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Bestuur kiest voor afschaffen van de verplichting tot spuiten tegen
phytophthora
Hoe zit het nu met de regels rond Phytophthora?
Er blijken veel verhalen de ronde te doen over de vraag of we als vereniging nu verplicht zijn te spuiten tegen
Phytophthora of niet. De volgende speuracties hebben het volgende resultaat opgeleverd. We hebben wet- en
regelgeving nageplozen en daaruit blijkt dat we niet verplicht zijn om te spuiten. Dat geldt alléén als we een
agrarische onderneming zouden zijn die valt onder het Productschap Akkerbouw (verordening PA bestrijding
phytophthora infestans bij aardappelen 2008) . En dat zijn we niet. Volgens de statuten zijn we een vereniging voor
recreatief tuinieren in de ruimste zin van het woord en is dus niet gericht op winstoogmerk (Zie Statuten, artikel 2,
tweede lid).
Het bestuur heeft de bevoegdheid op grond van artikel 6.1. van het Huishoudelijk Reglement om voorschriften te
verbinden aan de teelt van bepaalde gewassen. Op grond hiervan is reeds jarenlang de verplichting tot spuiten van
aardappelen en tomaten in de buitenlucht voorgeschreven.
Niettemin is er ook al jaren een wens van velen om van dit beleid af te komen. Er is regelmatig een dringend
beroep gedaan op het bestuur om dit beleid te herzien. We hebben naar aanleiding daarvan de zaak bestudeerd
en ook contact gezocht met omliggende volkstuinverenigingen en hen gevraagd hoe zij met hun beleid ten aanzien
van phytophthora omgaan en wat hun ervaringen zijn. Ook hebben we Cees Pieterse, Hans van de Post en Jan
van Seggelen, die op ons complex tegen phytophthora spuiten, om advies gevraagd.
De volkstuinverenigingen Koudenhoorn en Elsgeest hebben we benaderd en daar is géén verplichting dat tegen
phytophthora wordt gespoten en dat levert daar ook geen noemenswaardige problemen op. Als phytophthora
wordt geconstateerd worden er direct maatregelen getroffen. Zo wordt ook in het mededelingenbord een
aankondiging gedaan. Om deze ziekte zoveel mogelijk te voorkomen is het niet te dicht op elkaar planten van de
aardappelen (en het aanaarden daarvan) aan te raden.
Het is dus aan het bestuur om te bepalen wat het beleid is ten aanzien van het bestrijden van phytophthora. In de
bestuursvergadering van 17 mei jl. is dit punt aan de orde gesteld en heeft het bestuur alles afwegende de
volgende nieuwe lijn gekozen.
De regel dat per jaar (of meerjarig) een teeltplan moet worden ingediend voor de teelt van aardappelen en tomaten
blijft gehandhaafd, dat staat ook zo in het reglement.
De regels bij aardappelteelt en tomaten in de buitenlucht zijn per ingang van 21 mei 2011 als volgt:

Bij het teeltplan moet worden aangegeven of er door de vereniging gespoten wordt tegen phythophthora. In
dien er niets wordt aangegeven, zal er worden gespoten.
Indien een lid wenst dat er niet gespoten wordt, plant het lid een door het bestuur geleverd gekleurd paaltje
duidelijk zichtbaar vooraan de tuin naast hun tuinnummer. Deze paaltjes kunnen worden opgehaald bij het
Praathuis (met oranje bovenkant)

De eerste verantwoordelijkheid voor het signaleren van de ziekte en het snel handelen ligt bij de leden zelf,
zeker als zij afzien van het spuiten. Leden dienen zich dan ook te verdiepen in deze ziekte en
uitingsvormen en dienen ook hun aardappelen en tomaten regelmatig te controleren. Met name na natte
warme dagen en nachten in de periode mei/juli kan de ziekte snel de kop opsteken in jong groen
aardappelloof. De personen die door het bestuur zijn belast met het spuiten tegen phytophthora, lopen bij
hun ronde ook langs de tuinen van degene die niet willen dat er gespoten wordt. Zij melden onmiddellijk
aan het lid en de tuincommissie in dien zij de ziekte herkennen. Dat geldt ook voor de tuincontroles.

Indien phytophthora de kop op steekt, is het lid genoodzaakt per direct dit te melden aan de tuincommissie
en zij zal direct maatregelen moeten nemen. Die maatregelen zijn:

1. Het per direct verwijderen van het loof van de aardappelen en de tomatenplanten. Deze dienen
direct te worden verwijderd. Het loof wordt in een plastic zak gedaan en dient direct te worden
meegenomen. Ze mogen niet op de composthoop of in de bruine bak. Ze kunnen het beste
direct (thuis) in de restafval container worden gedaan.
2. Binnen 10 dagen dienen de aardappels te worden gerooid en worden afgevoerd. Ook deze
mogen niet op het complex blijven.
Voor alle duidelijkheid: Het bestuur hecht er aan dat het spuiten tegen phytophthora op een verantwoorde wijze
gebeurt en dit zal dus door de vereniging gedaan worden door de door het bestuur aangewezen daarmee belaste
personen. Kortom, het is niet toegestaan – anders dan biologisch of in de tuincentra te verkrijgen middelen - zelf
tegen phytophthora te spuiten.
Voor dit jaar vragen we u aan de tuincommissie door te geven indien u wenst dat er niet meer gespoten wordt.
Dat kan per email naar de tuincommissie@ovv-volkstuin.nl. Indien u dit heeft gemeld en een door het bestuur
verstrekt paaltje – op te halen bij het Praathuis vanaf heden - naast uw tuinnummer plaatst, zal vanaf dat moment
uw tuin niet worden bespoten.
Deze vrijheid die het bestuur nu biedt brengt dus ook een extra verantwoordelijkheid mee indien u afziet van
spuiten. Het is dus van groot belang, niet alleen voor uw eigen plezier, maar ook voor dat van de andere leden dat
u goed oplet op verschijnselen van deze ziekte. Zie hieronder voor informatie.
Het bestuur zal dit beleid jaarlijks evalueren en de leden daarover informeren.

Namens het bestuur,
Nicole Zwart & Mathilde van der Burg
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