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(KUNST)MEST 
  
29 november 2017 
Aanzuren digestaat vermindert uitstoot ammoniak  
Boerderij  
Dat blijkt uit Brits onderzoek. Aanzuring vermindert de uitstoot van ammoniak (NH3) fors en 
verbetert de opneembaarheid van de stikstof voor het gewas. Onbehandeld digestaat kent 
hoge stikstofverliezen, tot wel 30%. De ammoniakuitstoot verminderde door het aanzuren 
met 90%. De benuttingsgraad ... 
  
Zuiveldirecteur op congres: 'koemest is de roomboter van morgen'  
Leeuwarder Courant  
Met drijfmest zijn boer en milieu veel beter af dan met kunstmest (deze foto), zo blijkt uit 
onderzoek van Wageningen Universiteit. Met drijfmest (deze foto) ... Drijfmest kent veel 
voordelen ten opzichte van kunstmest, die tijdens de mestonderhandelingen met Brussel 
nauwelijks aan bod komen. Met de ... 
  
Melkveehouder bemest exacter met vloeibare urean  
NieuweOogst.nu  
De machine werkt met slangenpompen waarmee Van Vliet zo'n 50 tot 500 kilo per hectare 
kan geven. 'Ik wilde een lichte machine voor het toedienen van vloeibare kunstmest. Met 
zo'n machine kun je een perceel mooi egaal bemesten. Aan materiaal kost de machine zo'n 
8.000 euro. De arbeid die ik ... 
  
Mest is meer dan afval  
NRC  
De universiteit heeft allerlei scheidingstechnieken in de praktijk getest waarmee stikstof- en 
fosfaatrijke fracties kunnen worden geïsoleerd tot een ... 
  
27 november 2017 
10 tips: verbetering bodemvruchtbaarheid op klei  
Boerderij  
Weet waar je voor kiest. Kies voor organische meststoffen die het bodemleven maximaal 
stimuleren. Veel organische stof brengen is prima, maar 'makkelijke' organische stof versnelt 
de aanmaak van humus. Kijk ook naar de andere mineralen die in organische stof zitten. 
  
26 november 2017 
Zaden en kunstmest op krediet voor Afrikaanse boeren  
Boerderij  
Afrikaanse boeren in vruchtbare plattelandsgebieden krijgen hulp om uit de armoedespiraal 
te komen. Van Agrics krijgen ze zaden en kunstmest op krediet; daarnaast leren ze modern 
boeren en ondernemersschap. Dat werkt. Het grootste probleem van de kleine boeren in 
Afrika en Azië is dat ze de ... 
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25 november 2017 
'Het liefst zou ik helemaal geen kunstmest meer gebruiken'  
Boerderij  
De proef met de bedrijfseigen stikstofnorm stelt melkveehouders in staat meer dierlijke 
mest en minder kunstmest gebruiken op hun land. Kees van Wijk doet ... In deze pilot mag ik 
veel meer stikstof uit drijfmest uitrijden, het aantal kilo's wordt wel geminderd in het 
gebruik van kunstmest.” Artikel gaat ... 
  
 
STIKSTOF 
  
24 november 2017 
Hulpmiddelen verbeteren efficiëntie stikstof  
NieuweOogst.nu  
Het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn biedt de komende jaren betrekkelijk weinig 
ruimte om in gewassen meer stikstof te gebruiken. Met name op de zuidoostelijke zand- en 
lössgronden blijkt al langer dat de maximale aanvoer nog altijd duidelijk onder het 
landbouwkundig optimum ligt. Maar ook ... 
  
 
LANDBOUW 
  
29 november 2017 
'Evenwichtsbemesting is onhaalbaar en onnodig'  
Boerderij  
Evenwichtsbemesting voor een enkel element zoals stikstof is niet haalbaar. En eigenlijk 
ook niet nodig omdat er meer speelt in de bodem dan alleen ... 
  
'LNV verlaat pad van aanscherpingen en kiest voorzichtig voor positief beleid'  
Agriholland (persbericht)  
"Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verlaat in de voorstellen in 
het kader van het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn het pad van aanscherpingen en 
kiest voorzichtig voor positief beleid en dat is een kanteling die ons bevalt." Dat zegt Claude 
van Dongen, ... 
  
Bodemleven als schatkaart  
NPO Radio 1  
Dat maakt precisielandbouw mogelijk. Bacteriën zijn onmisbaar voor een gezonde bodem. 
Ze zetten plantenresten weer om in meststoffen als nitraat, ... 
  
Regie nodig in mestsector, adviesrapport ligt klaar  
Boerderij  
Standaardgehaltes in mest (forfaitaire normen) moeten aansluiten bij werkelijkheid of 
anders niet gebruiken. Gebruik maken van tegengestelde ... Op langere termijn aanscherping 
van definitie mestverwerking, mogelijk inclusief stoppen met export van onverwerkte mest. 
Verder professionaliseren van ... 
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28 november 2017 
Workshop: help het mestvraagstuk oplossen  
E52  
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is op zoek naar oplossingen voor 
het mestvraagstuk. Om geen enkel idee te missen, trekt het ministerie op 6 december naar 
de High Tech Campus, waar zoveel mogelijk intelligentie verzameld wordt voor een aanzet 
tot een structurele oplossing ... 
  
Schouten komt met ontwerpwet fosfaat  
Boerenbusiness.nl  
Minister van Landbouw (LNV), Carola Schouten, stuurde vandaag, maandag 27 november, 
een concept tot het in werking treden van het stelsel van fosfaatrechten naar de Tweede 
Kamer. Het ontwerp inwerkingtredingsbesluit, waarin het in werking treden van het stelsel 
van fosfaatrechten staat, heeft ... 
  
23 november 2017 
Industrie versnelt energietransitie  
Utilities (Blog)  
Het nieuwe kabinet zet zwaar in op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Op 12 december 
komen industriële grootverbruikers en technologiebedrijven bij elkaar om te bespreken hoe 
zij dit voor elkaar kunnen krijgen. Sprekers van het ministerie van EZ, RWE en OCI Nitrogen 
laten zien wat hun rol is in ... 
  
'Ook CO2-belasting op ingevoerde producten'  
Utilities (Blog)  
Volgens Gert-Jan de Geus, CEO van OCI Nitrogen maakt het huidige kabinet duidelijke 
keuzes, maar om de chemie, en met name de ammoniakproductie, verregaand te 
vergroenen zijn nog stevige extra maatregelen nodig. Tijdens het congres Industrie & Energie 
op 12 december zal hij onder andere ... 
  
 
INTERNATIONAAL 
  
29 november 2017 
Nieuwe regels voor bepalen van mestsamenstelling in Vlaanderen vanaf 1 januari 2018  
Agriholland (persbericht)  
Om de samenstelling van de geproduceerde mest te bepalen, moeten de producenten van 
dierlijke mest voortaan kiezen tussen een forfaitaire samenstelling of een samenstelling op 
basis van regelmatige analyses. De veehouder moet, voordat hij zijn eerste vracht mest 
afvoert en uiterlijk 15 februari, ... 
  
28 november 2017 
Agro-innovatie zonder kloof boer-consument te verdiepen  
Vilt  
Om in 2050 een wereldbevolking van 10 miljard mensen te kunnen voeden in een wijzigend 
klimaat, moet er meer geproduceerd worden met minder. “Hoogtechnologische 
oplossingen, zoals precisielandbouw, dienen zich aan, maar tegelijk weerklinkt de 
bezorgdheid over de stijgende afstand tot de ... 
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