LAGERE BIETENPRIJS

De ledenraad besprak op 13 februari de voorlopige jaarcijfers en de bietenprijs van Cosun.
Daarnaast is onder andere stilgestaan bij de werkwijze voor bietentoerisme, het verbod op
het gebruik van neonicotinoïden en de nieuwe Betacal-regeling.
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