
 

 
 
NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 21 april – 4 mei 2016 

 

MEST 

 

4 mei 2016 

http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=180649&b=ah160504 

'Bodemverbeteraar heeft amper effect' 

Het perspectief van bodemverbeteraars is gering. Ze hebben amper effect. Dat is de conclusie van een 

zesjarig onderzoek door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en het Nutriënten Management 

Instituut. De producten hebben niet geleid tot een hogere opbrengst ten opzichte van de referenties 

alleen kunstmest, kunstmest plus compost of organische mest. De bodemverbeteraars hebben 

daarnaast slechts een beperkt effect op de gemeten fysische, chemische en biologische 

bodemparameters op zowel klei- als zandlocaties 

 

3 mei 2016 

Betere uitwisseling Agrarische data moet neutraal worden  

Boerenbusiness.nl  

Vooraf worden bodemmonsters genomen, het kunstmest strooien werkt met een taakkaart, het zaaien 

werkt met een taakkaart en ook het spuiten erna ... 

 

26 april 2016 

Geen kunstmest op sportvelden  

Metronieuws.nl  

De Partij voor de Dieren en GroenLinks willen een alternatief voor kunstmest op sportvelden in 

Rotterdam. De twee partijen hebben daarover ... 

 

22 april 2016 

Invoering equivalente maatregelen open teelten gaat nog 6 tot 9 maanden duren  

Agriholland (persbericht)  

Voor fosfaat zijn er wel mogelijkheden, indien in 2015 geen gebruik gemaakt is van de 

doorschuifregeling van maximaal 20% overschot voor fosfaat ... 

 

 

STIKSTOF 

 

3 mei 2016  

Stikstofbodemoverschot 9 procent lager dan de norm  

Plattelandspost  

De KringloopWijzer is hierbij een hulpmiddel dat de kringloop van stikstof en fosfaat op 

bedrijfsniveau in beeld brengt op het gebied van vee naar ... 

 

29 april 2016 

'Glastuinder ziet PAS-plicht over het hoofd'  

SierteeltNet  

Ook glastuinders moeten hun stikstof laten berekenen in het kader van de Programmatische Aanpak 

Stikstof (PAS). Dat wordt nog wel eens over het ... 

 

26 april 2016 

Stikstofprijs laagste in 9 maanden Kunstmestprijs onder druk ondanks voorjaarswerk  

Boerenbusiness.nl  

Uit het meest recente rapport van de Britse Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) 

blijkt dat de vraag naar stikstof in Europa stroef ... 

 

 

http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=180649&b=ah160504
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/tech/artikel/10869534/agrarische-data-moet-neutraal-worden&ct=ga&cd=CAEYACoTODUyNDAyNjYxNjEwMTgwODc1MjIbZGRlNjk5ZjI2MjE3ODRhNzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNHx2ZRQ1gjFehfHMYDBgOjAKFA54Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.metronieuws.nl/nieuws/rotterdam/2016/04/geen-kunstmest-op-sportvelden&ct=ga&cd=CAEYACoTMTgwODgzNzc4MjkyOTA0NzA2MDIbZGRlNjk5ZjI2MjE3ODRhNzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNGsVuyCU5TNaObMVk6TrMWQjJtGRw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D180362&ct=ga&cd=CAEYASoTNjU0NTkwNzI4NjEzNzEzOTc0NjIbMDY4YzdiZDJkZTE3NjViMzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNHNVQxA68U8mtp-HTB-yUE1KDTLnQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.plattelandspost.nl/22023/stikstofbodemoverschot-9-procent-lager-dan-norm&ct=ga&cd=CAEYACoUMTExOTMwMjM1OTMwODY4NzQzMzEyGzA2OGM3YmQyZGUxNzY1YjM6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNHFBe9RDDndmG1FFa0QPnTY80UcGA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.sierteeltnet.nl/bloemen-planten/nieuws/glastuinder-ziet-pas-plicht-over-het-hoofd/&ct=ga&cd=CAEYACoSNjM4MzQ3OTE5MTIyNTkzNzQ0MhtkNGFmNDUxMWY5NTIxMGRhOm5sOm5sOk5MOlI&usg=AFQjCNE5qR5lfGqfJkUMs5vUhbo2RCe-uQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10869428/kunstmestprijs-onder-druk-ondanks-voorjaarswerk&ct=ga&cd=CAEYASoTMjgzNDA0OTE2NjIwMTg1MjY2MjIbZDRhZjQ1MTFmOTUyMTBkYTpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNHmQbL7vVouLZ_BMzEmdnwhfXP-Jw


22 april 2016 

Landbouwexperts willen subsidie voor peulvruchten  

Groenten en Fruit Actueel (abonnement)  

Ze houden veel stikstof vast in de bodem, waardoor de vruchtbaarheid verbetert en de noodzaak om 

stikstof bij te strooien vermindert. Michele Pisante ... 

 

 

NITRAATRICHTLIJN  

 

29 april 2016 

'Gebruik van veel drijfmest in mais maakt voldoen aan Nitraatrichtlijn lastiger'  

Agriholland (persbericht)  

Omdat melkveebedrijven die deelnemen aan derogatie geen fosfaat uit kunstmest meer mogen 

gebruiken, wordt er meer drijfmest op maïs uitgereden ... 

 

 

CIRCULAIRE ECONOMIE 

 

2 mei 2016  

Randstadprovincies willen meer invloed in Europa  

Binnenlandsbestuur  

'Circulaire economie en 'biobased' economie' en 'Energie en Milieu en Natuur en Water' zijn de laatste 

twee thema's in de geformuleerde top vijf. 

 

 

LEDEN 

 

2 mei 2016 

Kunstmestverkopen OCI komen lager uit  

Telegraaf.nl  

AMSTERDAM (AFN) - OCI heeft afgelopen jaar minder kunstmest aan de man gebracht. Het in 

Amsterdam genoteerde Egyptische bedrijf kampte ... 

 

 

INTERNATIONAAL 

 

29 april 2016 

De impact van zaden op krediet  

Oneworld  

Agrics zorgt niet alleen dat boeren toegang hebben tot goede zaden en mest op krediet, maar zorgt er 

bovendien voor dat de boer beschikt over ... 

 

HomeNieuwsDuitsland in de problemen door een te laks mestbeleid  

Nieuwsgrazer  

Sindsdien heeft de overheid onvoldoende gedaan aan de waterverontreiniging door nitraat uit mest. 

Volgens de Europese Commissie wijst de ... 

 

28 april 2016 

Voedselschaarste in Noord-Korea neemt flink toe  

nrc.nl  

Een arbeider in Noord-Korea bij een distributiecentrum voor kunstmest. Volgens de FAO neemt de 

voedselschaarste in het land toe door onder meer ... 

 

Novel way to make fertilizer with sunlight  

The new light-driven chemical process will enhance global agricultural practices while decreasing the 

dependence of farmers on fossil fuels. 

Source: Livemint, 23 April 2016 
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.oneworld.nl/de-impact-van-zaden-op-krediet&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU1MTAwNjk3Mzk2MTYyMTUwNTcyGzI3NmNhM2JiYjc1ODE5NmY6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNGL_86MzZ6ja7Npy69rJGFZ-cOZFw
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http://ifia.informz.net/z/cjUucD9taT01MjQ2MzY3JnA9MSZ1PTc5OTAwMzMxNSZsaT0zNDg4ODA0NA/index.html


Agriculture holds key to UN sustainable development goals 

Agriculture will play a crucial role in addressing the planet’s future needs – whether on food 

production, health or the preservation of the environment. But transforming the dominant agricultural 

model could be the greatest challenge of all. 

Source: Euractiv, 18 April 2016 

 

Intensive farming in the tropics could require huge 'phosphorous tax' 

A new study raises a concern that if tropical countries try to meet rising global demand for food by 

turning to intensive farming techniques, it will require vast amounts of phosphorus fertilizer because 

tropical soils are low in phosphorous and they tend to bind phosphorous fertilizer, making it less 

available to crops. 

Source: UVM.edu, 18 April 20 

 

 

http://ifia.informz.net/z/cjUucD9taT01MjI4NDM3JnA9MSZ1PTc5OTAwMzMxNSZsaT0zNDY5Njg4MA/index.html
http://ifia.informz.net/z/cjUucD9taT01MjI4NDM3JnA9MSZ1PTc5OTAwMzMxNSZsaT0zNDY5Njg3Nw/index.html

