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Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de N.V.B.              december 2013 
Vanaf april 2004 worden de algemene nieuwsbrieven met wisselende intervallen geschreven. Update over 
actuele onderwerpen wordt uitgewisseld wanneer daarvoor aanleiding is. 
Eerdere nieuwsbrieven staan op de website bij nieuwsbrief-archief. 
 
Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen. 
Vanaf de algemene ledenvergadering in januari 2013 wordt de aantrekkelijkheid van deze middag 
vergroot door een presentatie over aan blenden gerelateerde onderwerpen. Na de presentatie vorig jaar 
door E.M.T. over “Nieuwe technische ontwikkelingen bij diverse blenders voor kunstmeststoffen” is in 
januari 2014 het podium aan mw. Kathrin Böhlendorf. 
Vanuit de Hogeschool Osnabrück en in samenwerking met de Universiteit van Wageningen zal zij een 
presentatie geven over het nagenoeg afgeronde researchproject over “Voordelen (?) van blends t.o.v. 
samengestelde meststoffen”. De N.V.B. heeft dit project van de Europese blendersverenigingen mede 
mogelijk gemaakt.  
A.L.V. en deze presentatie staan inmiddels gepland voor dinsdag n.m 28 januari 2014. 
Locatie : Agrifirm Plant BV, Landgoedlaan 20, 7302 HA Apeldoorn. 
Begin januari a.s. wordt de gedetailleerde uitnodiging aan leden en donateurs verzonden.  
 
Keurmerk BlendPLus!© 
In de vorige nieuwsbrief werd melding gemaakt van twee potentiële starters in 2013/2014 en vier 
blenders die (nog) net voor de implementatiedrempel staan.  Nu aan het eind van 2013 bij Schouten nog 
geen “starters” zijn gemeld wordt de afstand tussen de twee actieve certificaat-houders en de traditionele 
niet-keurmerkblenders wel erg groot. Meningsvorming over de praktische meerwaarde van een resp. dit 
keurmerk zal zeker weer op de agenda moeten komen.  
 
Europese wetgeving en Europese activiteiten. 
Het eerstvolgende door de International Fertiliser Society georganiseerde congres is op 12 en 13 
december 2013 in Cambridge (UK).  Inmiddels kunnen er meer dan 130 congresgangers uit Europa en 
verder weg worden geteld. Voor de tweede keer zal de “FertilizersEurope and 
European Fertiliser Blenders Award” worden uitgereikt aan de winnaar van een postersessie met 26 
deelnemers. Zie voor informatie de website van de I.F.S. (www.fertiliser-society.org). 
In Brussel gaat het werk aan de nieuwe europese wetgeving voor (kunst) meststoffen door. 
Momenteel komen de resterende pijnpunten op tafel. Verwacht wordt dat het concept in de loop van 2014 
beschikbaar komt. De Europese blenders Associatie (E.F.B.A.) volgt de ontwikkelingen middels inbreng 
in de “working group on fertilizers” en ingaande 2013 nu ook in de “European Committee for 
Standardization/CENTC260-Fertilizers and Liming Materials”. 
 
Standaard voor het uitwisselen van meststoffeninformatie. 
Door AgroConnect, NMI en MMF is gewerkt aan een standaard voor het uitwisselen van 
meststofgegevens. Deze standaard moet uiteindelijk gaan bijdragen aan het niet meer handmatig te 
hoeven onderhouden van stambestanden en het vergemakkelijken van het uitwisselen van 
gegevens(eigenschappen) van meststoffen. De standaard kan bijvoorbeeld worden toegepast voor het 
uitwisselen van meststoffen (bijv. blends) die door een distributeur/handelaar aan een teler zijn geleverd. 
Voor detailinformatie over digitale teelt-advisering, precisielandbouw en standaardspecificaties: 
www.mineralemeststoffen.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
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