PRECISIEBEMESTING MET CIRCULAIRE MESTSTOFFEN
VEEL VLIEGEN IN EEN KLAP

1. Precisiebemesting met circulaire meststoffen is fundament en tegelijk speerpunt voor de
transitie van laagcirculaire naar hoogcirculaire open teelten met behoud van productiviteit.
2. Het is een bewezen en beproefde werkwijze, inmiddels past ca. 10 % van de telers in
Nederland deze toe, vanwege de gunstige effecten op kostprijs, hectareopbrengst en
kwaliteit van de oogstproducten.
3. Als alle telers ertoe overgaan leveren zij daarmee een emissiereductie van ca 1,5 Mt CO2
naast verbetering van bodemkwaliteit en biodiversiteit en naast reductie van
nitraatuitspoeling en ammoniakemissie.
4. Precisiebemesting verloopt volgens de VIER JUISTHEDEN VAN BEMESTING.
Dat is plantenvoeding op het juiste tijdstip en in de juiste dosering met
de juiste meststoffen - circulair anno 2019- op de juiste plaats - in de wortelzone anno 2019-.
5. In Bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet-de GROENE MINERALENBIJLAGEstaan alle reststromen vermeld, die in de handel mogen worden gebracht als meststoffen.
6. Anno 2019 bestaat er daardoor een ruim aanbod aan circulaire meststoffen, waarmee
kwalitatief en kwantitatief geheel kan worden voorzien in de vervanging van kunstmest.
7. Anno 2019 bestaat er ook een ruim aanbod aan high- en lowtech precisiebemesters die
daarvoor nodig zijn.
8. Het kan: Nederland kunstmestloos in 2025 met de boer aan het roer in gedeeld leiderschap.
9. Voor handleidingen, video’s en demonstraties : www.kringloopprecisiebemesting.nl

PRECISIEBEMESTING , HET VAKMANSCHAP CENTRAAL.
* UNIFORM GEWAS VAN KANT TOT KANT
* GEEN N-VERLIEZEN DOOR VERVLUCHTIGING, UIT- OF AFSPOELING
* GEEN OPBRENGSTVERLIEZEN LANGS SLOOTKANTEN EN GEREN, NOCH OP KOPAKKERS, NOCH IN HOEKEN
* FACILITEERT HET GEBRUIK VAN CIRCULAIRE MESTSTOFFEN
* DE SECTOR DOET WAT IS BELOOFD IN CONVENANT SCHOON EN ZUINIG HFDST 7.5 LID 6

www.precisiebemestingzuidholland.nl

Wassenaar, 23 september 2019. Info : blc@precisiebemester.nl 0651596092
Stichting Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kringloopprecisiebemesting - opgericht
2019- geeft uitvoering aan de visienota van LNV Nederland koploper in kringlooplandbouw.

