OPINIE EN ACHTERGROND

Hygiëneprotocol Ringrot 2014: wees alert
bij voorbereidingen pootseizoen
In juni vorig jaar heeft de Pootaardappel Contact Commissie (PCC), het samenwerkingsverband tussen NAO en LTO,
besloten om het PCC Hygiëneprotocol Ringrot een stap verder te brengen door een ketenerkenning op basis van dit
protocol. Dit wordt namens de LTO en NAO uitgevoerd door Nicolette Klijn. Zij geeft samen met Jan Gottschall en
Maries Elemans van de NAO in de komende maanden een toelichting op de verschillende certificeringen waaruit de
ketenerkenning opbouw krijgt.

I

n de komende maanden worden de voorbereidingen getroffen voor het pootseizoen 2014. Aangezien ook de implementatie van het Hygiëneprotocol Ringrot in 2014 van start gaat, is
het goed om even stil te staan bij waar de pootgoedtelers, de
centrale verwerkers en het transport de komende tijd rekening
mee moeten houden. Hieronder staat op hoofdlijnen beschreven wat er van de verschillende schakels van de pootgoedketen verwacht wordt tijdens het pootseizoen.
Pootgoedtelers
Indien pootgoedtelers gebruikmaken van eigen pootgoed dat
ze op eigen bedrijf hebben opgeslagen in eigen kisten, dan
zijn er niet zoveel extra aandachtpunten, anders dan een
goede administratie van het pootproces (welke partij wanneer
op welk perceel gepoot). Daarnaast, indien er met ingeleende
apparatuur wordt gewerkt, zal er op toegezien moeten worden dat dit geen risico voor de verspreiding van ringrot oplevert.
Wanneer een pootgoedteler zijn pootgoed van buiten zijn eigen
bedrijf aangeleverd krijgt, dan zijn er een aantal extra aandachtspunten. Ten eerste is het belangrijk dat het pootgoed van
bekende herkomst is en dat de ringrotstatus daarvan bekend
is, bijvoorbeeld door toetsing bij de NAK. Ten tweede moet het
aangeleverd of opgehaald worden in nieuw fust of gereinigde
en ontsmette kisten, bij voorkeur van het pootgoedbedrijf zelf
of van een gecertificeerde centrale verwerker. Als de partij los
aangeleverd wordt, dan dient de laadbak gereinigd en ontsmet
te zijn conform voorschrift van het Hygiëneprotocol, hetgeen
af te leiden is uit de NAO-tie-rip en geldigheidstermijn.
De pootgoedteler mag geen gebruikmaken van gesneden pootgoed op zijn bedrijf, ook niet voor consumptieteelt.
Centrale verwerkers
Voor de centrale verwerkers komen drukke tijden. Er moet op
veel zaken gelet worden, zoals het goed scheiden van de verschillende pootgoedstromen, adequaat reinigen en ontsmetten
van apparatuur en kisten en het bijhouden van de bewerkingsvolgorde bij de verschillende bewerkingen van pootgoed.
Afhankelijk van de bewerkingsstappen die een centrale verwerker uitvoert, worden er hogere eisen gesteld aan de hygiënemaatregelen. Vooral de combinatie van opslag, sorteren, ver-
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NAO-tie-rip-nummer van de wagen die de partij pootgoed brengt goed
noteren en opbergen in de administratie.

pakken en snijden vraagt uiterste zorgvuldigheid. Aangezien
reeds meerdere centrale verwerkers zijn gecertificeerd kunnen
pootgoedtelers gebruikmaken van dergelijke dienstverlening
zonder risico voor de eigen certificering. Ook de gecertificeerde handelshuizen dienen door deze centrale verwerkers werkzaamheden te laten verrichten.
Transport
Ook voor de transporteurs en wasplaatsen breken weer drukke
tijden aan. De certificering van de transportbedrijven en wasplaatsen loopt reeds enige jaren naar tevredenheid en deze
bedrijven zullen dus al goed voorbereid zijn op komend pootseizoen. Wel is het dit jaar van belang dat de chauffeurs extra
aandacht hebben voor de pootgoedtelers door hen er op te
attenderen dat zij het NAO-tie-ripnummer van de wagen die
de partij pootgoed brengt goed noteren en opbergen in de
administratie.
Bovenstaande maatregelen staan beschreven in de basisdocumentatie die op de websites van de NAO en de NAK te vinden
is. Indien er vragen zijn in de aanloop naar het pootseizoen,
dan kunnen de pootgoedtelers terecht bij de keurmeesters van
de NAK en de centrale verwerkers en transport bij de buitendienst van de NAO. ●
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