
        
 
NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 16 - 24 november 2016 
  
  
MEST 
  
24 november 2016 
Stop geklets over neutels en ingrepen bij derogatie  
NieuweOogst.nu  
Wie meer organische mest gebruikt, bespaart niet alleen kosten door te besparen op de 
mestafvoer en de aankoop van kunstmest, maar voedt ook de ... 
  
Gevecht om fosfaat op de oceaanbodem  
Reformatorisch Dagblad  
De prijs van fosfaat, een noodzakelijk ingrediënt van kunstmest, steeg tussen 2007 en 2008 
met bijna 950 procent. Dat kwam deels door het idee dat ... 
  
22 november 2016 
Haal kunstmest van voetstuk!  
Dagblad van het Noorden  
Overheden hebben een hekel aan te veel dierlijke mest. Kunstmest wordt echter geen 
strobreed in de weg gelegd. ,,En dat is quatsch. Totale quatsch” ... 
  
ZLTO woest over stikstof- en mestmaatregelen Brabant  
Agriholland (persbericht)  
De ZLTO is woest over het plan van de provincie Noord-Brabant om overbelasting van 
stikstof en mest door veehouders aan te pakken. 
  
21 november 2016 
Provincie Brabant wil met partners overbelasting stikstof en mestproblematiek aanpakken  
Agriholland (persbericht)  
Dit is de kerngedachte achter de plannen van Gedeputeerde Staten om de overbelasting 
door stikstof en de mestproblematiek in de provincie aan te ... 
  
19 november 2016 
Akkoord over maatregelen fosfaatreductie melkveehouderij  
Rijksoverheid.nl  
De melkveehouderij gaat de uitstoot van fosfaat – als bestanddeel van mest – komend jaar 
fors terugdringen. Daarover hebben LTO, NZO, Nevedi, ... 
  
Wegvallen derogatie kost 1,90 tot 2,40 euro per 100 kilo melk  
Agriholland (persbericht)  
Daarnaast nemen de kosten voor kunstmest met bijna 3200 euro per jaar toe. Heeft het 
voorbeeldbedrijf nu een derogatie voor 230 kilo stikstof, dan ... 
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D186312&ct=ga&cd=CAEYAioUMTE3OTI2MzY2NDgyNzE1NjExNDEyG2RkZTY5OWYyNjIxNzg0YTc6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNEMKG4jXnfdUa1YTbNaKA2hu95FfQ
http://www.meststoffennederland.nl/Home


  
LANDBOUW 
  
23 november 2016 
Overname VitalFields Monsanto start met precisielandbouw in Europa  
Boerenbusiness.nl  
The Climate Corp., een onderdeel van Monsanto, heeft het bedrijf VitalFields uit Estland 
overgenomen. Het bedrijf ontwikkelt bedrijfsmanagement ... 
  
22 november 2016 
Boerenbusiness TV Politiek Elbert Dijkgraaf (SGP): Fosfaat is niet het probleem  
Boerenbusiness.nl  
De brief aan de Tweede Kamer van Van Dam over derogatie was voor mij de druppel die de 
emmer deed overlopen. Fosfaat is niet het probleem.'. 
  
18 november 2016 
Waterrichtlijn forse opgave voor landbouw  
Boerderij (abonnement)  
Voor stikstof moet de uit- en afspoeling van landbouwgronden op langere termijn met 12 tot 
17% omlaag. Voor fosfaat (uitgedrukt in fosfor) moet de ... 
  
Tien ton aardappelen meer met TT+-concept  
Boerderij (abonnement)  
Met behulp van precisielandbouw kunnen akkerbouwers binnen vijf jaar hun 
aardappelopbrengst gegarandeerd met 10 ton per hectare vergroten, ... 
  
ECONOMIE 
  
16 november 2016 
Euronext verlegt focus West-Europa krijgt eerste termijnmarkt in kunstmest  
Boerenbusiness.nl  
Beursbedrijf Euronext heeft maandag het eerste termijnmarktcontract voor kunstmest 
gelanceerd. Hiermee richten ze zich op de Europese markt en ... 
  
CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
24 november 2016 
Mensenpoep als nutriëntenbron voor rwzi's  
Technisch Weekblad  
Sinds vijf jaar is de recycling van fosfaat 'hot'. Een vijftal waterschappen haalt de meststof 
die wij mensen dagelijks met onze fecaliën in het riool ... 
  
18 november 2016 
Nederlands struviet verbetert bodem van cacaoplantages  
DuurzaamBedrijfsleven.nl  
De Waterschappen winnen struviet, ook wel fosfaat genoemd, uit Nederlands afvalwater. 
Vervolgens gaat de grondstof naar cacaoplantages in de ... 
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerenbusiness.nl/granen-grondstof/artikel/10872305/west-europa-krijgt-eerste-termijnmarkt-in-kunstmest&ct=ga&cd=CAEYACoUMTE3OTI2MzY2NDgyNzE1NjExNDEyG2RkZTY5OWYyNjIxNzg0YTc6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNGvhsBs21Va_il8wvNghid86owGew
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