Nieuws & aanbiedingen in de agrarische sector.

Bekijk dit in uw browser.

Geachte meneer Vossen ,
Hierbij ontvangt u de Boervindt-nieuwsbrief van september 2017. > Volg Boervindt ook via Facebook.

Gloednieuwe Boervindt website!
De website Boervindt.nl is compleet vernieuwd!
Boervindt.nl is dé site waar boer, tuinder en
toeleverancier elkaar vinden. Naast sectorvers
nieuws, gratis zoekertjes en handige links vindt u
nu nóg meer interessante informatie en
aanbiedingen van speciaal voor u geselecteerde
toeleveranciers.

Bekijk hier de nieuwe
Boervindt website!

Boer zoekt… en vindt!

Hoe stemmen de Duitse boeren bij de komende verkiezingen?
Op 24 september wordt er in Duitsland gestemd voor de nieuwe
Bundestag. Ook agrarische thema’s spelen daarbij een rol. AgriDirect
heeft daarom aan de Duitse boeren gevraagd hoe ze op 24 september
gaan stemmen en wat ze in 2013 bij de vorige verkiezingen hebben
gestemd.
> Lees hier het hele bericht

Laatste kans! Vraag nu SDE+ subsidie aan voor zonnepanelen
op uw dak. (advertorial)
Begin oktober wordt de laatste 6 miljard euro aan SDE+ subsidie verdeeld in 2017 en daarom is dit het
moment om subsidie aan te vragen voor zonnepanalen op uw dak. Wij vragen gratis en vrijblijvend uw SDE
aan! Over 3 weken start de inschrijvingen voor de 2e en tevens laatste ronde. Wees er nu bij want met
deze subsidie kunt u geld verdienen aan uw zonnepanelen!
Met een SDE+ subsidie ontvangt u 15 jaar lang subsidie voor elke kWh die uw zonnepanelen produceren.
Bovendien dalen uw energiekosten en kunt u de stroom verkopen die u niet gebruikt. Een SDE+ subsidie is
zeer gunstig voor agrariërs met veel dakoppervlak en is (afhankelijk van uw situatie) in 6 tot 8 jaar terug te
verdienen. Klik hier voor meer informatie over de SDE+ subsidie

Agrariërs vinden GroenLinks geen geschikte
regeringspartij
De regeringsformatie is na het zomerreces van de Tweede kamer weer in
volle gang. Vóór de zomer peilde Boervindt.nl de mening van de agrariërs
over het afhaken van GroenLinks. Het merendeel van de gestemde
agrariërs maalt niet om de afwezigheid van de linkse partij.
> Lees hier het hele bericht

Stem mee: Gebruikt u al LED-verlichting op uw bedrijf?
Het gebruik van LED-verlichting in stallen wordt steeds
populairder vanwege veiligheids- en mileuredenen. Het
is echter een grote investering. Heeft u al LEDverlichting?

Stem nu mee!

Tekort collectief geld gaat ten koste van innovatie (Nieuwe Oogst)
Het collectief praktijkonderzoek in de akkerbouw ligt al jaren aan het infuus. Er stroomt alleen wat geld uit
oude potjes van het Productschap Akkerbouw door. 'Als er geen nieuw collectief geld komt, gaat dat ten
koste van de innovatie', zegt Ernst van den Ende van Wageningen University & Research.
> Lees hier het hele bericht

