
 
  
NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 24 - 31 januari 2018 
  
  
(KUNST)MEST 
  
30 januari 2018 
Stikstofgift onnodig in eerste jaar asperge  
Agriholland (persbericht)  
Bij nieuw aangelegde aspergepercelen is een kunstmestgift in het eerste jaar vaak 
overbodig. De mineralisatie van organische stikstof in champost, compost of runderdrijfmest 
is vaak al meer dan voldoende. Het gebruik van een bodemverbeteraar met veel organische 
stof als gft- en groencompost ... 
  
28 januari 2018 
Akkerbouw zonder mest, het kan  
Dagblad van het Noorden  
In een normaal landbouwsysteem komt slechts 60 procent van de via mest of kunstmest 
opgebrachte stikstof in de plant terecht. Daardoor komt er veel stikstof in het milieu; als 
ammoniak in de lucht of als nitraat in het grondwater. De efficiëntie van het nieuwe systeem 
is 94 procent. De bodem werkt dus ... 
  
25 januari 2018 
Wat betekent kunstmest voor veenweidegebied? Provincie zoekt het uit  
Leeuwarder Courant  
De provincie laat onderzoeken wat het effect van kunstmest is in het veenweidegebied. Dat 
moet ook uitwijzen wat het verschil is met organische mest. Gedeputeerde Sietske Poepjes 
beloofde dit woensdag aan Wopke Veenstra, statenlid voor de FNP. Die had er een motie 
over ingediend. 
  
STIKSTOF 
  
30 januari 2018 
Provincies zetten vanaf 2018 extra in op landelijke handhaving PAS  
GroeneRuimte.nl  
Alle provincies zetten vanaf 2018 extra in op toezicht en handhaving op de realisatietermijn 
van vergunningen waarbij ontwikkelingsruimte in het kader van het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS) is toegedeeld. Dit zijn vergunningen voor ondernemers die hun bedrijf willen 
uitbreiden, of een nieuw bedrijf ... 
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29 januari 2018 
Provinciale politiek kritisch over achterhouden stikstofrapport, gedeputeerde noemt 
kritiek onzin  
Omroep Brabant  
DEN BOSCH - Het provinciebestuur heeft zich de boosheid van meerdere partijen in de 
Provinciale Staten op de hals gehaald. Zij vinden dat een belangrijk rapport over de uitstoot 
van stikstof is achtergehouden en eisen uitleg. Gedeputeerde Johan van den Hout noemt de 
kritiek in een schriftelijke ... 
  
FOSFAAT 
  
30 januari 2018 
Stabiliteit is ver te zoeken bij fosfaatrechten  
Boerderij  
De bodem in de markt lijkt op € 180 per netto kilo fosfaat te zitten. Verkopers vragen sinds 
eind vorige week zo'n € 185 per netto kilo fosfaat. De meeste handel gebeurt voor prijzen 
van € 184 à € 185. Dat is toch een stuk lager vergeleken met een week eerder toen het 
prijsniveau tussen € 185 en € 192 ... 
  
27 januari 2018 
Fosfaat is geen radioactief afval  
Boerenbusiness.nl  
Kunstmest en ook gewasbeschermingsmiddelen worden verketterd. Daarmee lijkt het alsof 
we denken dat het om nucleair afval gaat", zo luidt het betoog van een aanwezige van de 
bijeenkomst 'Precisiebemesting, hoeksteen van de kringloop' in de landwinkel van Jan 
Nieuwenhuizen in Zevenhoven. 
  
26 januari 2018 
Marokko: fosfaatproductie met 22,2% gestegen  
Bladna.nl  
De dynamiek van de sector wordt toegeschreven aan de toenemende vraag naar fosfaat en 
fosfaatderivaten in de wereld en vooral in Latijns-Amerika, Europa en Afrika. De DTFE merkt 
ook op dat tot eind november de exportvolumes van fosfaat en derivaten met respectievelijk 
36% en 20,7% zijn ... 
  
LANDBOUW 
  
30 januari 2018 
'Duurzaamheidsplannen met hoog wensdenk-gehalte'  
Boerderij  
Sommige 'breinstormers' pleiten voor kringlooplandbouw, CO2-beprijzing, beperkingen op 
kunstmest en chemie. Dat zou de zaak inderdaad fundamenteel aanpakken. De biolandbouw 
voldoet al aan dat plaatje. Alleen jammer dat daar een revolutie voor nodig is met een 
milieudictator die de dienst ... 
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27 januari 2018 
Kringloopwijzer schat mestproductie redelijk goed in  
Melkveebedrijf (persbericht) (Blog)  
Door de kringloopwijzer te gebruiken, krijg je een beeld van de mineralenkringlopen op je 
bedrijf. Zo krijg je inzicht in de hoeveelheid stikstof en fosfaat die op je bedrijf rondgaan. 
Onderzoekers vergeleken de resultaten met metingen. De schattingen van de 
kringloopwijzer blijken redelijk te kloppen. 
  
24 januari 2018 
Dit verandert er in het nieuwe mestbeleid  
Boerderij  
In het zesde actieprogramma blijft verwerkte dierlijke mest die buiten de Nederlandse 
landbouw wordt afgezet, meetellen voor het fosfaatproductieplafond van de veehouderij. 
De Europese Commissie ging niet akkoord met het voorstel om deze mest (deels) niet mee 
te laten tellen, omdat deze mest niet ... 
  
Schouten maakt zich zorgen over verkrijgen van derogatie voor periode 2018-2021 
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakt zich zorgen over 
het verkrijgen van een nieuwe derogatie voor het aanwenden van extra dierlijke mest, nadat 
duidelijk is geworden dat in de melkveehouderij is gefraudeerd met de registratie van 
runderen in het I&R-systeem in verband met de fosfaatreductie. De minister gaf dat aan 
tijdens een debat in de Tweede Kamer over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. " 
         
INTERNATIONAAL 
  
Low-pressure ammonia production could cut fertilizer energy cost 
A lanthanum–cobalt catalyst that breaks the nitrogen triple bond under mild conditions 
could revolutionise small-scale ammonia synthesis. 
Source: Chemistry World, 23 January 2018 
more 
  
Farmers have bred ‘selfish’ plants for thousands of years 
Farmers can increase yields by as much as 35 per cent by cultivating more “social” traits in 
crops such as wheat, barley, rye, and oats. This is the conclusion of a new study, where 
scientists suggest an overhaul of how farmers and plant breeders have optimised crop yields 
for the past 10,000 years. 
Source: Science Nordic, 22 January 2018 
more 
  
Researchers win $1 million for solution to reduce fertilizer runoff 
A Cornell research team won $1 million in December for their solution to the runoff of 
nitrogen into bodies of water. The system uses information such as weather, soil type and 
crop management data to inform farmers of the correct amount of fertilizer needed. 
Source: Cornell Sun, 26 January 2017 
more 
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