
 

            
NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 20 - 26 april 2017 
  
MEST 
  
20 april 2017 
Mineralen: bemest op maat  
Boerderij (abonnement)  
Dat maakt dat op gronden met een kalitoestand 'laag tot voldoende' toch een kalibemesting 
met kunstmest in de zomer nodig kan zijn. Met name in de ... 
  
Inside: Mestmarkt Bodem mestprijzen lijkt bereikt  
Boerenbusiness.nl  
De opslagen van de intermediairs zijn leeg, dankzij het bijzondere goede voorjaarsweer. De 
druk op de mestmarkt neemt af. Het aanbod van mest ... 
  
STIKSTOF 
  
22 april 2017 
Boeren mogen meer stikstof gebruiken op maisland  
NieuweOogst.nu  
Boeren mogen op maisland op zand- en lössgrond in de provincies Noord-Brabant en 
Limburg 25 kilo extra stikstof voor alle meststoffen gebruiken. 
  
LANDBOUW 
  
21 april 2017 
Opnieuw motie aangenomen Druk rondom commissie knelgevallen fosfaat stijgt  
Boerenbusiness.nl  
De Regeling fosfaatreductie 2017 verdient alles behalve de schoonheidsprijs en dan hebben 
we het nog niet eens gehad over de fosfaatrechten. 
  
"In biolandbouw gaat het meestal beter met bodem"  
Nieuwsgrazer  
Een landbouwbodem is geen zandbak die doods op voedingsstoffen ligt te wachten, maar zit 
vol leven. En daar waar kunstmest enkel de planten ... 
  
20 april 2017 
over mest in de nieuwe Waterspiegel  
Vewin  
Aan bod komen het (Europese) landbouwbeleid, praktische gevolgen van mest voor de 
drinkwaterbedrijven en mogelijke oplossingen voor de ... 
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MINERALENKRINGLOOP 
  
25 april 2017 
Boeren in Hardenberg aan de slag met dunne fractie  
NieuweOogst.nu  
Door de dunne fractie van mest verder te scheiden kan bijvoorbeeld ammonium nitraat 
worden gewonnen, een gangbare meststof. Transport van ... 
  
NITRAATRICHTLIJN 
  
25 april 2017 
Mesdagfonds: Actieprogramma Nitraatrichtlijn controversieel  
Melkvee.nl  
Mesdagfonds: Actieprogramma Nitraatrichtlijn controversieel. Geplaatst op maandag 24-04-
2017. Lokale overheden hebben in tientallen ... 
  
CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
24 april 2017 
Brief 90 hoogleraren: 'Maak Nederland koploper in de nieuwe, groene economie'  
Trouw  
Elke regionale campus richt zich op specifieke thema's, die passen bij de kernkwaliteiten van 
de regio, van klimaatadaptatie tot de circulaire economie ... 
  
INTERNATIONAAL 
  
An injection of zinc for farmers and miners alike? 
Injecting an industrial metal back into the ground could prove a boon for farmers and miners 
alike. The metal is zinc. Used mostly to reduce corrosion in iron and steel, zinc also is needed 
in trace amounts to keep humans and plants healthy. Without it in their diets, people are 
prone to diarrhoea, pneumonia and malaria, and crops are stunted. 
Source: Business Live, 18 April 2017  
more 
  
Rising demand for fertilizer stocks in India  
India is the second biggest consumer of fertilizer in the world, next only to China. With 
improving farm economies and rising push to irrigation, fertilizer consumption has been 
growing considerably, leading to ever-increasing import-dependence to meet fertilizer 
requirement of the country.  
Source: Economic Times, 15 April 2017 
more 
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