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Geachte heer Oomen,

stikstofbemestingsadvies prei
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Telers van prei hebben aan Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van WageningenUR
gevraagd om onderzoek te verrichtten naar de optimale stikstofbemesting van prei en
een voorstel voor actualisering van het stikstofbemestingsadvies voor prei op te
stellen. De aanleiding daartoe is dat de telers de huidige Ngebruiksnormen, afgeleid
van de ‘Adviesbasis voor de bemesting van Boomkwekerijgewassen 
Vollegrondsteelt”, te laag vinden. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving heeft in reactie
een voorstel voor actualisering van het stikstofbemestingsadvies opgesteld, op basis
van drie jaar veldonderzoek (‘Actualisatie stikstofbehoefte prei; conceptverslag van
stikstoftrappenproeven in prei uitgevoerd op zuidoostelijke zandgrond in 20062008’),
en dat voorstel ter toetsing aangeboden aan de Commissie van Deskundigen
Meststoffenwet (CDM).
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De CDMwerkgroep ‘Actualisatie Stikstofbemestingsadviezen’ heeft het voorstel van
PPO getoetst aan het ‘Protocol voor de actualisatie van de bemestingsadviezen voor
stikstof’ van de CDM. De werkgroep is twee keer bijeen geweest; de eerste keer om
het conceptrapport van PPO te bespreken en de tweede keer om de reactie van PPO
op de vragen en opmerkingen van de werkgroep te bespreken. De werkgroep
ondersteunt het in de reactie afgeleide stikstofbemestingsadvies (in kg N per ha) van
340  Nmineraal (060 cm laag). Het huidige advies bedraagt 280 – Nmin (060 cm
laag). De werkgroep constateert hierbij dat de verhoging van 60 kg N per ha ten
opzichte van bestaande richtlijn nauwelijks tot een verhoging van de Nafvoer leidt.
Daardoor neemt het Noverschot met 60 kg/ha toe, van ca 78 kg/ha naar ca 138
kg/ha (excl. depositie). De bevinding van de werkgroep staan in de bijlage bij deze
brief verwoord.
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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.

De Commissie deelt de zienswijze en conclusies van de werkgroep en neemt haar
preadvies daarom integraal over. De Commissie merkt op dat een verhoging van het
advies van 280 naar 340 kg N per ha, bij een gelijkblijvende hoeveelheid Nmineraal
(laag 060 cm), tot een verhoging van het risico van Nuitspoeling leidt (omdat het N
overschot toeneemt). Tevens merkt de Commissie op dat de Nmin voorrraad (060
cm) bij aanvang van de teelt in de proeven met gemiddeld 93 kg/ha hoog was. In de
verbrede dataset van 12 experimenten met plantprei varieerde Nmineraal van 19 tot
164 kg/ha.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met de meeste hoogachting,
Commissie van Deskundigen Meststoffenwet

Prof. dr. ir. O. Oenema
Voorzitter
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