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MEST 
  
17 januari 2017 
'Meer mest nodig en mogelijk op deel bouwland'  
Boerderij (abonnement)  
Volgens bemestingsdeskundigen onttrekt een goede oogst aardappelen of bieten met 
gemak 80 tot 90 kilo fosfaat per hectare aan de bodem. Dit jaar ... 
  
'Met mest hebben we zwart goud in handen'  
Boerderij (abonnement)  
Ik wil dat we mineralenconcentraat kunnen gaan gebruiken boven de gebruiksnorm voor 
dierlijke mest. Makkelijker gezegd dan gedaan, er is nog ... 
  
13 januari 2017 
'Goede en slechte mycorrhizaschimmelproducten'  
Boerderij (abonnement)  
Als een adviseur dan ook nog aangeeft dat direct bij toepassing kunstmest nodig is, dan is 
het zaak waakzaam te zijn. Als kunstmest, bijvoorbeeld ... 
  
FOSFAAT 
  
18 januari 2017 
Rijenbemesting fosfaat in pootgoed geeft meer knollen en betere schil  
Akkerwijzer.nl  
In pootaardappelen geeft rijenbemesting van fosfaat een hoger knolaantal en een betere 
schilkwaliteit, blijkt uit proeven op proefboerderij Rusthoeve. 
  
17 januari 2017 
Boer kan zich weer aanmelden voor evenwichtsbemesting  
NieuweOogst.nu  
... nieuwe als oude deelnemers kunnen zich vanaf vandaag, dinsdag 17 januari, aanmelden 
voor de BEP-pilot (pilot evenwichtsbemesting fosfaat). 
  
STIKSTOF 
  
17 januari 2017 
Programmamanager PAS moet zorgen voor een soepele uitvoering  
Agriholland (persbericht)  
Maarten Kool is vanaf augustus 2016 programmamanager van het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS). Hij staat daarmee aan het roer van een ... 
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LANDBOUW 
  
17 januari 2017 
Column Herman Bodewes Data: Katalysator voor verticale landbouw  
Boerenbusiness.nl  
Ook in verticale landbouw rendeert een one-size-fits-all benadering niet maximaal. Om 
optimaal precisielandbouw in te zetten heeft een boer data ... 
  
16 januari 2017 
Commerciële aanpak voor precisie-aardappelteelt  
DuurzaamBedrijfsleven.nl  
De Belgische aardappelsector richt zijn pijlen sinds 2014 op precisielandbouw om de 
aardappelteelt te optimaliseren. Na twee jaar praktijkonderzoek ... 
  
Strenge toets Brussel voor Nederlandse gebruiksnormen  
NieuweOogst.nu  
Van Dam wijst erop dat het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn weliswaar de mogelijkheid 
beschrijft van de invoering van equivalente maatregelen, ... 
  
Vakmanschap voorop bij Actieprogramma Nitraat  
NieuweOogst.nu  
Om aan de regelgeving van de Nitraatrichtlijn te voldoen, moeten Europese lidstaten eens in 
de vier jaar een Actieprogramma formuleren. Het huidige ... 
  
14 januari 2017 
Huitema komt met wetsvoorstel kunstmestvervangers  
Boerderij (abonnement)  
Eerdere wetsvoorstellen van de Europese Commissie maakten de handel in verwerkte mest 
wel eenvoudiger, maar het leidde nog niet tot acceptatie ... 
  
12 januari 2017 
Europees Parlement bekijkt mineralenconcentraat  
Nieuwsgrazer  
Hij keek daarbij naar het Midden-Oosten, dat voor zijn landbouw veel fosfaat nodig heeft, 
maar vanwege geloofsredenen geen fosfaat uit varkensmest ... 
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CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
18 januari 2017 
Hergebruik organisch afval kan onbedoelde gevolgen hebben  
Agriholland (persbericht)  
Zo wordt uit afvalwater de meststof struviet gehaald en uit koeienmest en bietenpulp, 
energie en meststoffen. Nieuwe technologieën maken deze ... 
  
17 januari 2017 
Week van de Circulaire Economie: Afspraken over secundaire grondstoffen bevorderen de 
...  
Nen  
Van 16 t/m 24 januari is het de Week van de Circulaire Economie. De circulaire economie 
betekent kansen, oplossingen en creatieve innovatieve ... 
  
INTERNATIONAAL 
  
How fertilizer consumption has evolved over the last century 
Global fertilizer consumption has gone from close to zero 90 years ago to around 173.0 
million tons today.  
Source: Market Realist, 13 January 2017 
more 
  
New method of capturing nitrogen and phosphorus from waste water  
Researchers in Finland have developed a new, energy-efficient method for capturing 
nitrogen and phosphorus from different liquid waste fractions. In laboratory studies, with 
the help of the method, it is possible to separate 99 per cent of the nitrogen and 90-99 per 
cent of phosphorus in wastewater and produce granular ammonium sulphate (NH4)2SO4 
and phosphorus precipitate suitable for fertilisers. 
Source: Pace, 12 January 2017 
more 
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