
 
  
NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 26 december – 4 januari 2017 
  
  
(KUNST)MEST 
  
2 januari 2018 
Vooruitblik 2018: waar moeten we op letten?  
Boerenbusiness.nl  
Drijfmest op bouwland mag pas vanaf 1 februari 2018 worden uitgereden. Drijfmest op 
grasland mag vanaf 16 februari worden uitgereden. Voor vaste mest op grasland geldt 1 
februari 2018 als startdatum. Vaste mest op bouwland mag op klei- en veengronden het hele 
jaar door uitgereden worden. 
  
29 december 2017 
Ruimte voor extra fosfaatbemesting wanneer organische stofrijke meststoffen worden 
toegepast  
Agriholland (persbericht)  
Naarmate de fosfaatgebruiksnormen meer beperkend zijn op gronden met fosfaattoestand 
'hoog', is er minder speelruimte voor een boer om meststoffen met een hoog gehalte aan 
organische stof aan te voeren. Omdat zij het belang van opbouw van organische stof in de 
bodem belangrijk vindt, staat ... 
  
STIKSTOF 
  
3 januari 2018 
Aanmelden stikstofdifferentiatie kan tot half mei  
NieuweOogst.nu  
Wanneer een bedrijf de afgelopen drie jaar hogere opbrengsten voor suikerbieten, 
fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei heeft gehad, bestaat onder voorwaarden de 
mogelijkheid om extra stikstof gebruiken. Voor de hogere stikstofnorm moet een teler 
voldoen aan de volgende voorwaarden. 
  
LANDBOUW 
  
29 december 2017 
Stikstofnormen blijven 20 procent lager  
Boerenbusiness.nl  
Tijdens het vierde en vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn de gebruiksnormen verder 
aangescherpt. Voor zand en lössgronden in het zuiden van Nederland zijn met ingang van 
2015 de stikstofgebruiksnormen met 20% verlaagd voor uitspoeling gevoelige 
akkerbouwgewassen, waaronder ook ... 
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28 december 2017 
Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn naar de Tweede Kamer gezonden  
Agriholland (persbericht)  
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het zesde 
actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2018-2021 naar de Tweede Kamer 
gezonden. Dit zesde actieprogramma wordt conform artikel 5 van de Nitraatrichtlijn bij de 
Europese Commissie ingediend. 
  
26 december 2017 
De brief van Henk Breman: 'Het kind en het badwater'  
Pig Business  
U krijgt ook oplossingen aangereikt, b.v. biologische landbouw, voedselbossen en 
permacultuur, alternatieve productiesystemen die gemeen hebben dat ze roepen “weg met 
bestrijdingsmiddelen, weg met kunstmest, terug naar de natuur!” Door die afkeur van 
kunstmest hebben ze ook alle drie veel ... 
  
INTERNATIONAAL 
  
3 januari 2018 
Duitse boeren werken drijfmest steeds sneller in  
NieuweOogst.nu  
Drijfmest en digestaat zijn waardevolle meststoffen met essentiële voedingsstoffen voor 
planten. Tegelijk voorziet het de grond van organische stof, belangrijk voor de humus, 
bodemvruchtbaarheid en bodemleven. Volgens de DBV zijn dit belangrijke aspecten van 
duurzaamheid en circulaire economie. 
  
30 december 2017 
Graanprijs stijgt na 2020 samen met de energiefactuur  
Vilt  
Akkerbouwers zullen tussen nu en 2030 precisielandbouw omarmen, maar de besparing op 
inputs (kunstmest, gewasbeschermingsmiddel) lijkt groter dan de productiviteitswinst. Er 
valt meer te verwachten van de veredeling en van aangepaste 
gewasbeschermingstechnieken. Bij de fabrikanten ... 
  
29 december 2017 
Fusie creëert grootste meststoffenproducent  
Boerenbusiness.nl  
De Canadese producenten van kunstmest Potash en Agrium gaan op 1 januari 2018 fuseren. 
Hiermee ontstaat 's werelds grootste meststoffenproducent. De onderneming krijgt tevens 
een nieuwe naam: Nutrien. Dat meldt De Tijd. De fusie baart niet alleen de sectorgenoten, 
maar ook boeren zorgen. 
  
28 december 2017 
Aantal arbeidsplaatsen in landbouw blijft dalen  
Landbouwleven  
... investeren onder meer in precisielandbouw, een vrij nieuwe technologie waarbij planten 
en dieren steeds meer individueel benaderd kunnen worden en processen worden 
geautomatiseerd. Boeren investeren meer omdat technologieën nieuw beschikbaar komen 
of omdat ze betaalbaarder worden. 
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