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Geachte heer Oomen,
Op uw verzoek heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) op 17
februari 2006 geadviseerd over de actualisering van stikstofbemestingsadviezen voor
wintertarwe, zomergerst en zaaiuien, op basis van drie conceptrapportages (zie brief
Advies Actualisatie Stikstofbemestingsadviezen, met kenmerk 06/N&M0014). Dat advies
is aanleiding geweest tot een bespreking op 16 maart 2006 tussen de auteurs van de
drie conceptrapportages en de leden van de CDMwerkgroep “Actualisatie
stikstofbemestingsadviezen”. Een vertegenwoordiging van LTO en van uw ministerie was
daarbij aanwezig. In die bespreking is afgesproken dat de auteurs de concept
rapportages voor zomergerst en wintertarwe op een aantal onderdelen zullen aanpassen
en vervolgens zullen voorleggen aan de CDM. De aangepaste conceptrapportages
‘Aanpassing Nbemestingsadvies wintertarwe’ van Timmer et al. en ‘Aanpassing N
bemestingsadvies zomergerst’ van Postma et al. zijn op respectievelijk 29 en 30 maart
2006 door de secretaris van de CDM per email ontvangen. De CDMwerkgroep
“Actualisatie stikstofbemestingsadviezen” heeft deze rapportages beoordeeld en haar
advies op 10 april 2006 uitgebracht.
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In haar beoordeling constateert de CDMwerkgroep dat de aangepaste rapportages
voldoende basis bieden om de huidige Nbemestingsadviezen voor zomergerst en
wintertarwe aan te passen conform de voorstellen in de rapportages (zie bijlage 1).
Bij beide voorstellen voor aanpassing plaatst de werkgroep echter kanttekeningen, die
van belang zijn voor praktijk, beleid en onderzoek (zie bijlage 1). In het voorgestelde
bemestingsadvies voor zomergerst is nu een splitsing gemaakt naar grondsoort; de
voorgestelde aanpassing geldt voor zand en dalgronden (en dus niet voor kleigronden).
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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.

Het voorgestelde bemestingsadvies voor wintertarwe is nu onafhankelijk van het
opbrengstniveau; er wordt verondersteld dat het verwachte opbrengstniveau uniform
hoog is.
De Commissie deelt de zienswijze en conclusies van de werkgroep en neemt haar
adviezen daarom integraal over.
In verband met de planning van veldwerkzaamheden is gelijktijdig een kopie van
onderhavige adviezen gestuurd naar de opstellers van de conceptrapportages.
Met de meeste hoogachting,
Commissie van Deskundigen Meststoffenwet
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