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Geachte heer Berkelmans,
Op uw verzoek heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een
wetenschappelijk onderbouwd advies opgesteld over ‘de toepassing van
groenbemesters voor vermindering van de nitraatuitspoeling op bouwland’ (Bijlage
1).
Een groenbemester wordt ingezet om de aanvoer van organische stof in de bodem te
verhogen, de bodemkwaliteit te verbeteren, specifieke bodem-gebonden aaltjes te
bestrijden, en/of om aanwezige nutriënten in de bodem na de teelt van een
hoofdgewas vast te leggen zodat deze beschikbaar zijn voor bemesting van
gewassen in het volgende voorjaar (of soms een volgende teelt in hetzelfde jaar).
Tevens kan daarmee worden voorkomen dat stikstof uitspoelt, waarmee een
groenbemester ook de functie als vanggewas heeft.
De CDM adviseert:

Bij een verplicht vanggewas (onbemeste groenbemester) uit te gaan van een
uiterste zaaidatum van 1 oktober voor zand- en lössgronden en, afhankelijk
van ploegtijdstip in de herfst, van 1 of 15 september voor kleigronden.

De inzaaiverplichting te laten gelden na hoofdgewassen die relatief veel N
nalaten, zoals pootaardappelen, tulpen, vroege aardappelen en
groentegewassen (bloemkool, broccoli, sla).

Een N-gebruiksnorm toe te kennen aan groenbemesters die voor 1
september worden gezaaid na gewassen die weinig N nalaten (vooral graanof graszaadgewassen) en aan groenbemesters die worden geteeld als
hoofdgewas t.b.v. aaltjesbestrijding.

De keuze van de groenbemester (wel of niet wintervast) over te laten aan de
boer opdat de risico’s van aaltjesvermeerdering kunnen worden beperkt.

Voor een goede ontwikkeling van de groenbemester de algemene richtlijnen
voor zaaizaadhoeveelheid in acht te nemen.
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Prof.dr. Oene Oenema
cc.

drs. R.P. van Brouwershaven, Directeur PAV
ing J. van Vliet, ministerie van EZ, directie PAV

dr.ir. G.L. Velthof (secretaris CDM)
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