Coloradokever-bestrijding in de toekomst
1. Het bestuur heeft advies gevraagd aan een groep leden ( Puck Biolek, Maurits Tax, Don
Verheijen, Remko Lommers, Ton Diks en Chris Boelens). Dit advies is op 13 augustus uitgebracht
en onverkort overgenomen door het Bestuur op 17 augustus 2018
2. Uitgangspunten
2.1 De coloradokever vormt bij nalatigheid van pachters een buitengewoon ernstige bedreiging
voor ons complex. Bij vastgestelde aanwezigheid van de kever, larf en/of eitjes op het
aardappelperceel van een tuin is bestrijding absoluut noodzakelijk en moet deze snel ter
hand worden genomen in verband met de zeer snelle vermenigvuldiging van coloradokevers
en verspreiding over het hele complex.
2.2 De bestrijding is sinds 1996 niet meer wettelijk verplicht; echter bij geen bestrijding
worden vroeger of later alle aardappelplanten op het complex kaal gevreten
2.3 Bestrijding met chemische middelen is volgens artikel 27 van ons Huishoudelijk
Reglement verboden
3. Aanpak
3.1 Er komt een proefperiode van 5 jaren (2019-2023) zonder enig gebruik van chemische
middelen, die een negatief effect hebben op het bodemleven en het milieu in het algemeen
(art. 27). Daarbij hanteren we de hieronder genoemde aanpak.
3.2 We handhaven strikt de regel dat van een enkele tuin maximaal 1/3 met aardappels mag
worden geteeld, dit alles volgens het geldige aardappelplan. Uitzonderingen op het
aardappelplan zijn niet langer toegestaan.
3.3 Elke pachter is zelf verantwoordelijk voor de signalering en bestrijding van de coloradokever
op zijn tuin. Indien een pachter de coloradokever, larven en/of eitjes waarneemt, moet hij
direct het bestuur waarschuwen.
3.4 Het bestuur communiceert daarop aan de leden dat de kever, larven of eitjes zijn
aangetroffen en schrijft alle leden voor hun aardappelplanten op aanwezigheid van de
coloradokever blijvend te controleren en bij gebleken aanwezigheid over te gaan tot
bestrijding van de kever of verwijdering van de aardappelplanten. Eén week na de eerste
melding controleert het KAK (KeverActieKomité, zie 3.6) namens de vereniging of de pachter
afdoende actie heeft genomen. Aardappelplanten van pachters die nalatig zijn, worden door
de vereniging verwijderd. Deze pachters mogen het seizoen daarop géén aardappelen telen
op hun tuin. Bij overtreding hiervan volgt directe beëindiging van de pachtovereenkomst.
3.5 Het staat een pachter vrij zijn planten te verwijderen, te bestrijden met aaltjes of kevers,
larven en eitjes met de hand te verwijderen. Door de KAK aangetroffen kevers en /of
aangevreten bladeren zijn het directe teken van nalatigheid.
3.6 Het KAK wordt getrokken door Maurits Tax en Puck Biolek; zij zorgen voor bemensing van het
team en leiden de controles ingeval van aanwezigheid van coloradokever. Na controle
brengen zij verslag uit aan het bestuur van hun bevindingen inclusief een lijst van nalatige
pachters.

