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 MEST 
  
8 maart 2017 
Het 'zwarte goud' meten in mest en compost  
Melkveebedrijf (persbericht) (abonnement) (Blog)  
In zowel mest als compost kan Eurofins Agro organische stof analyseren. Organische stof 
heeft als het 'zwarte goud' diverse functies in de bodem. 
  
4 maart 2017 
Keuze meststof bepaalt benutting eiwit en ureumgehalte  
Melkveebedrijf (persbericht) (abonnement) (Blog)  
Riemersma geeft aan dat de keuze van de meststof bepalend is voor de kwaliteit van het 
eiwit in het gras. “Ureumstikstof zorgt verhoudingsgewijs ... 
  
Bruikbare meststoffen winnen uit digestaat  
Boerderij (abonnement)  
Voor de uitleg van de nieuwe toepassing wordt 30.000 ton mest en coproducten gebruikt als 
uitgangspunt. Na het vergisten blijft 25.000 ton digestaat ... 
  
STIKSTOF 
  
8 maart 2017 
Stikstofwerking uit varkensdrijfmest op grasland omhoog bijgesteld  
Agriholland (persbericht)  
Stikstof uit rundvee- en varkensmest is voor een deel direct na toediening beschikbaar voor 
plantengroei. Een ander deel komt in de loop van het ... 
  
6 maart 2017 
Prejudiciële vragen over Programma Aanpak Stikstof  
Hekkelman advocaten  
Op 30 november en 1 december 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (hierna: 'de Afdeling') negen pilotzaken op zitting ... 
  
4 maart 2017 
RvS zorgt voor grote onzekerheid rondom de PAS  
Boerderij (abonnement)  
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) lijkt de komende twee jaar in een juridisch vacuüm 
terecht te komen. Voordat de Raad van State (RvS) tot een ... 
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FOSFAAT 
  
2 maart 2017 
'Schoon water? Maak eenduidige regels!'  
Boerderij (abonnement)  
De focus ligt nu op fosfaat, maar het hogere doel is schoon grond- en oppervlaktewater. 
Behoud van de derogatie voor 2018 en verder is het doel. 
  
LANDBOUW 
  
3 maart 2017 
Plaatsspecifiek bemesten levert altijd rendement  
Boerenbusiness.nl  
Bij tarwe wordt vooral een positief rendement behaald door meer stikstof toe te dienen dan 
de standaard gift. Voor koolzaad ligt dat andersom. 
  
CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
8 maart 2017 
Circulaire landbouw; een lezing bij het Lânboukundich Wurkferbân  
Weekblad Actief (persbericht) (Blog)  
Een circulaire economie houdt de grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop. Ze zet deze 
zodanig in dat er een zo groot mogelijke toegevoegde ... 
  
INTERNATIONAAL 
  
MEPs fear EU cadmium restrictions could increase fertilizer import dependency 
A Commission initiative to reduce cadmium contamination has landed on the international 
trade committee’s desk at the European Parliament. Some MEPs believe this move could 
decrease the choice of sources of fertilizer imports across the world and give countries like 
Russia too much market power. 
Source: Euractiv, 2 March 2017  
more 
  
Method for cleansing waste urine could see it used as a fertilizer 
US researchers have demonstrated that biochar, essentially burnt plants, can remove 
pharmaceuticals from urine waste streams. The findings could help recycle urine into 
agricultural fertilizers. Human urine is rich in nitrogen and phosphorus – just what plants 
need.  
Source: SAT PR, 27 February 2017  
more 
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