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HOE LEES IK MIJN LEVERINGSBON?
Alle telers ontvangen na levering van hun suikerbieten informatie over de geleverde hoeveelheid en kwaliteit. De gewichts- en kwaliteitsopgave kunnen signalen geven over wat
goed is gegaan en wat beter had gekund. U kunt hiermee uw voordeel doen bij volgende
bietenteelten.
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Leer van de cijfers op uw leveringsbon.

POSTER WAARNEMEN IN SUIKERBIETEN
Ziekten, plagen en onkruiden waarnemen begint al voor het zaaien en
gaat door tot het leveren van de bieten aan de fabriek. In dit nummer van
Cosun Magazine treft u een poster aan waarop u kunt zien welke ziekten,
plagen en onkruiden u in welke fase kunt vinden. Daarnaast kunt u even
eens in de voorvrucht ziekten en plagen waarnemen, zoals stengelaaltjes
die ook kroef in uien veroorzaken. Leg deze informatie goed vast, zodat u
in de toekomst altijd terug kunt kijken. Voor een succesvolle bietenteelt is
kennis uit voorgaande teelten namelijk erg belangrijk!
Onderaan de poster vindt u een overzichtstabel waarin staat hoe u ziekten,
plagen en onkruiden kunt waarnemen en beheersen en waar u aanvul
lende informatie kunt vinden.
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