
 
 
NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 9 - 16 maart 2017 
  
  
MEST 
  
14 maart 2017 
Vergiste mest kent hogere stikstofwerkingscoëfficiënt  
Agriholland (persbericht)  
Deze bemestingsproeven vonden plaats in 2015 en 2016 op twee locaties. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de mest van KTC De Marke in Hengelo ... 
  
11 maart 2017 
Kunstmest veroorzaakt 40% van CO2-voetafdruk brood  
Nieuwsgrazer  
Alles bij elkaar genomen heeft een brood een klimaatvoetafdruk van 0,589 kilo 
CO2. Die komt vooral op rekening van het gebruik van kunstmest. 
  
STIKSTOF 
  
14 maart 2017 
Provincie Noord-Brabant laat strenge stikstofregels niet los voor 
glastuinbouw bij Deurne  
Agriholland (persbericht)  
De provincie neemt het gebied bij Deurne niet op in de lijst met uitzonderingen 
op de uitstootregels voor stikstof van de Prommatische Aanpak Stikstof ... 
  
FOSFAAT 
  
12 maart 2017 
Fosfaatreductieplan gaat doel niet halen  
Boerenbusiness.nl  
Kunnen de verwerkingspercentages voor mest weer omlaag? Die vraag stelde 
Elbert Dijkgraaf, SGP, via een motie aan staatssecretaris Martijn van ... 
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10873758/fosfaatreductieplan-gaat-doel-niet-halen&ct=ga&cd=CAEYACoTNjU4NjA1NzU0NTEzMzUxMDgyNjIbMjc2Y2EzYmJiNzU4MTk2ZjpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNFATiXYuj6S2DeC0N0zWjxqfxzkyw
http://meststoffennederland.nl/Home


 
LANDBOUW 
  
15 maart 2017 
Van Dam investeert in satellietdata voor precisielandbouw  
Groenten en Fruit Actueel (abonnement)  
Na de investering van € 2 miljoen in de Nationale Proeftuin Precisielandbouw, 
investeert staatssecretaris Martijn van Dam nu 1,4 miljoen in de ... 
  
Doorgroei precisielandbouw blijft achter bij de verwachtingen  
Agriholland (persbericht)  
 
 
INTERNATIONAAL 
  
Nitrogen fertilizer in proper doses is good for soil health 
An Iowa State University report shows applying nitrogen fertilizer at certain 
levels to corn and soybeans helps maintain carbon in the soil, bringing a range 
of environmental and production benefits. 
Source: Radio Iowa, 6 March 2017  
more 
  
Rising CO2 may not improve agriculture 
Although many people have argued that rising carbon dioxide levels would 
benefit crop production, a recent model of the effects of increased CO2 shows 
that it's not that simple and that elevated levels could have a much less positive 
effect on plant photosynthesis than previously predicted. 
Source: phys.org, 8 March 2017 
more 
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