irs informatie

VOORBEREID OP MEER BIETEN BEWAREN?
Indien u dit jaar meer bieten gaat bewaren dan voorheen: Is er voldoende ruimte en afdekmateriaal beschikbaar?

Vanwege de uitbreiding van het Nederlandse bietenareaal in 2017 zullen veel telers aankomende
campagne meer bieten rooien dan ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Een grotere hoeveelheid
bieten bewaren vraagt mogelijk meer ruimte en meer afdekmateriaal. Ga tijdig na of u nog
aanvullende zaken dient te organiseren.
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