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GEWASBESCHERMING IN 2015
Ook in 2015 verandert er weer het nodige in de gewasbescherming van de suikerbieten.
Gewasbescherming is sowieso een onderwerp waarbij men attent moet zijn en blijven.
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MARTIJN LEIJDEKKERS
GEPROMOVEERD!
Op 23 januari is Martijn Leijdekkers gepromoveerd aan
Wageningen Universiteit na verdediging van zijn proefschrift
‘Characterization of sugar beet pulp derived oligosaccharides’. Zijn onderzoek startte bij Cosun Food Technology
Centre te Roosendaal (waar Martijn tot anderhalf jaar
geleden werkte). Hij richtte zich vooral op de ontwikkeling
en toepassing van analysemethoden voor complexe mengsels
oligosachariden afkomstig uit suikerbietenpulp. Cosun New
Business kan de resultaten gebruiken voor bioraffinage van
suikerbietenperspulp.

Dr.ir. Martijn Leijdekkers midden tussen zijn promotoren en leden van de
examencommissie na uitreiking van de bul. (foto: Mirian Hendriks)
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