GROTE OPBRENGSTVERSCHILLEN
Perceel met droogteschade

De groei van de suikerbieten dit jaar is flink beïnvloed door de extreem droge zomer.
Dachten wij in juni af te stevenen op een nieuw record van ruim 15,5 ton suiker per
hectare, de laatste opbrengstprognose is 13,5 ton. De verschillen in opbrengst en in
suikerpercentage zijn groot.
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