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MEST 
  
1 maart 2017 
'Realistisch blijven bij mineralenconcentraten'  
Boerderij (abonnement)  
Dat de bemestende waarde wat minder is dan die van kunstmest, wordt ruimschoots 
goedgemaakt door een dubbele kostenbesparing: minder ... 
  
Bodem boert achteruit  
Boerderij (abonnement)  
Kunstmest om afgevoerde drijfmest te compenseren is alleen mogelijk voor stikstof. 
Derogatiebedrijven mogen geen fosfaatkunstmest toepassen. 
  
'Kwaliteit van de bodem is strijd waard'  
Boerderij (abonnement)  
In eerste aanleg spreekt de trend voor zich: meer gewasopbrengst, minder mest. Dat moet 
een keer fout gaan. Maar alleen die constatering is niet ... 
  
Bionext inventariseert biologische hulpmeststoffen  
NieuweOogst.nu  
Daarmee zou de toepassing van biologische mest bij biologische teelten verder vergroot 
kunnen worden. Dit is voordelig voor zowel de veehouder ... 
  
28 februari 2017 
Dagelijks brood warmt aarde op  
NRC  
Bijna de helft van die uitstoot is terug te voeren op de gebruikte kunstmest. De 
onderzoekers voerden een zogeheten levenscyclusanalyse (life cycle ... 
  
25 februari 2017 
Mestonderzoek WUR niet onaantastbaar  
Boerenbusiness.nl  
Namens het Mesdag-fonds was Jan Cees Vogelaar woensdag in Den Haag te vinden om te 
praten over ammoniak. Hij nam plaats aan de Rondetafel ... 
  
24 februari 2017 
Meststof Groen Fosfaat breed beschikbaar voor de praktijk  
Agriholland (persbericht)  
De meststof Groen Fosfaat op basis van organische mest is nu breed beschikbaar voor de 
praktijk. De maïsmeststof wordt geleverd in zakken van 25 ... 
  

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2017/2/Realistisch-blijven-bij-mineralenconcentraten-99808E/&ct=ga&cd=CAEYACoTNzk1MTA0MTE5NTE4OTc5NTc3ODIbZGRlNjk5ZjI2MjE3ODRhNzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNFCQX3T6t-RhTy51u3jrf4eCdQikw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2017/2/Bodem-boert-achteruit-99980E/&ct=ga&cd=CAEYASoTNzk1MTA0MTE5NTE4OTc5NTc3ODIbZGRlNjk5ZjI2MjE3ODRhNzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNGj8Dh2ipBkDwN2gLK9564_JIctBQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2017/2/Kwaliteit-van-de-bodem-is-strijd-waard-99762E/&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTU0ODczNTk0NjkwNjQ5ODk1MTMyGzI3NmNhM2JiYjc1ODE5NmY6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNEQ01g15gX-DC2Yfh28Qc0_3zzciA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/02/28/bionext-inventariseert-biologische-hulpmeststoffen&ct=ga&cd=CAEYAioUMTU0ODczNTk0NjkwNjQ5ODk1MTMyGzI3NmNhM2JiYjc1ODE5NmY6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNFUtZP6YdKBVFAxf34UtkOPEqfpbQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/27/dagelijks-brood-warmt-aarde-op-7022657-a1547933&ct=ga&cd=CAEYACoTNjU2MTYxMTg4Mzc4MDY5MDE3NTIbZGRlNjk5ZjI2MjE3ODRhNzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNGPQ0Vl42Un6UdDzH6Ss9G5M32H4Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10873558/mestonderzoek-wur-niet-onaantastbaar&ct=ga&cd=CAEYCSoUMTEyNjMzODExNjk4ODM0MjE3NDcyGzI3NmNhM2JiYjc1ODE5NmY6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNHa-bEyBrTaaRRO9yKEgmYWQwhcSw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D189369&ct=ga&cd=CAEYACoUMTE0ODE5NTQ0MjAyNjg3NzY5NDkyGzc2ZTIyY2M2ZjlkZGY4MWI6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNGifmGrAwwMK-3Irv38RaHVDxt6Fg
http://meststoffennederland.nl/Home


Bemesten is steeds grotere puzzel  
Boerderij (abonnement)  
Daarin staat het aantal kuubs mest dat over de percelen verdeeld kan worden, evenals de 
maximale hoeveelheid stikstof uit kunstmest. Die aanvoer is ... 
  
LANDBOUW 
  
28 februari 2017 
Biovergisting biedt oplossing voor slechte waterkwaliteit in de sloot  
Binnenlandsbestuur  
En dan heeft Nederland ook nog toestemming van de EU om méér stikstof en fosfaat uit te 
rijden dan elders in Europa (derogatie). Zo raken bodem en ... 
  
25 februari 2017 
Tijd voor overheid om in te grijpen bij data debat  
Boerenbusiness.nl  
Vrijdag 24 februari gaf hij, tijdens een bijeenkomst van Dronewerkers, tekst en uitleg over de 
visie van Agrifirm op het gebied van precisielandbouw. 
  
24 februari 2017 
5 partijen die lobbyen voor Proeftuin Precisielandbouw  
DuurzaamBedrijfsleven.nl  
In deze proeftuin worden de nieuwste uitvindingen, prototypes en technologieën voor 
precisielandbouw in de praktijk getest en doorontwikkeld. 
  
Mag ik alstublieft een beetje meer boerenverstand?  
Boerenbusiness.nl  
Enorm veel is al gezegd en geschreven over precisielandbouw. Ook op Boerenbusiness. Het 
bedrijfsleven profiteert, de overheid profiteert en hopelijk ... 
  
Dronewerkers breiden uit in Zuidwest-Nederland  
Boerenbusiness.nl  
Hij zet zich in voor precisielandbouw in de EU en geeft een kijkje in de Brusselse keuken. 
Hierin fungeert Nederland als 'gidsland' volgens Huitema. 
  
LEDEN 
  
1 maart 2017 
Agrifirm wil gecoate meststof testen in aardappel  
Boerderij (abonnement)  
Coöperatie Agrifirm zoekt akkerbouwers die de toepassing van gecoate meststoffen in 
aardappelen willen testen in de praktijk. De telers moeten dan ... 
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CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
1 maart 2017 
Inventarisatie biologische hulpmeststoffen voor een betere sluiting van de biologische 
kringloop  
Agriholland (persbericht)  
De verhouding tussen stikstof en fosfaat in een deel van de dierlijke mest is ongunstig voor 
veel teelten. Dit geldt met name voor kippenmest en ... 
  
28 februari 2017 
'Product uit dierlijke mest niet achterstellen'  
Boerderij (abonnement)  
In het kader van circulaire economie heeft de Europese Commissie hier vorig jaar een 
voorstel voor gedaan. Europarlementariër Jan Huitema (VVD) ... 
  
INTERNATIONAAL 
  
Future farmers will make synthetic fertilisers at their own farm 
Will the farmers of the future make their own synthetic fertiliser with renewable energy and 
renewable raw materials? The only things needed for this production are energy, air and 
water – and the farmer in sunny countries has all that at his or her farm. This renewable 
manufacturing method will be a lot better for the environment, because today’s production 
uses natural gas as its energy and hydrogen source, which leads to large greenhouse gas 
emissions. 
Source: New Food Magazine, 23 February 2017 
more 
  
World food security in ‘jeopardy,' FAO warns 
The U.N.’s Food and Agricultural Organization is warning that mankind's future ability to 
feed itself is in jeopardy due to intensifying pressures on natural resources, mounting 
inequality, and the fallout from a changing climate. 
Source: Agri-Pulse, 23 February 2017 
more 
  
Widely accepted vision for agriculture may be inaccurate, misleading 
Food production must double by 2050 to feed the world's growing population.' This truism 
has been repeated so often in recent years that it has become widely accepted among 
academics, policymakers and farmers, but now researchers are challenging this assertion 
and suggesting a new vision for the future of agriculture. New research suggests that 
production likely will need to increase between 25 percent and 70 percent to meet 2050 
food demand. 
Source: Science Daily, 22 February 2017  
more 
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