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Geachte heer Oenema, 
 
De Werkgroep ‘Actualisatie van Stikstofbemestingsadviezen’ heeft zich op 30 januari 
2006 gebogen over drie rapporten met voorstellen tot aanpassing van bestaande 
bemestingsadviezen voor stikstof. De rapporten hebben betrekking op zomergerst, 
wintertarwe en zaaiuien.  
 
De drie rapporten zijn in het algemeen goed verzorgd en helder geschreven, en 
geven een goed inzicht in de beschikbare data en de manier waarop die zijn 
gebruikt. De beschrijving van de verschillende bewerkingen uitgevoerd op de data 
geeft de indruk dat de numerieke analyses zorgvuldig zijn uitgevoerd. Ook blijkt 
duidelijk uit elk van de rapporten dat men getracht heeft het protocol goed te volgen. 
 
Niettemin plaatst de WG een aantal kanttekeningen bij deze rapportages. Het 
verslag van de overwegingen van de WG treft u hierbij aan. Op grond daarvan komt 
de WG tot de volgende conclusies: 
 
1. De voorgestelde verhoging van het advies voor zomergerst  op alle gronden naar 
120-Nmin wordt niet onderschreven. Voor de zandgronden is een verhoging van het 
advies naar 110-Nmin (definitief advies; brouwgerst en voergerst) redelijk, mits bij de 
teelt na suikerbiet de nawerking in rekening wordt gebracht. Het bestaand advies 
behoeft voor de kleigronden niet verhoogd te worden, de onderbouwing daarvoor is 
niet afdoende. 
 
2. Een verhoging van het bestaand advies voor wintertarwe op grond van de 
voorgelegde analyse ligt niet voor de hand. Er is geen onderbouwing gegeven voor 
een verhoging van het bestaande advies op zandgrond. Voor de kleigronden is de 
onderbouwing onvoldoende. Een nadere analyse is gewenst, waarbij in de maatstaf 
voor het economisch resultaat de kwaliteitsaspecten van het geoogst produkt 
integraal zijn verdisconteerd. In de huidige werkwijze wordt eerst een optimale gift 
vastgesteld die achteraf wordt opgehoogd zonder daarbij gebruik te maken van 
duidelijke criteria.  
 
3. Op grond van het gepresenteerde materiaal is het redelijk een voorlopig advies 
van 150 kg/ha voor zaaiuien vast te stellen, echter onder de voorwaarde dat nog 
twee vragen (zie verslag van de WG) afdoende worden beantwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
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