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13 OKTOBER: HAPPY FERTILIZER DAY!  http://fertilizerday.com/ 
  

  
(KUNST)MESTSTOF 
  
11 oktober 2017 
Minder chemie in de land- en tuinbouw  
NieuweOogst.nu  
Slim bemesten betekent een meststof in de juiste vorm, op het goede moment, 
op de juiste plaats en op de goede plek toedienen. Volgens Bartlema ... 
  
7 oktober 2017 
Wij bestaan voor groot deel uit kunstmest  
NRC  
De ammoniak wordt rechtstreeks of via tussenstappen als kunstmest ingezet in 
de landbouw, wordt opgenomen in gewassen, belandt vandaar in ... 
  
LANDBOUW 
  
11 oktober 2017 
Decentrale overheden loven regeerakkoord  
NieuweOogst.nu  
In het regeerakkoord is ook ruim aandacht voor klimaatadaptatie en de 
circulaire economie, andere thema's uit de investeringsagenda van de ... 
  
10 oktober 2017 
Uitgelicht: De landbouwsector in het regeerakkoord  
Melkveebedrijf (persbericht) (Blog)  
Het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn zal worden uitgevoerd. Dit 
actieprogramma definieert maatregelen die de standaard vormen voor 
duurzaam ... 
  
7 oktober 2017 
'Slimmer, sneller en gemakkelijker mestbeleid'  
Boerderij  
Binnen de landbouw kijkt niemand meer op van mest in het nieuws. Iedereen 
weet wel hoe de vork in de steel zit. Voor buitenstaanders is het niet zo ... 

http://fertilizerday.com/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/10/11/gebruik-kunstmest-terug-naar-hulpstof&ct=ga&cd=CAEYASoTMTM4MzkwMjE3MzEzNzEyMTQ0ODIbNzZlMjJjYzZmOWRkZjgxYjpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNErzetfchPgqE8WIKKetgBI6xtG0Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/06/wij-bestaan-voor-groot-deel-uit-kunstmest-13369050-a1576318&ct=ga&cd=CAEYACoTODA1NDgzMjA3NDM0Njc5Nzg1ODIbZGRlNjk5ZjI2MjE3ODRhNzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNE4x9Yuy_85h3gK5wTcIXeR9cLmQA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/10/11/decentrale-overheden-loven-regeerakkoord&ct=ga&cd=CAEYCioUMTY1MjA0NjAxODkzMjU3OTQ0NDUyGzg2ZWM5MTJiNzZkNDUxZDg6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNFPj7PdRmDGJeRhI3KirpRTAwhP2A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2017/uitgelicht-de-landbouwsector-in-het-regeerakkoord/b24g4c41o2943/&ct=ga&cd=CAEYACoTNTg3NzgwMzA3NDgwNTE3ODg2MDIbMTUwZTYyNjcyMWY3ODMwMTpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNGMmeq3GsccwE7T8dBm9lrXLAq8Tg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2017/10/Slimmer-sneller-en-gemakkelijker-mestbeleid-194020E/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTcyNTYyOTg5Nzk0NzAzMDQ4NjYyGzI3NmNhM2JiYjc1ODE5NmY6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNGLR1L0SQjoQ8miZtDVRn3LR8E0OQ
http://meststoffennederland.nl/Home


 CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
8 oktober 2017 
Energiefabriek Tilburg officieel geopend  
Tilburgers.nl - Nieuws uit Tilburg  
Biogas en fosfaat zijn de eerste twee stoffen die de Energiefabriek Tilburg haalt 
uit het slib dat overblijft als het water er uit is gehaald. In de toekomst ... 
  
INTERNATIONAAL 
  
Vietnam's fertilizer import turnover up 17.8 percent in January-September 
Vietnam spent 964 million U.S. dollars importing over 3.6 million tons of 
fertilizers between January and September, posting respective year-on-year 
increases of 21 percent and 17.8 percent. 
Source: Xinhuanet, 4 October 2017  
more 
  
Hogan says future CAP will be ‘more ambitious’ on the environment 
The EU’s Agriculture Commissioner, announced that the next CAP will be “more 
ambitious” in terms of its environmental objectives, by ensuring farmers are on 
board in greening agriculture through broader use of precision farming 
techniques. 
Source: Euractiv, 29 September 2017  
more 
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