een vrachtwa-
gen ontsmet is. Pootgoedtelers moeten dat logboek voor het 
laden controleren”, adviseert Janssen. „Dat geldt zeker voor 
gebieden waar je op je klompen kunt aanvoelen dat met de 
bulkwagen consumptieaardappelen zijn vervoerd.”. 

RISICOANALYSE
Het gezamenlijk gebruik van kuubskisten voor de 

bewaring van aardappelen speelt een belangrijke rol in de 
risicoanalyse. Janssen is stellig en vindt dat pootgoedtelers 
hun kisten op het eigen erf moeten houden en zeker niet 
moeten laten gebruiken voor tussenopslag van andermans 
aardappelen.

Bewaren van eigen product bij derden moet juist in 
eigen kisten plaatsvinden. „In theorie is dat het beste 

natuurlijk”, erkent ook Hiddema. „Maar in de praktijk wil-
len boeren elkaar graag helpen. Als je wel kisten uitleent 
is het belangrijk om daarna de kisten grondig te reinigen 
en te ontsmetten.” Om te komen tot een aanbeveling voor 
de beste methode om kisten te ontsmetten, loopt op dit 
moment een onderzoek bij nVWA. 

De kwetsbaarheid van de Nederlandse pootgoedsec-
tor voor ringrotbesmettingen heeft volgens Janssen onder 
meer te maken met de centrale verwerking en bewaring 
van pootgoed. Hij verwijst daarmee naar het bedrijf in Fle-
voland waar dit najaar de tweede besmetting gevonden is. 
„Dergelijke bedrijven zijn knooppunten waar veel partijen 
samenkomen en waar soms ook contacten zijn met con-
sumptieaardappelen. De risico’s die deze bedrijven lopen, 
zijn vaak niet te overzien en kunnen grote gevolgen hebben 
voor de sector”, maakt Janssen duidelijk. 

Volgens Hiddema is voor de verwerking tracking&tracing 
het sleutelwoord. Na eerdere vondsten van ringrot is door de 
sector al een protocol opgesteld voor centrale verwerking, 
maar het heeft er alle schijn van dat dit protocol nog onvol-
doende is ingevoerd in de sector.

De registratie op pootgoedbedrijven kan beter vindt 
Hiddema en hij ziet daarbij een rol voor de NAK weggelegd. 
„Het is nu vaak te onduidelijk wat gebeurt met partijen en 
waar contacten zijn met andere partijen. Dit blijkt onder 
meer uit de diverse traceringsonderzoeken van de nVWA.”

In Flevoland was bij de meest recente besmettingen ook 
sprake van het centraal snijden van pootgoed van uiteenlo-
pende herkomsten. Ook hierover laat Janssen geen twijfel 
bestaan. „Het snijden van pootgoed is zeer riskant en zorgt 
voor veel besmettingsgevaar, ook tussen partijen”, zegt 
Janssen. „Wij adviseren met klem om geen pootgoed voor 
de pootgoedteelt te snijden.”

Hiddema vraagt handelshuizen om bij hun telers het 
snijden van pootgoed ernstig te ontraden. De nVWA denkt er 
sterk over om bedrijven die pootgoed snijden voor de poot-
goedteelt in de integrale toetsing per 25 ton te gaan bemon-
steren. Deze bepaling zou al vanaf dit jaar moeten gelden. 

SCHERP HOUDEN
De conclusie van Frans Janssen van de nVWA en Upt 

Hiddema namens de pootgoedsector is dat Nederland nog 
lang niet af is van ringrot. Als sluimerend gevaar is de bac-
terieaantasting een serieuze bedreiging voor de teelt van 
pootgoed in Nederland.

„Alles staat of valt met bedrijfshygiëne. Als we ringrot 
onder controle willen krijgen dan moet iedereen in de sec-
tor daarin zijn verantwoording nemen”, vindt Hiddema. 
„Vanuit LTO gaan we samen met de nVWA de kennis over 
ringrot zo goed mogelijk verspreiden. Verder moeten we 
elkaar in de sector scherp houden. Het mijden van risico’s is 
een zaak voor ons als telers, maar ook voor de handelaren, 
exporteurs en andere betrokken organisaties.” 

H a i j o  D o d d e

De huidige structuur van de pootgoedsector in Nederland is kwets-

baar als het gaat om besmettingen door ringrot. „Het centraal verwer-

ken van pootgoed brengt onverantwoorde risico’s met zich mee”, zegt 

Frans Janssen van nVWA.

Bacterieziekte in aardappelen hardnekkiger dan gedacht


