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Sedert 2006 gelden beperkende bepalingen voor het vernietigen van de
graszode (scheuren) en herinzaai van grasland (Besluit Gebruik Meststoffen,
artikel 4b), maar er zijn bedenkingen gerezen met betrekking tot de
voorgeschreven tijdstippen van scheuren en herinzaai. Op uw verzoek heeft de
Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) daarom een advies opgesteld
over ‘het tijdstip van scheuren en herzaai van grasland, en de landbouwkundige
en milieukundige effecten daarvan’.
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De CDM concludeert het volgende:

Scheuren en herinzaai van grasland in het vroege voorjaar (maart-april)
heeft de voorkeur indien het streven is om de nitraatuitspoeling te
minimaliseren. Zowel scheuren en herinzaai van grasland in het najaar als
scheuren in het voorjaar, in combinatie met maïs als tussengewas en
herinzaai in het najaar, leiden tot meer nitraatuitspoeling.

De nitraatuitspoeling na scheuren en herinzaai van grasland wordt door veel
factoren beïnvloed. Ook interacties tussen factoren spelen een rol, maar
deze zijn nu onvoldoende bekend, omdat er vrijwel geen
onderzoeksresultaten beschikbaar zijn. Er wordt aanbevolen om
proefveldonderzoek uit te voeren waarin de landbouwkundige en
milieukundige effecten worden onderzocht.

De slagingskans van scheuren en herinzaai is groter in het najaar dan in het
voorjaar, omdat de onkruiddruk dan lager is en het risico op droogte kleiner.
Daardoor zal er bij scheuren en herinzaai in het najaar minder frequent
graslandvernieuwing hoeven plaats te vinden, waardoor de koolstofopslag in
de bodem dan gemiddeld hoger is, en het gebruik van chemicaliën en
gewasbeschermingsmiddelen en de lachgasemissie lager zijn.
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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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