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Geachte mevrouw Burger,
Op uw verzoek heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) drie
conceptrapportages betreffende de actualisering van stikstofbemestingsadviezen voor
wintertarwe, zomergerst en zaaiuien beoordeeld. De conceptrapportages (gedateerd 20
januari 2006) zijn per email ontvangen en door de CDMwerkgroep “Actualisatie
stikstofbemestingsadviezen” beoordeeld en getoetst aan het ‘Protocol voor de
actualisatie van bemestingsadviezen voor stikstof’. Het betreft de volgende concept
rapportages:
‘Aanpassing Nbemestingsadvies wintertarwe’ met als auteurs Timmer, Van den Berg,
Postma en Dekker;
‘Aanpassing Nbemestingsadvies zomergerst’, zonder auteur(s); en
‘Aanpassing Nbemestingsadvies zaaiuien’ met als auteurs Versluis, Van den Berg,
Postma en Dekker.
In haar beoordeling constateert de werkgroep met genoegen dat veel proefveldgegevens
zijn verzameld en dat deze gegevens zorgvuldig zijn geanalyseerd (zie bijlage). Bij de
analyse en rapportage is zoveel mogelijk conform het protocol gewerkt, al constateert
de werkgroep dat voor wintertarwe en zaaiuien nog niet alle analyses compleet zijn. De
systematische en heldere rapportage heeft de gewenste snelle beoordeling
vergemakkelijkt.
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Op basis van haar beoordeling constateert de werkgroep dat er onvoldoende basis is om
het Nadvies voor zomergerst generiek te verhogen naar 120 kg N per ha N minus de
voorraad Nmineraal. Wel wordt geadviseerd om het Nadvies voor zomergerst geteeld
op zandgronden te verhogen naar 110 kg N per ha minus de voorraad Nmineraal (zie
bijlage).
Voor wintertarwe adviseert de werkgroep het bestaande advies te handhaven, omdat de
onderbouwing voor een verhoging van het bestaande advies nochtans onvoldoende is.
De werkgroep adviseert om een nadere, integrale analyse van de resultaten uit te
voeren, waarbij ook kwaliteitsaspecten worden betrokken.
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Voor zaaiuien adviseert de werkgroep om een voorlopig Nadvies van 150 kg per ha,
mits twee gerezen vragen adequaat worden beantwoord (zie bijlage).

DLO van Wageningen UR. De
betrouwbare en onafhankelijke
uitvoering van deze taken wordt
gewaarborgd door het WOTstatuut.

De Commissie heeft de conceptrapportages ook beoordeeld. Zij deelt de zienswijze en
conclusies van de werkgroep en neemt haar adviezen daarom integraal over. Voor een
verdere onderbouwing van de adviezen wordt verwezen naar de bijlage.
In verband met de planning van nieuwe proefvelden is gelijktijdig een kopie van
onderhavige adviezen gestuurd naar de opstellers van de conceptrapportages.
Met de meeste hoogachting,
Commissie van Deskundigen Meststoffenwet

Prof. dr.ir. O. Oenema
Voorzitter
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