
 

 
  
NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 7 – 14 juli 2016 
  
  
LANDBOUWKUNDIG 
  
13 juli 2016 
Voor John Deere Autonoom werkende trekker blijft toekomstmuziek  
Boerenbusiness.nl  
Logisch toch dat – wanneer je al die techniek combineert – je een robottrekker in handen 
hebt? Volgens Terry Pickett, manager precisielandbouw en ... 
  
11 juli 2016 
'Precisielandbouw gaat verder dan aleen het optimaliseren van de bijbemesting'  
Agriholland (persbericht)  
Na het scannen van gewassen worden de sensor- of satellietbeelden vaak gebruikt als basis 
voor het bijsturen van de bemesting. 
  
8 juli 2016 
Het gaat verder dan landbouw Fosfaat in water niet langer alleen op bordje boer  
Boerenbusiness.nl  
Op de valreep werd er nog een motie rapportages water aangenomen in de Tweede Kamer. 
Goed nieuws voor agrarische ondernemers, want ... 
  
Kijken naar de basis Precisielandbouw tast in het duister door gebrekkig advies  
Boerenbusiness.nl  
Zowel precisiebemesting als precisielandbouw kunnen er een negatief imago aan 
overhouden. Nu de techniek voor het precies bemesten – met ... 
  
Tuinbouw neemt een extreem klein volume mest af  
Finanzen.nl  
Een mestverwerkingsplicht en een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) maken dat het 
geen verrassing is dat er meer rundveemest gedurende ... 
  
7 juli 2016 
Vooral rundveemest de weg op Tuinbouw neemt een extreem klein volume mest af  
Boerenbusiness.nl  
Tegelijk voerden tuinbouders een ongekend klein volume mest aan. Dit en meer blijkt uit 
een analyse van de mesttransporten. Doorgaans kan rond ... 
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MILIEU  
  
8 juli 2016 
'Daling stikstof door gunstige weersomstandigheden'  
Blik op Nieuws  
Ook de gemiddelde hoeveelheid stikstof die op de bodem neerslaat, daalt naar verwachting 
de komende jaren, als het bestaande beleid wordt ... 
  
Kabinet na onderzoek RIVM: dieraantallen veehouderij en uitstoot stikstof en ammoniak 
moeten ...  
Eindhovens Dagblad  
EINDHOVEN/HELMOND - De uitstoot van fijnstof, stikstof en ammoniak van veehouderijen 
in Brabant en Limburg moet fors omlaag. Dat concluderen ... 
  
  
INTERNATIONAAL  
  
India on the brink of coal-based urea production? 
India is on the verge of releasing draft policies for manufacturing of coal-based urea and 
second generation ethanol the government has said.  
Source: Money Control, 7 July 2016 
  
OECD-FAO forecasts flat agriculture prices 
The recent period of high agricultural commodity prices is most likely over, say the OECD and 
FAO in their latest 10-year outlook. But the two organizations warn of the need to be vigilant 
as the probability of a major price swing remains high.  
Source: Merco Press, 5 July 2016 
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