SUIKERGEHALTE HOOG, WIN MATIG
De suikeropbrengst is dit jaar laag. Ondanks het hoge suikergehalte is de winbaarheid
relatief matig. Op de bestellijst voor 2019 staat geen bietenzaad meer met neonicotinoïden.
De toepassing daarvan is verboden. Deze campagne is teeltregistratie in Unitip verplicht.
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Speciaal pillenzaad
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ministerie gehad en een officiële vrijstelling voor een lage dosering aangevraagd.
Daarop is nog geen antwoord ontvangen.

Bestelling 2019
Het bietenzaad kan besteld worden vanaf
dinsdag 11 december tot vrijdag 4 januari.
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