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MEST 
  
12 juli 2017 
Kunstmestvrije Achterhoek stap dichterbij  
Gelre FM  
Aan de andere kant wordt er kunstmest geïmporteerd. De Regiegroep Kunstmestvrije 
Achterhoek wil de invoer van kunstmest terugdringen, minder ... 
  
LANDBOUW 
  
12 juli 2017 
Duidelijkheid over fosfaatrechten voor melkveehouders  
Rijksoverheid.nl  
Het fosfaatrechtenstelsel is een nieuw systeem waarmee de toename van de hoeveelheid 
fosfaat – als bestanddeel van mest - van melkvee wordt ... 
  
Zesde actieprogramma nitraat vraagt om specifieke grassen  
Boerderij (abonnement)  
Om een norm te stellen heeft de Europese Unie als onderdeel van het mestbeleid de 
nitraatrichtlijn (50 mg NO3/l) voor grondwater opgesteld. 
  
11 juli 2017 
'In precisielandbouw past derogatie op maat'  
Boerderij (abonnement)  
Om een andere reden is verfijning nodig: de wereld maakt zich op voor precisielandbouw. 
Jazeker, de inpassing komt om allerlei redenen traag op ... 
  
8 juli 2017 
Nitraatgehalte in grondwater op derogatiebedrijven in 2015 onder de norm  
Agriholland (persbericht)  
Derogatiebedrijven hebben gemiddeld 238 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare 
gebruikt. Bedrijven in de zandregio en in de lössregio ... 
  
7 juli 2017 
LTO vindt inzet voor zesde actieprogramma te eenzijdig  
NieuweOogst.nu  
De inzet van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) voor het zesde actieprogramma 
Nitraatrichtlijn is te eenzijdig, vindt LTO Nederland. De nadruk ligt ... 
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'Tour de France, uhh... Gras!'  
Boerderij (abonnement)  
Het Wageningse onderzoek in precisielandbouw richt zich ook op grasland. In samenwerking 
met velen, waaronder Yara. Er lijkt veel mogelijk, maar ... 
  
6 juli 2016 
Van Dam wil fosfaatnormen aanpassen  
Boerenbusiness.nl  
De uitspoeling van stikstof en fosfaat naar het oppervlaktewater, wil Van Dam aanpakken 
met meer voorlichting over erfspoeling en percelen. 
  
NAV wil meer duidelijkheid over rol waterbodems bij eutrofiëring  
Agriholland (persbericht)  
Uit promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht en 10 jaar onderzoek aan de Katholieke 
Universiteit Leuven blijkt namelijk dat waterbodems fosfaat ... 
  
Ammoniakbeleid schaadt bodem  
NieuweOogst.nu  
Het Nederlandse ammoniakbeleid moet schade aan het milieu voorkomen. Maar het 
injecteren van mest heeft een averechts effect, betoogt Meindert ... 
  
CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
11 juli 2017 
VCM analyseert voorwaarden voor circulaire economie in mestverwerking  
Agriholland (persbericht)  
Zowel op Europees als regionaal beleidsniveau staat de omslag naar een circulaire economie 
hoog op de agenda. Dat heeft ook betrekking op de ... 
  
INTERNATIONAAL 
  
Scientists identify link between plant nitrogen uptake and reduction in greenhouse gas 
emissions 
Purdue University scientists released research findings that indicate corn management 
processes contributing to optimal levels of plant nitrogen uptake could result in fewer 
nitrous oxide emissions, long identified as one of the most potent greenhouse gases. 
Source: phys.org, 4 July 2017  
more 
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