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MESTSTOF 
  
4 oktober 2017 
'Mestproducten kunnen rol kunstmest overnemen'  
NieuweOogst.nu  
Anorganische stoffen uit mest kunnen op termijn kunstmest vervangen. Dat verwacht Herre 
Bartlema van het Netwerk Smart Fertilization Wageningen. 
  
Goed vanggewas zorgt voor gezonde bodem  
Melkveebedrijf (persbericht) (Blog)  
Dit komt ten goede aan de bodemstructuur en de organische stofopbouw van de bodem. De 
vastgelegde stikstof kan dan weer gebruikt worden voor ... 
  
3 oktober 2017 
'Voordelen organische stof niet vanzelfsprekend'  
NieuweOogst.nu  
Dit laat zien dat de akkerbouw in Europa baat kan hebben bij het gebruik van organische 
meststoffen, vooral op erg zandige gronden, een nat klimaat ... 
  
29 september 2017 
NMI gaat toepassing van houtas als meststof of bodemverbeteraar onderzoeken  
Agriholland (persbericht)  
Op verzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) onderzoekt het 
Nutriënten Management Instituut (NMI) in het najaar van 2017 ...        
  
STIKSTOF 
  
30 september 2017 
Natuurmonumenten vreest schade stikstof  
NieuweOogst.nu  
Zo'n 40 procent van de natuur ondervindt in 2030 schade van stikstof. Dat meldt 
Natuurmonumenten naar aanleiding van het rapport over de ... 
  
28 september 2017 
'Stikstofdepositie landbouw 7% lager in 2030'  
Boerderij (abonnement)  
Concreet: er slaat minder stikstof vanuit de lucht op de bodem neer. Ook is het grootste 
deel van de depositieruimte – meer dan 95% – benut voor ... 
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NITRAATRICHTLIJN 
  
30 september 2017 
Nu naar maatwerk bij werken aan schoon water  
NieuweOogst.nu  
Zeker de komende jaren, want nog altijd voldoet een deel van ons water niet aan de normen 
van de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn. 
  
LANDBOUW 
  
3 oktober 2017 
De agrarische sector is deel van de oplossing van het klimaatprobleem  
Trouw  
... en besparing in verbruik door precisielandbouw, levert de agrarische sector een 
onmiskenbare bijdrage aan het opwekken van duurzame energie, ... 
  
CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
30 september 2017 
Meerwaarde mest benutten door moderne technieken  
NieuweOogst.nu  
Familie Groot Roessink uit Baak gebruikt moderne technieken om mest en de bestanddelen 
daarvan optimaal te benutten. Daarmee willen de ... 
  
29 september 2017 
De circulaire economie van rioolwaterzuiveringen  
Vechtstromen  
De circulaire economie van rioolwaterzuiveringen. Door de waterschappen worden er op 
rwzi 's uit reststromen diverse producten gewonnen (biogas, ... 
  
INTERNATIONAAL 
  
Nitrogen fertilizer prices on the rise 
Since the end of June, prices for the world’s most commonly used crop nutrient have soared 
60 percent in the U.S. -- rebounding from the lowest levels in more than a decade. There 
have been similar moves in Brazil, India and the Middle East as some major consumers 
unexpectedly boost purchases. 
Source: Bloomberg, 25 September 2017  
more 
  
Moderate fertilizer demand rise as new production comes onstream - IFA 
Fertilizer demand is seen growing temperately in 2017, despite an increase in capacity this 
year with new plants coming onstream, 
Source: ICIS, 24 September 2017 
more 
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