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MEST 
  
13 december 2016  
Vijf vragen aan Wim Kromwijk 'Zeker 50 miljoen verspild aan mestverwerking in 2015'  
Boerenbusiness.nl  
Daarmee worden organische meststoffen op maat gemaakt. Hebt u hier wel ... We moeten 
niet vergeten dat homogene mest al een goede meststof is. 
  
FOSFAAT 
  
13 december 2016 
Korten op fosfaatrechten op drie manieren  
Boerderij (abonnement)  
Er is verondersteld dat de gemiddelde melkveestapel in 2015 eveneens 5.000 kilo fosfaat 
produceerde. De plaatsingsruimte op de grond bedroeg ... 
  
12 december 2016 
Nederlandse boeren produceerden ook dit jaar fors te veel fosfaat door dierlijke mest  
Volkskrant  
De Nederlandse landbouwsector is in 2016 weer fors door het fosfaatplafond geschoten. De 
fosfaatproductie in dierlijke mest daalde weliswaar in ... 
  
9 december 2016 
'Fosfaat van A tot Z'  
Boerderij (abonnement)  
We hebben een Europese Nitraatrichtlijn voor nitraat en we hebben een Europese 
Kaderrichtlijn Water voor fosfaat. En we hebben subsidies voor ... 
  
LANDBOUW 
  
13 december 2016 
Europese Commissie stemt in met nieuw Frans Actieprogramma Nitraatrichtlijn  
Agriholland (persbericht)  
De Europese Commissie is van oordeel dat Frankrijk inmiddels voldoende maatregelen heeft 
genomen om de ingebrekestelling met betrekking tot de ... 
  
12 december 2016 
Onderzoeksthema's Agri & Foodcentrum Colijnsplaat  
Agriholland (persbericht)  
ZLTO, Agrarisch innovatie- en kenniscentrum Rusthoeve en adviesorganisatie Delphy gaan in 
het Agri & Foodcentrum Colijnsplaat (AFC) ... 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10872644/zeker-50-miljoen-verspild-aan-mestverwerking-in-2015&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM0MDQ2NDQ0OTgxMTYzNjkxMzcyGzc2ZTIyY2M2ZjlkZGY4MWI6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNFB6NC_3cpGPrt_YG8mrYX9io-3ZQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2016/12/Korten-op-fosfaatrechten-op-drie-manieren-69613E/&ct=ga&cd=CAEYASoTMjYzMjU2MDE3Mzg1NjA4NDI3MTIbMDY4YzdiZDJkZTE3NjViMzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNElG-N3hhiEvXY24L8Lnh23eCUY_g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.volkskrant.nl/economie/nederlandse-boeren-produceerden-ook-dit-jaar-fors-te-veel-fosfaat-door-dierlijke-mest~a4432280/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTI1MDYzMDcwMjExNjI2NTAxNTYyGzA2OGM3YmQyZGUxNzY1YjM6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNG-0O7S4y9UzJN6UxXmCp6ExGkLrQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Blogs/2016/12/Fosfaat-van-A-tot-Z-68405E/&ct=ga&cd=CAEYACoTOTY0NjU0MDc5MTU0MTEyNjA1MDIbMDY4YzdiZDJkZTE3NjViMzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNHOPSpcIxfuofs_VOfxuQGTPDLoBw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D187164&ct=ga&cd=CAEYACoUMTYzNDAzMzIzMzMxMjc2MjQ3NzUyGzE1MGU2MjY3MjFmNzgzMDE6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNERCyRGvzVBu_Z297pm5Lcqc6mbjg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D187113&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIzNDM4NzM5NjgzNTg4ODk2NzMyGWExZmY0NzEwODA2MDQwZjI6bmw6bmw6Tkw&usg=AFQjCNFPUDJzKA62ttNKXFB7EFL1kVUibA
http://www.meststoffennederland.nl/Home


  
CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
14 december 2016 
Demonstratieprojecten voor terugwinning van nutriënten uit mest en slib  
Utilities  
Hierdoor ontstaat een duurzame en economisch haalbare oplossing voor de verwerking en 
afzet van mest en organische afvalstromen. 
  
8 december 2016 
Zee onmisbaar in circulaire economie  
Wageningen University & Research blogplatform - Wageningen UR  
Zijn er in een circulaire economie grenzen tussen land en zee? In ons denken en doen vaak 
nog wel. Maatregelen om kringlopen te sluiten, spitsen ... 
  
Mogelijke effecten van het inzetten op een circulaire economie in de EU en in Nederland 
voor ...  
PBL Planbureau voor de Leefomgeving  
Het Rijksbrede programma Circulaire Economie richt zich op de ontwikkeling en realisatie 
van een circulaire economie in Nederland voor 2050. 
  
INTERNATIONAAL 
  
15 december 2016 
OCP overweegt 155 km lange pijpleiding voor transport fosfaat  
Marokko Nieuws  
Het Marokkaanse OCP, wereldwijd marktleider als het om de productie van fosfaat gaat, wil 
haar capaciteiten flink gaan uitbreiden. Er zou naar ... 
  
Feed the soil first then feed the world  
Improving soil quality helps us not only improve future food security, but it also helps us 
tackle climate change and manage our water resources more sustainably. 
Source: AgWeb, 5 December 2016 
more 
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http://ifa.cmail2.com/t/i-l-urqluy-nsgtyjh-d/

