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MEST 
  
7 februari 2017 
Gesjoemel in de groene wetenschap: Geen relatie tussen het beleid en de ammoniak-
concentratie ...  
ThePostOnline  
Boeren mochten niet meer bovengronds mest uitrijden en moesten in de stal de lucht-, 
vloer- en voedersystemen aanpassen. Volgens het RIVM is de ... 
  
STIKSTOF 
  
8 februari 2017 
Eerste PAS monitoringsrapportage stikstof: berekende stikstofdepositie daalt  
Agriholland (persbericht)  
Dat blijkt uit de Eerste PAS monitoringsrapportage stikstof van het RIVM. De resultaten zijn 
in lijn met de prognoses die zijn gemaakt op het moment ... 
  
5 februari 2017 
Bemestingsadvies voor stikstof op de schop  
Boerderij (abonnement)  
Bij deze methode wordt meer dan bij de huidige methode gekeken naar de behoefte van het 
gewas en de afvoer van de hoeveelheid stikstof. 
  
FOSFAAT 
  
8 februari 2017 
Nevedi verrast over stopzetten POR-regeling  
De Molenaar  
... de volledige hoeveelheid dierrechten aan te schaffen, onder voorwaarde dat hun mest 
volledig wordt verwerkt en buiten Nederland wordt afgezet. 
  
7 februari 2017 
Behoud derogatie bij reductie fosfaat tot plafond  
Melkveebedrijf (persbericht) (abonnement) (Blog)  
Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft vrijdag met de Europese Commissie 
de gesprekken afgerond over het maatregelenpakket ... 
  
5 februari 2017 
Europa keurt fosfaatplan goed: uitzonderingspositie voor melkveehouders blijft  
RTV Drenthe  
ASSEN - De Europese Commissie in Brussel heeft het plan van de Nederlandse regering om 
het teveel aan mest terug te dringen geaccepteerd. 
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4 februari 2017 
Fosfaatproductie veehouderij nog in 2017 onder plafond voor behoud derogatie  
Rijksoverheid.nl  
Deze overschrijding kan leiden tot het verlies van de derogatie op basis waarvan Nederland 
veel meer dierlijke mest mag gebruiken dan is ... 
  
LANDBOUW 
  
8 februari 2017 
Dé belegging die Trump overstijgt? Precisielandbouw!  
De Tijd  
Het antwoord op dat probleem is wat Van de Geer 'precisielandbouw' noemt. 'Wat we 
vandaag produceren volstaat om de hele wereld anderhalf keer ... 
  
3 februari 2017 
HomeNieuws"Bemesting en gewasbescherming zal preciezer moeten"  
Vilt  
Op de vraag of precisielandbouw praktijkrijp is, antwoordt Ruben Van De Vijver van 
onderzoeksinstituut ILVO voorzichtig positief. Hoopgevend is in ... 
  
CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
2017 Fertilizer Outlook: Hard to read, but some positive developments 
Compared to its performance in 2016, the fertilizer market could see a slight rebound in 
2017. Or it could look identical to what the industry just experienced. 
Source: Crop Life, 1 February 2017  
more 
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