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preadvies actualisatie zomertarwe

Beste Oene,
Vandaag kwam de Werkgroep ‘Actualisatie N-bemestingadvies’ (WG) van de
Commissie Deskundige Meststoffenwet (CDM) bijeen om een oordeel te vormen over
het rapport ‘Aanpassing N-bemestingsadvies zomertarwe’ van Timmer en Dekker, dd
22 november 2006.
De WG is van mening dat het voorgestelde rapport onvoldoende basis is voor de
gevraagde actualisatie van het N-bemestingsadvies voor zomertarwe. Ook een
voorlopig nieuw advies kan niet voldoende onderbouwend worden met het
gepresenteerde materiaal.
Bij deze beoordeling beschouwt de WG zomertarwe als een zelfstandig gewas, niet
als een ‘variant’ van wintertarwe. Terwijl het areaal schommelt rond 20.000 ha, is het
saldo per ha laag. Het lijkt daarom redelijk om, bij het volgen van het protocol, als
uitgangspunt te nemen dat het hier om een gewas in de categorie ‘beperkt belang’
gaat. Daarmee worden relatief geringe eisen gesteld aan de onderbouwing van een
nieuw advies (zie protocol, p.17, onder 4c en 4d).
Niettemin stelt de WG vast dat aan deze eisen niet is voldaan. Het rapport geeft geen
kwantitatieve onderbouwing via één van de in het protocol voorgestelde methoden. In
plaats daarvan wordt een nieuw advies afgeleid uit dat van wintertarwe, via een
correctie op de verwachte opbrengst.
Deze laatstgenoemde procedure heeft inderdaad enige analogie, zoals de auteurs
stellen, met de werkwijze welke bij de actualisatie voor wintertarwe werd toegepast,
namelijk om het advies voor klei te vertalen naar een advies voor zand. Een belangrijk
verschil is echter dat het advies voor wintertarwe op klei door proeven onderbouwd
was. In het voorliggende geval van zomertarwe gaat het om een gewas waar in het
geheel geen gemeten data van gebruikt worden. De WG is van menig dat de
voorgestelde extrapolatie niet gerechtvaardig is.
Bij een voorgenomen onderbouwing tot actualisatie van het bestaande advies dient,
naar de mening van de WG, in elk geval gebruikt gemaakt te worden van werkelijk
gemeten opbrengstcijfers.

Namens de Werkgroep Actualisatie N-bemestingsadvies,
Met vriendelijke groet,
Hein ten Berge

