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MEST 
  
14 februari 2017 
'Grond is verslaafd aan kunstmest'  
Nieuwsgrazer  
De bodem is in staat om zonder kunstmest hetzelfde te produceren dan wat de 
gangbare landbouw met kunstmest bereikt. De kwaliteit van het gewas ... 
  
Ivan Tolpe prijs 2017 voor Duits onderzoeksinstituut Fraunhofer IGB  
Agriholland (persbericht)  
Zij ontwikkelden met BioEcoSIM een totaaloplossing waarbij een 
bodemverbeteraar en kunstmest uit varkensmest wordt gewonnen. Het is 
een ... 
  
12 februari 2017 
De strijd is begonnen  
NieuweOogst.nu  
Mijn idee is simpel, ik wil dat nutriënten uit dierlijke mest niet meer 
gediscrimineerd worden. Mineralenconcentraat moet gebruikt kunnen 
worden ... 
  
'Kunstmest strooien is net schaatsen'  
Boerderij (abonnement)  
”Kunstmest is er over de vorst al volop gestrooid …" Op 28 januari?? Nu is er 
kunstmest en kunstmest, dus wordt hier vast kali bedoeld. Het deed mij ... 
  
11 februari 2017 
Keuze meststof bepaalt benutting eiwit en ureumgehalte  
Nieuwsgrazer  
„Donkere en dunnere mest, hogere en sterk schommelende ureumgetallen, 
verminderde gezondheid en vruchtbaarheid, kunnen wijzen op een te ... 
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STIKSTOF 
  
10 februari 2017 
Stikstofdepositie daalt in en rond Natura-gebieden  
NieuweOogst.nu  
Dat blijkt uit de eerste monitoringsrapportage stikstof van het RIVM. De 
resultaten zijn in lijn met de prognoses die zijn gemaakt op het moment dat 
de ... 
  
FOSFAAT 
  
15 februari 2017 
RVO nog niet klaar om te briefen over fosfaat  
Boerenbusiness.nl  
Introductie van de fosfaatrechten begin 2018, maatregelen fosfaatreductie 
2017 en de uitbetaling van de toeslagrechten van het Gemeenschappelijk ... 
  
14 februari 2017 
Zwakke plek van fosfaat en GVE gevonden  
Boerenbusiness.nl  
Langzaam maar zeker neemt het fosfaatreductieplan vaste vormen aan. 
Doordat er steeds meer vast komt te staan kunnen advocaten ook beginnen ... 
  
10 februari 2017 
Op Valentijnsdag praat Eerste Kamer over fosfaat  
Boerenbusiness.nl  
De Eerste Kamer heeft zich laten bijpraten over de ontwikkelingen op het 
gebied van fosfaat. Noem het sectorplan en de brief van 3 februari en gaat ... 
  
LANDBOUW 
  
14 februari 2017 
Nieuwe definitie organische mest in Nitraatrichtlijn  
Melkvee  
Nieuwe definitie organische mest in Nitraatrichtlijn. Geplaatst op dinsdag 14-
02-2017. Europarlementarier Jan Huitema vordert gestaag in zijn ... 
 
13februari 2017 
Staatssecretaris Van Dam kondigt Nationale Proeftuin Precisielandbouw aan  
Rijksoverheid.nl  
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 10 februari 2017 
Waarom ammoniak steeds meer begint te stinken  
Boerenbusiness.nl  
... dat een bepaalde manier van mest opslaan, mestput, compost of roosters 
met aanpassingen, effect heeft op de hoeveelheid ammoniak in de lucht. 
  
9 februari 2017 
Rechter geeft derogatiestukken niet vrij  
Boerderij (abonnement)  
De correspondentie tussen de Europese Commissie en Nederland over de 
uitzonderingsregels (derogatie) voor de Nitraatrichtlijn blijft in de kast. 
  
INTERNATIONAAL 
  
Using sewage to make Europe’s economy truly circular 
Sewage sludge is a potentially vast source of nutrients for fertilisers. Is the 
European Commission missing a golden opportunity by excluding it from the 
Fertiliser Regulation? 
Source: Euractiv, 10 February 2017  
more 
  
Slow-release fertilizer boosts crop yields, reduces environmental damage  
Researchers have developed a new time-released fertilizer that slowly 
discharges its cargo. When applied to rice fields in Sri Lanka, crop yields 
increased, even when only half the typical amount of nutrients was added. 
Source: Sciencemag, 3 February 2017  
more 
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