AFZETGROEI BIOLOGISCHE SUIKER
De afzet van biologische suiker in Europa groeit. Deze markt wordt vooral bediend met
rietsuiker, maar in verschillende Europese landen is men de laatste jaren gestart met de
teelt en verwerking van biologisch geteelde suikerbieten. Ook Suiker Unie onderzoekt de
mogelijkheden hiervoor.
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