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MEST 
  
3 mei 2017  
TOP BV installeert eerste digestaathygiënisator op varkenshouderijbedrijf  
Agriholland (persbericht)  
De hygiënisator inactiveert de schadelijke bacteriën uit het eindproduct van de biovergister, 
waarna de stoffen als veilige meststof geëxporteerd ... 
  
28 april 2017 
Weersfactoren zeer bepalend voor goed strooiresultaat  
Melkveebedrijf (persbericht) (abonnement) (Blog)  
Wanneer u nauwkeurig minerale meststoffen wilt strooien, is het van belang dat het niet te 
hard waait. Bij windkracht 3 of hoger wordt het strooien van ... 
  
Boeren met hulp van boven  
NRC  
Zo bespaart hij meststof. En door de dertig procent langzaam groeiende planten extra 
aandacht te geven, verhoogt zijn opbrengst met vijftien procent. 
  
26 april 2017 
Kunstmest geeft lichte stijging Minder ammoniakuitstoot in intensieve veehouderij  
Boerenbusiness.nl  
De boosdoener voor de lichte stijging is het toenemende gebruik van kunstmest op het land. 
De schonere stalsystemen, in de intensieve veehouderij, ... 
  
FOSFAAT 
  
2 mei 2017 
Weer meer BEP voordeel voor Koeien & Kansen-deelnemers  
Melkveebedrijf (persbericht) (abonnement) (Blog)  
In 2014 was de bedrijfseigen fosfaatnorm nog 2% hoger dan de generieke bemestingsnorm 
voor fosfaat. In 2016 lag deze bedrijfsspecifieke ... 
  
28 april 2017 
Overschrijding fosfaatplafond daalt met 4,5 miljoen kg  
Centraal Bureau voor de Statistiek  
vandaag 09:30 In het eerste kwartaal van 2017 is de fosfaatproductie van de veestapel 
gedaald tot 175,0 miljoen kg fosfaat op 1 april. Dit meldt het ... 
  
LANDBOUW 
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28 april 2017 
Precisielandbouw: van boer naar ict'er  
Technisch Weekblad  
Precisielandbouw staat volop in de belangstelling van politiek Den Haag. Staatssecretaris Van 
Dam kondigde midden februari een Nationale ... 
  
NITRAATRICHTLIJN 
  
28 april 2017 
Mesdagfonds: planbureau meet met twee maten  
NieuweOogst.nu  
De stichting roept de politiek op om de onderhandelingen in het kader van het Zesde 
Actieprogramma Nitraatrichtlijn te stoppen. LTO vindt de oproep ... 
  
LEDEN 
  
27 april 2017 
Yara: druk op kunstmestprijs blijft  
Boerderij (abonnement)  
Het bedrijf verkocht wel een 3% groter volume kunstmest. Yara verkocht bijvoorbeeld meer 
NPK, een samengesteld product van nitraat, fosfaat en kali ... 
  
INTERNATIONAAL 
  
India to become self reliant in fertilizer production  
The revival of four fertilizer projects in India would create an additional annual production 
capacity of 75 LMT,  making India self-reliant in meeting the annual domestic demand of 
around 320 LMT, from being a net importer currently.  
Source: Business Standard, 27 April 2017 
more 
  
Ghana to subsidise fertilizer for cocoa farmers  
Ghana's cocoa industry regulator will stop supplying free fertilizer to the country's cocoa 
farmers and instead subsidise the products in an effort to create a fairer market. 
Source: Nasdaq, 21 April 2017 
more 
  
Brexit risk to U.K. food security?  
The future of UK food security is at risk unless the Government changes its approach to food 
and farming policies post-Brexit, according to a group of leading animal scientists and 
farmers. 
Source: FarmingUK, 26 April 2017  
more 
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