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MEST 
  
22 februari 2017 
Messen liggen klaar om ammoniakbeleid te fileren  
Boerenbusiness.nl  
Via de social media weten onderzoekers van Wageningen, belangenbehartigers 
in de agrarische sector en het Mesdagfonds elkaar al goed te vinden ... 
  
STIKSTOF 
  
22 februari 2017 
Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte Ontwikkelingsgebieden Zeeland  
Officiële bekendmakingen: Zoeken  
Ontwikkelingsruimte: stikstofdepositie die in het kader van de 
Programmatische Aanpak Stikstof met betrekking tot een daarin opgenomen 
Natura ... 
  
18 februari 2017 
Digestaat uit monovergisting van varkensmest heeft hoge werkingscoëfficiënt  
Agriholland (persbericht)  
De stikstofwerking van digestaat afkomstig uit monovergisting van 
varkensdrijfmest komt nagenoeg overeen met de werking van stikstof uit 
KAS ... 
  
LANDBOUW 
  
21 februari 2017 
Ook Zeeuwse lobby voor komst Nationale Proeftuin Precisielandbouw  
Nieuwsgrazer  
Zeeuwse partijen slaan de handen ineen voor de komst van de Nationale 
Proeftuin Precisielandbouw naar Zeeland. Provincie Zeeland, ZLTO, CZAV ... 
  
 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10873503/messen-liggen-klaar-om-ammoniakbeleid-te-fileren&ct=ga&cd=CAEYBCoTNDg0MzQ4MzMwMjc3ODkwOTQ0NTIbMjc2Y2EzYmJiNzU4MTk2ZjpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNFME7HYF-xBQ8qDKAa5-gRxS63BRg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2017-710.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMjYzMzMzNDM1ODU2MjUzMTcxMTIbZDRhZjQ1MTFmOTUyMTBkYTpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNHF9BudonK0418uGLSagBcIpVWGGQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D189155&ct=ga&cd=CAEYACoTNjMzMTA1Mjc3MjE3MTQxMzAxNDIbZDRhZjQ1MTFmOTUyMTBkYTpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNFl4OujUj2dPmFzyUg-pbKGGARyjg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.nieuwsgrazer.nl/19qcF/Uiip&ct=ga&cd=CAEYASoTNjYwMTkzMDQ4NDY5MDg1NzM3MjIZYTFmZjQ3MTA4MDYwNDBmMjpubDpubDpOTA&usg=AFQjCNEG0azmsvO25IFpe5lcqkKW6kQ-Kw
http://meststoffennederland.nl/Home


18 februari 2017 
'Tijd voor radicale oplossingen'  
Boerderij (abonnement)  
Nu nog de uitwerking en de uitvoering. In plaats van weer één probleem 
(overschot aan mest) moet het hele landbouwsysteem worden aangepakt. 
  
17 februari 2017 
Mais op de korrel in zesde actieprogramma nitraatrichtlijn  
Boerderij (abonnement)  
Dat blijkt uit de inleiding van Erik Mulleneers van Economische zaken en 
projectleider zesde actieprogramma nitraatrichtlijn, tijdens de bijeenkomst ... 
  
16 februari 2017 
Proefboerderij 't Kompas kandidaat voor Nationale Proeftuin 
Precisielandbouw  
Agriholland (persbericht)  
Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft deze week bekend 
gemaakt dat er een Nationale Proeftuin Precisielandbouw komt, waar de ... 
  
INTERNATIONAAL 
  
20 februari 2017 
Duitse Bondsdag akkoord met aanscherping mestwetgeving  
Agriholland (persbericht)  
Door de aanpassing van de wet gaan in heel Duitsland dezelfde controles 
plaatsvinden op de aanwending van stikstof uit dierlijke mest. Er gaan ... 
  
EU raises Irish water quality concerns as nitrates derogation hangs in the 
balance 
Irish farmers are facing a battle to hold onto their nitrates derogations as EU 
officials assess Ireland's application for rolling exemptions to phosphorus and 
nitrogen limits. 
Source: The Independent, 14 February 2017  
more 
  

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Blogs/2017/2/Tijd-voor-radicale-oplossingen-95574E/&ct=ga&cd=CAEYAioTNzg4ODQ3NjM2NjI3NTQ5NDI3MTIbMjc2Y2EzYmJiNzU4MTk2ZjpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNEyX7R6kZGKWWpHqZ9SqNDKyyMhkA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2017/2/Mais-op-de-korrel-in-zesde-actieprogramma-nitraatrichtlijn-95986E/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTI1NzQ1NzUwMjczNDA5MzE1OTUyGzE1MGU2MjY3MjFmNzgzMDE6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNFk6Kc6JqQYKGfa3UVYUJ7gwQLuXA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D189115&ct=ga&cd=CAEYASoTODY1MTA4NDg3OTI5OTU0NDgzNzIZYTFmZjQ3MTA4MDYwNDBmMjpubDpubDpOTA&usg=AFQjCNGarbKy1jp128McX54rQdE4ByGjnA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D189115&ct=ga&cd=CAEYASoTODY1MTA4NDg3OTI5OTU0NDgzNzIZYTFmZjQ3MTA4MDYwNDBmMjpubDpubDpOTA&usg=AFQjCNGarbKy1jp128McX54rQdE4ByGjnA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D189199&ct=ga&cd=CAEYASoUMTU2MjQ0ODAzMjY3NTAxMDgzMjYyGzI3NmNhM2JiYjc1ODE5NmY6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNHce3vWMQBHUPRcNaQseZSIqAnR1A
http://ifa.cmail20.com/t/i-l-utwjtk-nsgtyjh-t/

