Aardappelcontract 2022
Ter voorkoming van aardappelmoeheid dient er een aardappelteeltcontract afgesloten te worden. Hierbij
verzoekt ondergetekende, lid van Tuinvereniging Spoorzicht, in het jaar 2022 aardappelen op zijn/haar tuin, te
mogen telen. Het bestuur heeft hier de volgende voorwaarden aan verbonden:
• Alleen rassen, die een hoge resistentie hebben tegen diverse aardappelziektes, mogen geteeld
worden.
• Het bestuur heeft daarom besloten om (met ingang van 2018) alleen zeer resistente aardappelrassen toe te staan. Deze aardappel-rassen staan vermeld op het bestelformulier, waarmee U de
door ons geselecteerde rassen kunt bestellen.
• Iedere tuinder dient te kunnen aantonen, dat de pootaardappelen die gebruikt worden voor de
teelt, een keurmerk hebben van het NAK. .Iedere tuinder moet een (kopie van het)
keurmerklabel met het NAK-nummer van de teler bijvoegen bij de aanvraag. Zonder label
wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en geen toestemming verleend voor het poten
van aardappelen. Bewaar dus de verpakking met het juiste oogstjaar !!!!!
• Tevens dient men de pootaardappelen op een aaneen gesloten stuk van de tuin te poten.
Dus niet hier en daar een paar poters in de grond stoppen !!!!
• Na het rooien van de aardappelen, dient het loof direct van het complex afgevoerd te worden.
• Bij aantasting door de aardappelziekte “phytophthora” dient men zich onverwijld te houden aan
de richtlijnen die op dat moment zullen worden uitgevaardigd door het bestuur. (Dit kan
betekenen dat er direct geoogst moet worden en alles van het complex verwijderd moet
worden).
• De tuinder is verplicht zich te houden aan “een 4 jarige teeltwisseling”. Dit zal worden
gecontroleerd. Deze maatregel is bedoeld om aardappelmoeheid door aaltjes te voorkomen.
• Ter controle op “een 4 jarige teeltwisseling” dient de tuinder op bijgevoegd pootplan
(ruitjesformulier) aan te geven, op welke plek men de teelt van aardappelen gaat uitoefenen.
Hierbij vragen wij u duidelijk de positie van hoofdpaden, tuinhuisje of kas aan te geven en de
vakken waarin in 2019, 2020, 2021 en 2022 aardappels zijn geteeld.
Met een onduidelijk pootplan wordt geen toestemming verleend.
Indien de tuinder zich niet houdt aan bovengenoemde voorwaarden, zal hij/zij door het bestuur
(schriftelijk) worden gesommeerd per direct de pootaardappelen te rooien en van het complex af te
voeren. Mocht betreffende tuinder zich hieraan niet houden, zal het bestuur actie ondernemen. Dit
betekent, dat op kosten van de tuinder de pootaardappelen gerooid zullen worden.
Naam aanvrager: ______________________________
Handtekening aanvrager: ______________________

Datum: _____ /______ / 2021 / 2022
Pad-naam en tuinnummer: _____________

In te vullen door de Commissie Zaden & Pootaardappelen:
Aanvraag goedgekeurd / afgekeurd
Datum: _____ /______ / 2022
Reden afkeuring: _____________________________________________________________
U kunt dit aardappelcontract en de aardappeloverzichten over 2019, 2020, 2021 en 2022 uiterlijk tot
en met zondag 9 januari 2022 in de groene brievenbus bij de ingang van het tuincomplex deponeren
of afgeven in ons clubhuis.

Na 10-01-2022 worden geen aanvragen meer in behandeling genomen.
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