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(KUNST)MEST 
  
12 januari 2018 
Bemesting met Groen Fosfaat resulteert in hoger zetmeelgehalte in snijmais  
Agriholland (persbericht)  
Binnen het project Groen Fosfaat is een nieuwe organische meststof uit varkensmest 
ontwikkeld die de gangbare fosfaatkunstmest in de maïsteelt vervangt en een vergelijkbaar 
resultaat geeft. In de proeven van 2017 was de droge stofopbrengst van maïs bemest met 
Groen Fosfaat vergelijkbaar met die ... 
  
FOSFAAT 
  
17 januari 2018 
Fosfaat raakt op  
Groen Kennisnet  
De totale wereldvoorraad aan fosfaat is naar schatting 3600 tot 8000 miljoen ton. Daarvan 
wordt jaarlijks zo'n 40 ton gewonnen uit fosfaatmijnen in Marokko, China en de Verenigde 
Staten, meldt Wageningen World in een overzichtsartikel over de wereldwijde 
fosfaatkringloop. Het grootste deel van die ... 
  
'Maatregelen zesde actieprogramma nog niet voldoende'  
Boerderij  
Deze regels gaan ook over fosfaat en dat is moeilijker te sturen. Maatregelen als het 
verlagen van de fosfaatgebruiksnorm, het aanleggen van dijkjes in ruggenteelt om 
waterafspoeling te voorkomen en de maatregelen tegen erfafspoeling kunnen een 
behoorlijk effect hebben, maar de vraag is wanneer. 
  
11 januari 2018 
Fosfaatrechtenhandel komt langzaam op gang  
NieuweOogst.nu  
Op quotum.nu bijvoorbeeld worden al aardig wat rechten aangeboden en gevraagd. In 
totaal wordt momenteel 35.000 kilo fosfaat te koop aangeboden en 13.000 kilo om te 
leasen. Het gaat om 65 aanbieders van fosfaatrechten, waarbij de verkoopprijzen variëren 
van 192 tot 209 euro per kilo fosfaat. 
  
STIKSTOF 
  
12 januari 2018 
Emissies stikstof in 2015 iets hoger dan in 2014  
Groen Kennisnet  
Door uitbreiding van de melkveestapel is de emissie van stikstof in 2015 iets toegenomen 
ten opzichte van 2014. Maar door emissiearme huisvesting, een grotere mestafzet buiten de 
landbouw en een groter aandeel mestinjectie was de ammoniakemissie nauwelijks hoger 
dan het jaar ervoor. 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D198730&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc4NjE1NjQ1MDk0NDc3ODAyODgyG2RkZTY5OWYyNjIxNzg0YTc6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNFC-3ZyWlTd-1OPOXz5_Fl9Fm1VcA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Fosfaat-raakt-op.htm&ct=ga&cd=CAEYAioUMTU3MzY0NjkzOTQwMTAyMzcxMDIyGzA2OGM3YmQyZGUxNzY1YjM6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNG9USiPCb7bCJMX_8tQrBXReBmx2w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2018/1/Maatregelen-zesde-actieprogramma-nog-niet-voldoende-236435E/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU3MzY0NjkzOTQwMTAyMzcxMDIyGzA2OGM3YmQyZGUxNzY1YjM6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNG2AY2P2h70jHcpnExKiO-hoy_Zpw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/01/11/fosfaatrechtenhandel-komt-langzaam-op-gang&ct=ga&cd=CAEYASoTODMzMTUxMDI2MzMwODA5Mzk0NzIbMDY4YzdiZDJkZTE3NjViMzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNH8cwfnvk269tqW1Xgmr02iRQZ9oA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Emissies-stikstof-in-2015-iets-hoger-dan-in-2014.htm&ct=ga&cd=CAEYBCoTNzYwNzU4MjQ1NDg3Njk0MzY2NDIbZDRhZjQ1MTFmOTUyMTBkYTpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNEeWp51IodvReeYhG0RhsiPpElsmg
http://meststoffennederland.nl/Home


  
LANDBOUW 
  
17 januari 2018 
Deelname aan Nationale Proeftuin Precisielandbouw wekt interesse van 55 telers  
Agriholland (persbericht)  
Er hebben zich 55 telers, verspreid over heel Nederland, aangemeld voor deelname aan de 
Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Uit deze groep worden 6 ondernemers geselecteerd 
die concreet hulp krijgen van experts van Wageningen Universiteit & Research en 
specialisten van andere ... 
  
15 januari 2018 
2018, jaar van de harde data  
Landbouwleven  
Onderzoeksinstituten en bedrijven zetten in op steeds complexer wordende technologie, die 
de bedrijfsvoering voor de landbouwer wat makkelijker moet maken. Tal van studiedagen in 
2017 wezen uit dat precisielandbouw de landbouwer helpt om rendabel te zijn met een 
minimale impact op het ... 
  
13 januari 2018 
'Precisiebemesting levert grote slag in verminderen CO2-uitstoot'  
Boerderij  
Het Netwerk Smart Fertilization, voortgekomen uit het Programma Precisielandbouw, spant 
zich in deze afspraken na te doen komen en organiseert daartoe ook dit jaar weer een groot 
aantal demonstraties en informatiebijeenkomsten, zie hiervoor de agenda van 
www.smartfertilizationday.nl. 
  
LEDEN 
  
11 januari 2018 
Agrifirm: jonge boer kan borst natmaken  
Boerderij  
... en vermarkten van de kennis die de sector heeft in het integreren en bij elkaar brengen 
van de verschillende disciplines. “Daar hebben we echt toegevoegde waarde, niet door 
steeds meer mest te produceren en in bulk voedsel te exporteren. Waarom mest 
produceren en bijvoorbeeld geen insecten? 
  
INTERNATIONAAL 
  
12 januari 2018 
Aanscherping van mestnormen in Vlaanderen zorgde voor toename van kunstmestgebruik  
Agriholland (persbericht)  
Uit het laatste rapport van de Vlaamse Mestbank blijkt dat het kunstmestgebruik in 
Vlaanderen is gestegen tot 68 kilo stikstof per hectare in 2016. Tien jaar eerder was dat 54 
kilo. Fosfaat werd het beperkende element in plaats van stikstof, waardoor er minder 
stikstof uit dierlijke mest aangeleverd kan ... 
  

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D198853&ct=ga&cd=CAEYASoUMTQ4NzM1Mzg3MzAxNzQzNDk5MjUyGWExZmY0NzEwODA2MDQwZjI6bmw6bmw6Tkw&usg=AFQjCNHwMgkDv48UzybN4wa81TaRbhxHqQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.landbouwleven.be/2208/article/2018-01-15/2018-jaar-van-de-harde-data&ct=ga&cd=CAEYACoTNjUwNDY2MTkwNTMxMTg4MTI3NDIZYTFmZjQ3MTA4MDYwNDBmMjpubDpubDpOTA&usg=AFQjCNEiQWPdL0xc39j18aOHbsKOeWdo1w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2018/1/Precisiebemesting-levert-grote-slag-in-verminderen-CO2-uitstoot-233859E/&ct=ga&cd=CAEYACoTMTAwMTc4NTYxMjMwNDkzMTQyNTIZYTFmZjQ3MTA4MDYwNDBmMjpubDpubDpOTA&usg=AFQjCNELzkh3SuoU_rytMvSIb6uc1Pitlg
http://www.smartfertilizationday.nl/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2018/1/Agrifirm-jonge-boer-kan-borst-natmaken-233933E/&ct=ga&cd=CAEYAyoSMzI5NTA3NTc5Njg4MjIwMzg1MhsyNzZjYTNiYmI3NTgxOTZmOm5sOm5sOk5MOlI&usg=AFQjCNG8an7sBashcsiL0m2k8HL-yvdhcQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D198676&ct=ga&cd=CAEYACoTNzYwNzU4MjQ1NDg3Njk0MzY2NDIbZDRhZjQ1MTFmOTUyMTBkYTpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNFttLsG0bxVCFsQV0DzHDHhX46r6Q

