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Betreft: advies Winterkoolzaad

Op 6 september 2012 heeft u advies 1 gevraagd over uw voornemen om, bij de teelt van
winterkoolzaad, bouwland in de maand augustus vrij te stellen van het verbod 2 op het gebruik van
drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib. Dit verbod heeft onder andere tot doel om de belasting van
bodem en water door fosfaat- en stikstofverbindingen afkomstig uit meststoffen terug te dringen.
De TCB heeft vorig jaar geadviseerd 3 over het gebruik van dierlijke mest voor late gewassen. Dit
advies geldt ook voor winterkoolzaad.
Bouwland bemesten aan het einde van het groeiseizoen is in zijn algemeenheid van weinig betekenis
voor de nutriëntenvoorziening van gewassen. Het risico op uitspoeling van nutriënten is dan groot. Er
kunnen omstandigheden zijn waarin late gewassen baat hebben bij een startgift stikstof. Met drijfmest
wordt echter naast stikstof ook fosfaat toegediend. De meeste Nederlandse landbouwbodems
bevatten voldoende fosfaat. Het laat toedienen van dierlijke mest draagt daarom niet bij aan het
efficiënt omgaan met schaarse grondstoffen als fosfaat.
Ontheffingen en vrijstellingen van het uitrijverbod passen niet in de ambitie van de overheid om te
komen tot verduurzaming van de landbouw. De TCB is daarom geen voorstander van het gebruik
van drijfmest als stikstofbron voor de teelt van winterkoolzaad.
Met de meeste hoogachting,

Het origineel van dit advies is gestuurd aan de
verantwoordelijke bewindspersoon/personen.

Ali Edelenbosch
Voorzitter Technische commissie bodem

1 Zie bijlage.
2 Artikel 4 van het Besluit gebruik meststoffen.
3 TCB (2011). Advies Verlengen uitrijperiode dierlijke mest, A066.
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