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Geachte mevrouw Burger,

Actualisatie
stikstofbemestingsadvies
zaaiuien

Op uw verzoek heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) eerder
geadviseerd over de actualisering van het stikstofbemestingsadvies voor zaaiuien (Brief
CDM 05/NPB van 13 februari 2006). Dat advies was gebaseerd op het conceptrapport
‘Aanpassing Nbemestingsadvies zaaiuien’ (gedateerd 20 januari 2006) van Versluis, Van
den Berg, Postma en Dekker. In het advies van de CDM werd een voorlopig Nadvies
voor zaaiuien van 150 kg per ha voorgesteld, mits twee vragen adequaat konden
worden beantwoord.
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In reactie op het advies van de CDM hebben de auteurs van het voornoemde concept
rapport een aangepaste rapport (Aanpassing stikstofbemestingsadvies zaaiuien”, versie
22 februari 2006) opgesteld en aan de CDM ter beoordeling aangeboden. Deze
aangepaste rapportage is vervolgens wederom door de CDMwerkgroep “Actualisatie
stikstofbemestingsadviezen” beoordeeld.
In haar beoordeling constateert de werkgroep dat er geen wetenschappelijke basis is
voor aanpassing van het bemestingsadvies voor zaaiuien. De beantwoording van de
vragen en de aanvullende analyses in de aangepaste rapportage geven onvoldoende
onderbouwing voor een voorlopig Nadvies van 150 kg per ha (of 135 kg per ha zoals in
de aangepaste rapportage wordt gesteld).
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De Commissie heeft de aangepaste conceptrapportage 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 bijlage 1.
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Met de meeste hoogachting,
Commissie van Deskundigen Meststoffenwet

Prof. dr.ir. O. Oenema
Voorzitter

Wettelijke Onderzoekstaken Natuur &
Milieu voert haar wettelijke
onderzoekstaken uit binnen Stichting
DLO van Wageningen UR. De
betrouwbare en onafhankelijke
uitvoering van deze taken wordt
gewaarborgd door het WOTstatuut.

