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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 2 mei – 16 mei 2019 
 
 
(KUNST)MEST 

Oorzaak nutriëntentekort in plant eerst achterhalen - 06-05-2019 

Boerderij: 
Delphy onderzocht effecten van bladmeststoffen en plantversterkers op de gewasgroei. Onder 
bepaalde omstandigheden hebben ze een meerwaarde; echte problemen los je er niet mee op. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Achtergrond/2019/5/Oorzaak-nutriententekort-in-plant-eerst-
achterhalen-422053E/ 
 

Bodem voor KAS nog niet in zicht - 06-05-2019 

Boerderij: 
Dit voorjaar strooien boeren meer kunstmest dan een jaar geleden. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/5/Bodem-voor-KAS-nog-niet-in-zicht-422966E/ 
 

Mestverwerking - 07-05-2019 

Aaltens Nieuws: 
De Nederlandse landbouw is toonaangevend in de wereld. Er wordt op efficiënte wijze goed voedsel 
geproduceerd met aandacht voor milieu, klimaat en dieren. Boeren en tuinders houden het platteland 
levend en zijn een motor voor de economie. Genoeg redenen om trots te zijn op onze boeren. 
 
https://www.aaltensnieuws.nl/nieuws/algemeen/258666/lezers-schrijven-mestverwerking- 
 

Aardappelpercelen breken door - 09-05-2019 

Boerenbusiness: 
De eerste aardappelpercelen van de Gewastour breken door. Daarnaast staan ook de eerste bladeren 
boven. De stemming op de percelen is over het algemeen droog, al is op een aantal percelen nog wel 
voldoende vocht onderin de rug. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/gewastour-aardappelen/artikel/10882371/aardappelpercelen-breken-
door 
 

Struviet uit Apeldoorns rioolwater terug als meststof voor mais - 13-05-2019 

H2O: 
Met een meststof die wordt gemaakt van struviet uit het rioolwater van Apeldoorn en omgeving zijn 
onlangs de eerste maisvelden in de regio bemest. Voor Waterschap Vallei en Veluwe is de cirkel 
daarmee rond. 
 
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/struviet-uit-apeldoorns-rioolwater-terug-als-meststof-
voor-mais 
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FOSFAAT 

Fosfaatrechtenmarkt stabiliseert op laagste niveau sinds invoering - 06-05-2019 

Melkvee: 
De gemiddelde vraagprijs voor een kilogram fosfaatrechten schommelt al weken rond 165 euro. De 
prijs is daarmee lager dan die vorig jaar ooit geweest is. Het aanbod blijft daarbij ook redelijk groot. 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/195513-fosfaatrechtenmarkt-stabiliseert-op-laagste-niveau-sinds-
invoering/ 
 

STIKSTOF 

N-bemesting afstemmen op constant houden ruweiwitgehalte - 13-05-2019 

Melkvee: 
Door de droogte en de koude nachten is het gras tot half april relatief rustig gegroeid en heeft het niet 
echt een groeispurt gehad. Rond de Pasen werd het wat warmer en kwam de groei er ook iets meer in. 
Inmiddels is op heel veel plaatsen de eerste snede aan de kuil en is ook de bemesting voor de 2e 
snede uitgevoerd. 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/196482-n-bemesting-afstemmen-op-constant-houden-
ruweiwitgehalte/ 
 

LANDBOUW 

Chris Aalberts – Brusselse stemtips (4): Zonder specialisatie heeft een Europarlementariër 
nul invloed - 13-05-2019 

The Post Oline: 
Het grote probleem van Europarlementariërs is dat hun werk nauwelijks is uit te leggen aan het grote 
publiek. Een voorbeeld: Jan Huitema (VVD) hield zich de afgelopen jaren bezig met mest.  
 
https://tpo.nl/2019/05/12/chris-aalberts-brusselse-stemtips-4-zonder-specialisatie-heeft-een-
europarlementarier-nul-invloed/ 
 

KRINGLOOP 

Rabobank helpt 15.000 ondernemers met circulaire plannen - 13-05-2019 

Melkvee: 
Met 15.000 zakelijke klanten gaat Rabobank de komende vijf jaar in gesprek over circulariteit. Met 
deze ambitie draagt Rabobank onder andere bij aan het rijksbrede programma ‘Nederland circulair’ 
waarin staat dat de economie in 2050 volledig circulair moet zijn. 
 
https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2019/rabobank-helpt-15-000-ondernemers-met-
circulaire-plannen/b24g4c50o5003/ 
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Precisielandbouwdag 2019: 'Innovatie is zoeken naar oplossingen en antwoorden' - 16-05-
2019 

Akkerwijzer: 
Het akkerbouwbedrijf van Jan-Reinier de Jong in Odoorn (DR) is donderdag 23 mei het decor voor de 
eerste Akkerwijzer Precisielandbouwdag. Een akkerbouwevent over handelen op het juiste moment, 
op de juiste plek en dat met de beste producten en gewassen. 
 
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/199673-akkerwijzer-precisielandbouwdag-2019-akkerbouwer-tom-
bosscher-speurt-naar-oplossingen-en-antwoorden/ 
 

KLIMAAT 

Mest scheiden voor het klimaat - 06-05-2019 

WUR: 
Wanneer uitwerpselen en urine van koeien of varkens zich mengen, ontstaat er veel methaangas en 
ammoniak. Maar als de urine en mest gescheiden blijven kunnen de broeikasgasuitstoot en de 
ammoniakvorming met wel 75 procent afnemen.  
 
https://weblog.wur.nl/uitgelicht/mest-scheiden-voor-het-klimaat/ 
 


