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MEST 
  
8 september 2016 
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=184310 
Agriholland 
Nieuw handboek 'Nutrient Solutions for Greenhouse Crops' beschikbaar 
  
7 september 2016 
Extra bemestingsruimte voor akkerbouwers belangrijker dan langere uitrijdperiode  
Agriholland (persbericht)  
Jaarlijks wordt er gediscussieerd over verlenging van de uitrijperiode voor mest. De LTO 
vakgroep Akkerbouw heeft begrip voor de belangen van ... 
  
3 september 2016 
Ook export blinkt uit Eerste helft 2016 record volume mest de weg op  
Boerenbusiness.nl  
Gedurende de eerste zes maanden vervoerden de spelers in de agrarische sector een 
recordvolume aan mest. Iets wat lukte door een plus in het ... 
  
LANDBOUW 
  
8 september 2016 
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=184317 
Agriholland 
Wetsvoorstel fosfaatrechten: ook mogelijkheid voor generieke korting op varkens- en 
pluimveerechten 
Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken (EZ) heeft het wetsvoorstel fosfaatrechten 
bij de Tweede Kamer ingediend. 
  
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=184320 
Agriholland 
Van Dam: Extra regulering gaat positie boer niet versterken 
  
6 september 2016 
Europa onderzoekt steun voor precisielandbouw  
Landbouwleven  
Precisielandbouw bevordert de productiviteit, verlaagt de kosten en vermindert de milieu-
impact. De Europese Commissie onderzoekt hoe ze de ... 
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CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
7 september 2016 
Wetterskip Fryslân laat slib voordelig en duurzaam in Noord-Brabant verwerken  
GroeneRuimte.nl  
SNB start medio 2018 met het terugwinnen van fosfaat uit de asresten van de verbranding. 
Hiermee wordt 95% van de hoeveelheid fosfaat in het slib ... 
  
3 september 2016 
Opinie - Voor veel problemen ligt oplossing op het boerenerf  
Eindhovens Dagblad  
Daarvoor zullen we ook stappen moeten zetten naar andere economische systemen. Naar 
een meer circulaire economie, zoals dat heet, die binnen ... 
  
LEDEN 
  
7 september 2016 
Financiering is bottleneck verduurzaming industrie  
Utilities  
Maar liefst éen Petajoule aan plannen voor energiebesparing en verduurzaming leverde 
Gert-jan de Geus van OCI Nitrogen in bij het ministerie van ... 
  
6 september 2016 
OCI lijdt onder lage prijzen kunstmest  
Telegraaf.nl  
De operationele nettowinst van OCI is in het eerste halfjaar met twee derde gekelderd tot 
$45 miljoen door de sterke prijsdaling van kunstmest. 
  
INTERNATIONAAL 
  
Innovative use of fertilisers revives hope for Africa's Green Revolution 
There is evidence that micro-dosing could be a breakthrough method in increasing fertilizer 
use in Africa. By promoting micro-dosing, Zimbabwe is already saving $7 million in food 
imports annually, according to the International Crops Research Institute for the Semi-Arid 
Tropics (ICRISAT). Micro-dosing is affordable and, when adopted by smallholder farmers, 
enhances fertiliser use, says ICRISAT, adding that the returns on investment are still higher 
than before. 
Source: New Times, 31 August 2016  
more 
  
Can agriculture help combat climate change?  
A new report shows that widespread adoption of recommended agricultural practices could 
potentially result in more than 100 million metric tons of carbon dioxide-equivalent 
emissions reductions in the United States alone. That’s equal to the carbon absorption 
potential of more than 2.5 billion tree seedlings grown for 10 years. 
Source: Yahoo Finance, 30 August 2016 
more 
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