
     
NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 30 maart– 6 april 2017 
   
MEST 
  
5 april 2017 
Kunstmatig blad maakt kunstmest  
NPO Radio 1  
Op een duurzame manier kunstmest produceren. Amerikaanse wetenschappers van de 
Universiteit van Harvard hebben een kunstmatig blad, dat ze ... 
  
'Salpeterzuurbedrijf' voorloper in mestverwerking  
Boerderij (abonnement)  
Dan ontstaat als eindproduct ammoniumsulfaat (zwavelzure ammoniak). Dit is ook een 
meststof, maar niet altijd goed gewenst vanwege de zwavel. 
  
3 april 2017 
Agro-Vital op de markt met herwonnen fosfaat voor derogatiebedrijven  
Melkveebedrijf (persbericht) (abonnement) (Blog)  
De meststof wordt gewonnen uit rioolslib met een proces van nutriëntenrecycling. Door de 
terugwinning van fosfaat wordt een kringloop gesloten en ... 
  
30 maart 2017 
Groene fosfaatkorrel verbetert bodemkwaliteit  
NieuweOogst.nu  
Melkveehouder Joris Buijs in Etten-Leur mag vanwege de derogatievoorwaarden geen 
kunstmest gebruiken op zijn grasland en percelen met mais ... 
  
STIKSTOF 
  
2 april 2017 
Staff Publications  
Library  
Record number, 516828. Title, Bijdrage tot de kennis van de binding der ammoniak-stikstof 
door zeolitisch materiaal. Author(s), Hissink, D.J.. 
  
1 april 2017 
Sensus waarschuwt voor te veel stikstof in cichorei  
NieuweOogst.nu  
Op de meeste cichoreipercelen volstaat een gift tussen 30 en 70 kilo zuivere stikstof per 
hectare, meldt de cichoreiverwerker deze week in een ... 
  
LANDBOUW 
  
4 april 2017 
Vervuiling door mest moet worden aangepakt  
Leudal Actueel  
De huidige invulling van de Meststoffenwet voldoet niet. Vervuiling door mest moet worden 
aangepakt. De provincie heeft hierbij een belangrijke taak. 
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3 april 2017 
Interpretatie van oogstkaarten vergt enig inzicht  
Vilt  
In de precisielandbouw is het belangrijk dat akkerbouwers een idee krijgen van de 
verschillen in groei en opbrengst binnen een perceel. 
  
2 april 2017 
Weinig draagvlak voor huidige mestbeleid onder boeren  
NieuweOogst.nu  
... ten opzichte van het mestbeleid blijkt niet gerelateerd te zijn aan de mate waarin zij hun 
fosfaatgebruiksruimte met dierlijke mest benutten. 
  
1 april 2017 
Mestverordening krijgt groen licht in Duitse Bondsraad  
Boerderij (abonnement)  
Ook regelt de verordening de perioden waarin mest mag worden uitgereden. De afstand tot 
oppervlaktewater, die bij de bemesting in acht moet ... 
  
31 maart 2017 
LTO koerst naar maatwerk in mestbeleid  
NieuweOogst.nu  
  
30 maart 2017 
Mestbeleid lost volgens planbureau problemen niet op  
NieuweOogst.nu  
Die wet is de Nederlandse uitwerking van de Europese Nitraatrichtlijn, gericht op 
verbetering van de waterkwaliteit door minder belasting uit de ... 
  
INTERNATIONAAL 
  
Making fertilizer more accessible in Nigeria 
Nigerian farmers are heaving a sigh of relief as a Federal Government intervention slashes 
the price of fertilizer, making it readily available. 
Source: The Nation, 29 March 2017  
more 
  
Global biofertilizer market poised for huge growth 
Analysts expect the global biofertilizer market to grow rapidly on the back of China's decision 
to introduce a fertilizer replacement programme designed to reduce the amount of toxic 
chemicals in the soil. 
Source: MFR tech, 24 March 2017  
more 
  
Sewerage sludge as fertilizer? 
Researchers in the United Arab Emirates have developed an energy-efficient, low-cost 
method for removing heavy metals from biosolids, a challenge in the past. 
Source: R and D Magazine, 30 March 2017  
more 
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