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(KUNST)MEST 
  
21 februari 2018  
Verdelen mest is basis voor opbrengst en kwaliteit  
Boerderij  
Wie op zandgrond echter alles bemest als een maaisnede, zeg 35 kuub rundveedrijfmest 
aangevuld met kunstmest, laat uiteindelijk over het hele seizoen 1 ton drogestofopbrengst 
per hectare liggen, zo stelt Jantine van Middelkoop van Wageningen Livestock Research. Het 
eiwitgehalte in het gras is ... 
  
16 februari 2018 
Gras doet nog niets met drijfmest  
Melkveebedrijf (persbericht) (Blog)  
Om ook de laatsten te helpen bij het maken van het 'ideale' plan voor maximaal rendement 
van organische mest en kunstmest is er de handige, onafhankelijke en gratis rekentool 
NutriNorm Bemestingsplanner. Met dit programma berekent u op bedrijfsniveau uw 
optimale bemestingsplan voor zowel de ... 
  
STIKSTOF 
  
20 februari 2018 
Stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige natuur zal in 2020 7% lager zijn dan in 2014  
Agriholland (persbericht)  
De gemiddelde stikstofdepositie gemeten in mol per hectare per jaar op voor stikstof 
gevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten daalt in 2020 met 7% ten opzichte van 
2014. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de 
Tweede Kamer. In haar brief ... 
  
LANDBOUW 
  
21 februari 2018  
Onderzoek naar gemeten en berekende ammoniakemissie is in tweede helft 2018 klaar  
GroeneRuimte.nl  
Voor de analyse van het uiteenlopen van de trends in berekende ammoniakemissie en 
gemeten ammoniakconcentratie in de lucht zijn zowel onderzoeksacties uitgezet naar 
verbetering van de emissieberekeningen als naar verbetering van het meetnet. De 
resultaten van dit onderzoek worden in de ... 
  
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest/wijzigingen-
mestbeleid-vanaf-2018 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  
Wijzigingen mestbeleid vanaf 2018 
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20 februari 2018 
PBL: Negatieve emissies 'vrijwel onvermijdelijk' om Parijs-doel te halen  
Nieuwsbureau Energeia  
Op dit moment stoten we wereldwijd 40 Gigaton uit. Er zijn bovendien sectoren die de 
emissies niet naar nul kunnen brengen, zoals de landbouw. Dat is een leverancier van een 
overschot aan emissies. Onze landbouw is op kunstmest gebaseerd, en die produceren we 
met heel veel fossiele energie. 
  
19 februari 2018 
Belangrijkste aandachtspunten van gemeenten voor nieuwe GLB  
GroeneRuimte.nl  
De overgang naar een meer biobased economie biedt kansen voor de economische 
ontwikkeling en innovatie in het landelijk gebied. Nieuwe duurzame waardeketens op het 
platteland op het gebied van bio-energie en circulaire economie, evenals ecotoerisme, 
bieden boeren en plattelandsbedrijven ... 
  
CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
16 februari 2018 
Circulaire landbouw moet fytosanitair verantwoord zijn  
Agriholland (persbericht)  
Gebruik van afgekeurde poters als voeraardappelen en mest als voeding voor planten en 
bodemverbeteraar past in het idee over circulaire landbouw en het hergebruik van 
reststromen. Voorwaarde is echter wel dat de uitvoering fytosanitair verantwoord is. Zo niet, 
dan doet dat afbreuk aan het ... 
  
LEDEN 
  
21 februari 2018 
Mestverwerker OCI kan niet zonder SDE+-subsidie  
Boerderij  
De ammoniak uit de mest wordt afgevangen en eveneens gebruikt in de 
kunstmestproductie. Met de restwarmte van de vergister wil OCI het digestaat indikken tot 
een mestkorrel rijk aan fosfaat en kali, die ze wereldwijd wil verkopen. “Grote gebieden in 
de wereld kennen een groot tekort aan organische ... 
  
Rosier dringt verlies fors terug  
De Tijd  
Dat Rosier toch de verkopen wist te verhogen, is te volgens het bedrijf te danken aan de 
uitbreiding van een commercieel akkoord met grootaandeelhouder Borealis. Die 
Oostenrijkse groep staat sinds midden 2015 in voor de distributie van Rosiers producten in 
Europa, maar Rosier beleverde zelf nog ... 
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INTERNATIONAAL 
  
20 februari 2018 
Grote interesse Vlaamse land- en tuinbouwers in precisielandbouw  
Agriholland (persbericht)  
Precisielandbouw slaat op het verzamelen van datadie het de landbouwer mogelijk maken 
bepaalde bedrijfsbeslissingen via slimme software te ondersteunen. Veel landbouwers 
interpreteren het begrip volgens de enquête als de toepassing van nieuwere, niet zo 
complexe technologieën, zonder dat ... 
  
The Fertilizer Institute’s 2017 Report: Top takeaways 
The Fertilizer Institute (TFI) released its 2017 State of the Fertilizer Industry report which 
showed increases in conservation efforts in the areas of water, energy and greenhouse gas 
emissions. 
Source: Ag Professional, 15 February 2018  
more 
  
Ireland's Nitrates Derogation secured - what it means for farmers 
Ireland has secured a Nitrates Derogation from the European Commission. The derogation is 
a renewal of the current derogation for a further four years and has been described as 
"great news for Ireland’s farmers as it allows them to plan ahead with certainty over the 
medium term. All farmers have an important role to play in protecting our environment 
particularly those farming intensively." 
Source: The Independent, 15 February 2018 
more 
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