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Geachte heer Oomen,
Kwekers van vruchtbomen in Nederland hebben aan Praktijkonderzoek Plant &
Omgeving van Wageningen-UR gevraagd om een voorstel voor actualisering van het
stikstofbemestingsadvies voor vruchtbomen op te stellen. De aanleiding daartoe is
dat de kwekers de huidige N-gebruiksnormen, 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 voor vruchtbomen opgesteld en dat voorstel
(bijlage 1) ter toetsing aangeboden aan de Commissie van Deskundigen
Meststoffenwet (CDM).
De CDM-werkgroep ‘Actualisatie Stikstofbemestingsadviezen’ heeft het voorstel van
PPO getoetst aan het ‘Protocol voor de actualisatie van de bemestingsadviezen voor
stikstof’ van de CDM. Het voorstel van PPO is een aangepaste versie van een eerder
voorstel dat de CDM heeft getoetst en dat destijds de toets niet kon doorstaan.
Volgens de CDM-werkgroep kan het huidige voorstel de toets wel doorstaan (zie
bijlage 2). De werkgroep vindt dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat het
voorgestelde bemestingsadvies voor nu een adequate weergave is van de
bemestingsbehoefte van vruchtbomen, al is de empirische basis smal, en deels
ontleend aan andere gewassen. Het voorstel komt goed overeen met de
bemestingsadviezen voor vruchtbomen in ons omringende landen.
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De Commissie deelt de zienswijze en conclusies van de werkgroep en neemt haar
preadvies daarom integraal over; in jaar 1: [140 – Nmin] en in jaar 2: [175 – Nmin ].
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Met de meeste hoogachting,
Commissie van Deskundigen Meststoffenwet

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

