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25 februari 2016 

Noord-Brabant wil vrije ontwikkelingsruimte PAS alleen toekennen aan duurzaam werkende ...  

Agriholland (persbericht)  

De maximale economische ontwikkelingsruimte die de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

biedt, is in grote delen van Noord-Brabant bereikt. 

 

Situatie zorgwekkend Financiën veehouder voert spanning in mestmarkt op  

Boerenbusiness.nl  

Het weer blijft in de veehouderij spelbreker in het kunnen uitrijden van mest, waardoor het aantal 

mestbewegingen afgelopen week drastisch is ... 

 

 

24 februari 2016 

Akkerbouw hoofdafnemer Vervoer rundveemest breekt record over 2015  

Boerenbusiness.nl  

Uitbreidingen in de melkveehouderij hebben niet alleen geresulteerd in een record hoge melkaanvoer 

ook bij mest springt de sector er uit. Zo werd er ... 

 

 

23 februari 2016 

Rundvee- en varkensdrijfmest mengen Mixmest moet beste van twee werelden combineren  

Boerenbusiness.nl  

CZAV biedt dit jaar een nieuwe organische meststof aan: Mixmest. Dit product bestaat voor 50 

procent uit varkensdrijfmest en voor 50 procent uit ... 

 

 

22 februari 2016 

Plannen voor demonstratie fabriek voor verwerking uitgegiste mest  

Engineeringnet.nl  

Royal HaskoningDHV en FrieslandCampina willen een grote fabriek bouwen, waarbij een nieuwe 

techniek wordt ingezet om mest om te zetten in ... 

 

CZAV onderzoekt potentieel Mixmest  

Agriholland (persbericht)  

Ondanks het natte weer wordt hier en daar al organische mest uitgereden. CZAV en de loonwerkers 

maken zich op voor een druk voorjaar. 

 

 

20 februari 2016 

'Groene' fosfaatkorrel voor landbouw (video)  

Nieuwsgrazer  

Groen fosfaat is een verzamelnaam voor meststoffen in de grondgebonden landbouw waarbij fossiel 

fosfaat volledig vervangen is door organisch ... 

 

 

18 februari 2016 

Meerjarige afname van kunstmest uit rioolwater Amersfoort  

Engineeringnet.nl  

Waterschap Vallei en Veluwe bouwt de rioolwaterzuivering in Amersfoort om tot een installatie die 

energie en kunstmest produceert, waarbij het ... 
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Gras kan vaak harder groeien  

nrc.nl  

En ook hoeveel fosfor er terugkwam, via dierlijke mest of kunstmest. In grote delen van de wereld is 

die zogeheten fosforbalans negatief, met name in ... 

 

Akkerweb geeft telers 'big data'  

DeOndernemer.nl  

Zeeland pioniert al een tijdje met precisielandbouw, waarmee de provincie landelijk aan kop gaat. 

Accuraat spuiten en beregenen is goed voor het ... 

 

 

17 februari 2016 

Laagste kosten in vijf jaar tijd Dalende kosten niet in verhouding met inkomsten  

Boerenbusiness.nl  

De kosten van brandstof en kunstmest laten de meest significante prijsverlaging zien over 2015. Die 

van kunstmest ging met 13,6 procent naar ... 
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