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(KUNST)MEST 
  
22 november 2017 
Wetgeving verhoogt risico fosfaattekort intensief bedrijf  
Boerderij  
Het gebruik van fosfaatmeststoffen die niet onder de categorie kunstmest vallen, zoals 
compost, kan interessant zijn. “Dat geldt ook voor Groen ... 
  
20 november 2017 
Eurofins Agro vermeldt aandeel koolstof in de organische stof op de BemestingsWijzer  
Agriholland (persbericht)  
Organische stof bestaat voor een groot deel uit koolstof, stikstof, zwavel en fosfor. De 
verhouding tussen deze elementen is een indicatie van de kwaliteit van de organische stof in 
de bodem. Vanaf dit grondseizoen vermeldt Eurofins Agro het aandeel koolstof in de 
organische stof op de ... 
  
LANDBOUW 
  
dinsdag 21 november  
Friesch Dagblad  
Goutum - De landbouw maakt een grote kans op verlenging van de speciale Europese 
uitzonderingspositie om mest uit te rijden, de derogatie. Dat heeft minister Carola Schouten 
gisteren nogmaals benadrukt tijdens haar bezoek aan de Dairy Campus in Goutum. De 
bewering baseert ze op intensieve ... 
  
20 november 2017 
PBL: belast industrie voor milieuschade  
FluxEnergie  
... broeikasgassen en luchtverontreiniging door zaken als fijnstof en stikstofoxiden. 
Milieuschade in Nederland ontstaat met name bij de grondstofverwerking in de 
basisindustrie, constateren de onderzoekers: bij de productie van materialen zoals 
aluminium, ijzer, plastics en kunstmest en halffabricaten ... 
  
17 november 2017 
  
Planbureau: belast basisindustrie veel zwaarder  
Het Financieele Dagblad  
... onder andere uitgebracht aan de Sociaal Economische Raad (SER) die een advies moet 
opstellen over de transitie naar een circulaire economie. 
  
Schouten: Derogatie loopt geen gevaar door berichten over mestfraude  
Reformatorisch Dagblad  
De nieuwe derogatie loopt geen gevaar door recente berichten over mestfraude, verwacht 
minister Schouten (Landbouw). De bewindsvrouw denkt ergens in het voorjaar groen licht te 
krijgen van Brussel, zei ze donderdag tijdens het Kamerdebat over het zesde 
actieprogramma Nitraatrichtlijn. Tot dat ... 
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16 november 2017 
33 jaar mestbeleid  
NRC  
Deze week bleek hoe vertakt het fraudenetwerk in de Nederlandse mestsector is. Al ruim 
dertig jaar is mest een probleem. Maatregelen hielpen soms ... 
  
GroenLinks vraagt Europese Commissie om Nederland hard aan te pakken voor falend 
mestbeleid  
Agriholland (persbericht)  
  
'Mestbeleid moet zich richten op precisiebemesting'  
Boerenbusiness.nl  
De erkenning vanuit organische mest geëxtraheerde plantenvoeding als 
kunstmestvervangers, voor de toepassing bij precisiebemesting, zal meer ... 
  
LEDEN 
  
21 november 2017 
OCI boekt recordverkoop kunstmest en ziet omzet stijgen  
finanzen.nl  
AMSTERDAM (AFN) - Het in Amsterdam genoteerde kunstmestbedrijf OCI heeft in het derde 
kwartaal de omzet zien groeien ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. OCI 
profiteerde daarbij van een recordverkoop van kunstmest. De omzetvolumes dikten in de 
verslagperiode met 29 procent ... 
  
INTERNATIONAAL 
  
China announces import tariff quotas on fertilizers for 2018 
China has announced that the total quantity of imported fertilizer quotas is 13.65 million t, 
shared by 3.30 million t of urea, 6.90 million t of monoammonium phosphate (MAP) and 
3.45 million t of compound fertilizers. 
Source: World Fertilizer, 14 November 2017  
more 
  
Africa must raise fertilizer rate to boost food security 
Africa should increase fertilizer use to boost food security by investing more in agriculture, a 
sector with greatest potential to drive economic growth and development, industry leaders 
have urged. 
Source: Africa Agribusiness, 14 November 2017  
more 
  
Emissions from agriculture set to spike globally 
Emissions from agriculture are set to increase in the future, further contributing to climate 
change, unless the world adopts sustainable, climate-smart ways of farming, FAO Director 
General Jose Graziano da Silva has warned. 
Source: Economic Times, 15 November 2017  
more 
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