EEN TEELT VOL UITDAGINGEN

Het neonics-verbod heeft lokaal geleid tot een flinke uitdunning van het plantenbestand.
De toegenomen insectendruk vraagt om extra waakzaamheid en vraagt een goede timing
voor een bespuiting. Inmiddels vraagt ook de bladschimmelbestrijding weer de aandacht.
De bladschimmelmonitor biedt ondersteuning.
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PILOT EIWITWINNING BIETENBLAD
De winning van eiwit uit reststromen staat maatschappelijk flink in de
belangstelling. De eiwitten in het bietenblad zijn prima geschikt voor menselijke consumptie. De winning van het eiwit is echter nog niet zo eenvoudig.
Suiker Unie heeft vorig jaar Green Protein overgenomen. Het bedrijf heeft een
techniek ontwikkeld om eiwit te winnen uit bietenblad. Vorig jaar is hiermee
geëxperimenteerd. De opgedane ervaringen hebben ertoe geleid dat in 2019
een pilot op grotere schaal wordt uitgevoerd. In Dinteloord wordt nu een
pilot-installatie gebouwd om dagelijks circa 15 ton bietenblad te verwerken.
Suiker Unie zal met verschillende telers in de regio afspraken maken om het
bietenblad voor dit doel te oogsten en af te voeren.
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