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(KUNST)MEST 
  
23 januari 2018 
FNP: "Onderzoek naar kunstmest op veengrond"  
Omrop Fryslan  
De Statenfractie van de FNP wil dat er onderzoek komt naar de effecten van kunstmest op 
veengrond. De fractie wil onder andere weten of het voor de CO2-reductie beter is om 
organische mest te gebruiken op veengrond, in plaats van kunstmest. Er moet 
wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. 
  
19 januari 2018 
'Breder kijken voor echte verduurzaming'  
Boerderij  
Ook pleiten voor een verbod op kunstmest levert problemen, want een andere regel stelt 
een plafond aan de fosfaatgift. Als dat is bereikt met dierlijke mest moet men nog zo'n 65% 
van de totale, voor een goed groeiend gewas benodigde stikstofgift op een andere wijze 
toedienen. Ook eenmalig gebruik ... 
  
FOSFAAT 
  
23 januari 2018 
Uitstoot fosfaat weer binnen Europese normen  
Het Financieele Dagblad  
Nederlandse boeren hebben zich in 2017 voor het eerst in drie jaar tijd weer gehouden aan 
de Europese normen voor de uitstoot van fosfaat. De productie van fosfaat uit mest lag vorig 
jaar 5 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo, meldt statistiekbureau 
CBS. De daling van de ... 
  
Fraudesignalen overschaduwen goede fosfaatcijfers melkveehouderij  
Rijksoverheid.nl  
De melkveehouderij heeft afgelopen jaar fors minder fosfaat – als bestanddeel van mest – 
uitgestoten dan in 2016. Dankzij de maatregelen uit het fosfaatreductieplan is de uitstoot 
gedaald tot onder het Europese maximum. Dit resultaat wordt echter overschaduwd door 
signalen van fraude met de ... 
  
19 januari 2018 
Wereldwijde fosfaatvoorraden raken op  
Agriholland (persbericht)  
In rioolwaterzuiveringsinstallaties is het mogelijk om fosfaat te extraheren in de vorm van 
struviet die als meststof gebruikt kan worden. Een waterzuiveringsinstallatie in Apeldoorn 
produceert tienduizenden kilo's struviet per jaar en een installatie in Amsterdam-West zelfs 
2500 kilo per dag. 
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 LANDBOUW 
  
22 januari 2018 
Van Dongen: 'Breder kijken dan bemesting'  
Boerenbusiness.nl  
Als in een teelt te grote milieueffecten worden gemeten, zal daar wetgeving op komen. In 
het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn gebeurt dit opnieuw voor maïs. Volgens Claude 
van Dongen, portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit bij LTO Nederland, vergt dit een 
nieuwe manier van denken: ... 
  
20 januari 2018 
'Precisielandbouw is voor de boer niet hot'  
Boerenbusiness.nl  
Tijdens een bijeenkomst van het collectief Dronewerkers op vrijdag 19 januari vertelt Corné 
Kempenaar, lector precisielandbouw en senior onderzoeker bij Wageningen Universiteit 
(WUR), over de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. "Dit is een hot item in de landbouw, 
maar niet voor veel boeren.". 
  
19 januari 2018 
'Nederland haalt met Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn doelstellingen waarschijnlijk 
niet'  
Agriholland (persbericht)  
Nederland zal met het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn de doelstellingen voor de 
Europese Nitraatrichtlijn waarschijnlijk niet halen. Dat stelde onderzoeker dr. ir. Gerard 
Velthof van Wageningen Environmental Research tijdens een bijeenkomst in de Tweede 
Kamer georganiseerd door Rik ... 
  
Recordcijfers voor Nederlandse land- en tuinbouwexport  
NOS  
De landbouwgoederen leverden 44 miljard euro op, aan machines en kunstmest is 4 miljard 
euro verdiend. De landbouwsector is goed voor meer dan een vijfde van de totale 
Nederlandse uitvoer. Die bedraagt zo'n 435 miljard euro. Nederland is na de Verenigde 
Staten de grootste landbouwexporteur. 
  
Aanvraag derogatie mest nog even in de wacht  
Boerenbusiness.nl  
Degenen die gebruik willen maken van de derogatie voor de gebruiksnormen van mest 
hoeven zich niet voor 1 februari aan te melden. Door het ontbreken van een nieuwe 
derogatie vervalt die datum. Een nieuwe datum komt er pas als er een derogatie is. Het 
betekent echter niet dat er een vrijstelling ... 
  
CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
18 januari 2018 
Transitieagenda Biomassa en Voeding: zo wordt onze voedselvoorziening circulair  
DuurzaamBedrijfsleven.nl  
In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050, dat het kabinet in september 2016 
lanceerde, zijn vijf sectoren aangewezen. Met die groepen wil het kabinet grote stappen 
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zetten op weg naar een circulaire economie. Voor elke sector is maandag een 
transitieagenda gepubliceerd, ook voor ... 
  
INTERNATIONAAL 
  
Nitrogen-producing bacteria could see N use plummet 
Farmers could slash their nitrogen use and even increase crop yields in the future by using a 
seed dressing that infuses plants with nitrogen-producing bacteria. 
Source: Farmers’ Weekly, 19 January 2018  
more 
  
China’s farming costs to rise in 2018 as fertilizer prices jump 
China’s agriculture production costs are set to rise fairly quickly in 2018, pushed up by higher 
fertilizer and pesticide prices, an agriculture ministry official said. 
Source: The Western Producer, 19 January 2018  
more 
  
Budget must stimulate agriculture sector to help fertilizer players 
The forthcoming Budget in India should provide several policy measures to give a stimulus to 
the troubled agricultural sector, which in turn would help the cash-starved fertilizer 
companies. 
Source: Economic Times, 18 January 2018  
more 
  
One-step catalyst turns nitrates into water and air 
A team of engineers at Rice University's Nanotechnology Enabled Water Treatment (NEWT) 
Engineering Research Center have  developed a way to convert nitrates into air and water by 
use of a catalyst. 
Engineering, 17 January 2018  
more 
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