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(KUNST)MEST 
  
5 december 2017  
Fosfor/fosfaat als voedingselement in de plant Fosfor (P)  
Bloemen- en plantennieuws  
Fosfor (P) of fosfaat speelt een belangrijke rol in de wortelvorming van de plant. Ook is het 
één van de energieleveranciers voor de plantprocessen. En fosfor is nodig als bouwsteen van 
het DNA van de plant. Deze maand in de reeks 'Focus op voedingselementen': fosfor, in 
bemesting meestal fosfaat ... 
  
4 december 2017 
Mest - tabellen en normen  
rvo.nl  
Voor het bemesten van landbouwgrond mag u maximumhoeveelheden dierlijke mest, 
stikstof en fosfaat gebruiken. Er bestaan tabellen die u nodig heeft om de gebruiksruimte 
voor dierlijke mest, stikstof of fosfaat te berekenen. U gebruikt ze ook voor forfaitaire 
normen voor het berekenen van de ... 
  
1 december 2017 
Onderzoek TU Eindhoven: plasma veelbelovend voor landbouw en veeteelt  
Eindhovens Dagblad  
... mooie van plasma-behandeld water is dat het maar kort desinfecterend is”, vertellen de 
TU/e- onderzoekers Ana Sobota, Jan van Dijk, Tom Huiskamp en Wilfred Hoeben. ,,Je geeft 
het aan de gewassen, het doet zijn desinfecterende werk en daarna blijft het achter als 
water met nitraat, kunstmest dus. 
  
30 november 2017 
De Achterhoek wordt grondig uitgemest  
Groenlose Gids (persbericht)  
BELTRUM - Bij Groot Zevert Vergisting te Beltrum wordt dagelijks een grote hoeveelheid 
groen biogas uit mest gewonnen en afgezet naar Friesland Campina in Borculo. Via een 
nieuw gelegde leiding wordt 1000 kub per uur naar de fabriek gepompt. Inmiddels heeft de 
stichting Biomassa op het terrein ... 
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.groenlosegids.nl/nieuws/algemeen/183685/de-achterhoek-wordt-grondig-uitgemest-&ct=ga&cd=CAEYACoUMTgwMTIxOTIzMTg3MjY0Mjc3MTQyGzI3NmNhM2JiYjc1ODE5NmY6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNGoTtCxUue12PdPRpiYcHrIdo1CTg
http://meststoffennederland.nl/Home


LANDBOUW 
  
6 december 2017 
D66: Kamermeerderheid voor overgang naar kringlooplandbouw  
Het Financieele Dagblad  
De Democraat wil dat de ChristenUnie-minister de wetten inventariseert die de overgang 
naar kringlooplandbouw in de weg staan. Zo is het niet toegestaan om insecten aan dieren 
te voeren. Bovendien dwingt de wet boeren dierlijke mest af te voeren en kunstmest aan te 
voeren. De Groot: 'Kunstmest ... 
  
5 december 2017 
Actieprogramma voor de Kerst klaar?  
  
4 december 2017 
Commissie mer kritische over MER bij zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn  
Agriholland (persbericht)  
Het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en het bijbehorende milieueffectrapport bouwen 
voort op de eerdere actieprogramma's. De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater is 
tot begin deze eeuw verbeterd, maar stagneert nu. De maatregelen die nodig zijn om de 
waterkwaliteit te behouden ... 
  
Zuid-Nederlandse proeftuin moet innovaties precisielandbouw versnellen  
DuurzaamBedrijfsleven.nl  
Doel van het project is de ontwikkeling en exploitatie van een proeftuin voor 
precisielandbouw. Dit moet de adoptie van precisielandbouw in Nederland versnellen. De 
innovaties moeten leiden tot een reductie in het gebruik van mineralen, 
gewasbeschermingsmiddelen en grondstoffen om meer output ... 
  
1 december 2017 
Spanning stijgt rond Nitraatrichtlijn  
NieuweOogst.nu  
De spanning stijgt over de definitieve vaststelling van het zesde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn. LTO blijft tot het laatste moment in gesprek met beleidsmakers in Den Haag 
en Brussel, verzekert Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem- en 
Waterkwaliteit. Binnenkort stuurt het ministerie van ... 
 
  
LEDEN 
  
4 december 2017 
OCI Nitrogen pakt mestprobleem aan  
Boerenbusiness.nl  
Om precies te zijn gaat het om het omzetten van 4,5 miljoen kilo fosfaat naar droge meststof 
voor export. Daarbij wordt ongeveer 2 miljoen kilo stikstof gevangen en opgewerkt tot 
geconcentreerde vloeibare kunstmest. Cruciaal voor het doorgaan van het project, is de 
toekenning van de SDE+-subsidie. 
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CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
1 december 2017 
10 miljoen voor ontwikkeling duurzame grondstoffen chemische industrie  
TNO  
Door afvalstromen als grondstof te gebruiken, draagt Biorizon bij aan de transitie naar een 
circulaire economie en biedt het een winstgevend én duurzaam perspectief voor de 
chemische industrie en de toeleverende industrie. Het volledige persbericht en meer 
informatie over Biorizon vindt u op de ... 
  
 
INTERNATIONAAL 
  
5 december 2017 
Vlaanderen gebruikt Impactscoretool in het kader van de Programmatische Aanpak 
Stikstof  
Agriholland (persbericht)  
Met de nieuwe tool kan men begroten hoeveel vermesting door stikstof er vanuit stallen is 
ter hoogte van Habitatrichtlijngebied. De berekening ... 
  
2 december 2017 
Deze 3 Amerikaanse akkerbouwers laten de bodem met rust  
Boerderij  
Zo is er nu strip-till, met strookjes. Dit gebeurt meestal in combinatie met kunstmest. De 
kalium- en fosfaatkunstmest gaan dan in vaste vorm in de strook. De stikstof gaat als 
vloeibare ammoniumkunstmest maar vaak ook als ammoniakgas (!) de bodem in, liefst in 
het voorjaar vanwege uitspoelingsgevaar ... 
  
Soil power! The dirty way to a green planet 
Scientists are documenting how sequestering carbon in soil can produce a double dividend: 
It reduces climate change by extracting carbon from the atmosphere, and it restores the 
health of degraded soil and increases agricultural yields. 
Source: New York Times, 2 December 2017  
more 
  
In 4-5 years, there will be no fertilizer import’ says Indian Minister 
In four-to-five years, there won’t be any import into India. When urea import stops, it will 
have a huge impact internationally. From urea to ammonia, prices will come down. 
Source: The Hindu, 26 November 2017 
more 
  
Producing crop not CO2 
European farming is already one of the most efficient worldwide. But what can be done to 
further reduce the impact of agriculture in Europe on the climate? Precision Farming and the 
correct use of fertilizers are the key to making a significant difference. 
Source: Politico, 21 November 2017 
more 
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