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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 25 februari – 11 maart 2019 
 
 
(KUNST)MEST 

Column Denemarken: Mest uitrijden en land stenenvrij maken als start van een nieuw 
seizoen - 28-02-2019 

Akkerwijzer: 
Door het mooie weer begint het ook hier in Denemarken te kriebelen, we zijn klaar voor het nieuwe 
seizoen. We beginnen met kunstmest strooien en het land klaarmaken. En als het voorjaar écht 
losbarst, gaan de aardappelen de grond in. 
 
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/186099-column-denemarken-mest-uitrijden-en-land-stenenvrij-
maken-als-start-van-een-nieuw-seizoen/ 
 

Verhoogde eiwitopbrengst grasland met kali - 04-03-2019 

Melkvee: 
Wist u dat 60% van de grasopbrengst van de eerste en de tweede snede komt? Van dit gras 
produceert het melkvee ook de meeste melk. Bij gras zijn de drogestof-opbrengst en de voederwaarde 
van belang. Het soort mest, het tijdstip van uitrijden en een goede verdeling van de mest over de 
percelen spelen hierbij een belangrijke rol voor het drogestof-gehalte. 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/186799-verhoogde-eiwitopbrengst-grasland-met-kali/  
 

LTO-visie mest: gedurfd, maar ook realistisch? - 05-03-2019 

Boerderij: 
Per hectare grasland 300 kilo stikstof uit dierlijke mest. Daar moet het heen in de nieuwe visie op het 
mestbeleid van LTO Melkveehouderij. Mais kan toe met 170 kilo. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Blogs/2019/3/LTO-visie-mest-gedurfd-maar-ook-
realistisch-400130E/  
 

Fosforbenutting uit bemesting bedroeg 94% in 2017 - 07-03-2019 

AgriHolland: 
Tussen 2006, het jaar waarin het nieuwe mestbeleid in werking trad, en 2017 is het overschot van 
stikstof in de landbouw met 17,4% gedaald. Na een toename van het stikstofoverschot in 2015 en 
2016 is er in 2017 weer sprake van een kleine daling. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=210672 
 

Groene energie scherprechter in verkiezingen - 11-03-2019 

Nieuwe Oogst: 
Niet bouwen in het buitengebied, biodiversiteit of de toekomst van jonge agrariërs, maar de overgang 
naar duurzame energieopwekking leidt in politiek Overijssel tot de scherpste tegenstellingen. 
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/03/08/groene-energie-scherprechter-in-verkiezingen 
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KUNSTMEST MAKEN UIT VERBRANDINGSAS - 11-03-2019 

De Ingenieur:  
Vandaag opent meststoffenproducent ICL in Amsterdam een productielijn die fosfaathoudende 
kunstmest maakt van de verbrandingsassen van rioolslib en beendermeel. Dit is een stap richting een 
kringloop van fosfaat, waardoor minder fosfaaterts in de natuur hoeft te worden gewonnen. 
 
https://www.deingenieur.nl/artikel/kunstmest-maken-uit-verbrandingsas 
 
Afgifte aan bodem en opname door het gewas werken continu - 11-03-2019 

Nieuwe Oogst: 
Akkerbouwer Ron Bastiaansen uit Dordrecht experimenteerde vorig jaar met de stikstofzwavelblend 
OCI Exacote van OCI Nitrogen. De resultaten bevielen goed en dit jaar gaat hij er op grotere schaal en 
bij meer gewassen mee verder. Belangrijkste pluspunten zijn volgens hem het geleidelijk vrijkomen 
van stikstof en een efficiëntere bemesting.  
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/03/08/afgifte-aan-bodem-en-opname-door-het-gewas-
werken-continu 

STIKSTOF 

De gevaren en de realiteit van het PAS - 04-03-2019 

Boerderij: 
In mei wordt duidelijk of het PAS aangepast moet worden en wat de gevolgen zijn voor Nederland. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Blogs/2019/3/De-gevaren-en-de-realiteit-van-de-PAS-
399399E/  
 
LANDBOUW 

Precisielandbouw laagdrempeliger met Crop View - 26-02-2019 

Boerderij: 
Met het verbeterde Crop View zeggen Claas en 365FarmNet precisielandbouw laagdrempeliger te 
maken. 
 
https://www.boerderij.nl/Mechanisatie/Nieuws/2019/2/Precisielandbouw-laagdrempeliger-met-Crop-
View-397083E/ 
 

Project Horizon2020 moet precisielandbouw versnellen - 11-03-2019 

Nieuwe Oogst: 
Met Horizon2020-project SmartAgriHubs investeert Europa in de verdere ontwikkeling en uitbouw van 
digitale innovatie in de landbouw. Voor de periode 2019-2022 is 20 miljoen euro beschikbaar. 
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/03/08/project-horizon2020-moet-precisielandbouw-
versnellen 
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OCI boekt weer winst - 28-02-2019 

Beursduivel.be: 
(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het vierde kwartaal weer winst geboekt, dankzij hogere omzetten en 
marges, en zijn schulden verder afgelost. Dat meldde de producent van kunstmest, melamine en 
methanol maandag nabeurs. 
 
https://www.beursduivel.be/Beursnieuws/388351/OCI-boekt-weer-winst.aspx 
 
KRINGLOOP 

Europa als wegbereider voor een circulaire economie - 07-03-2019 

Vilt: 
Eind 2015 lanceerde Europa een actieplan met 54 maatregelen ter ondersteuning van de circulaire 
economie. Nu al die maatregelen voltrokken of in uitvoering zijn, rapporteert de Europese Commissie 
over de resultaten. Bij die openstaande uitdagingen worden ‘meststoffen’ genoemd. 
 
http://www.vilt.be/europa-als-wegbereider-voor-een-circulaire-economie 
 
 


