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Tijdens het IIRB-congres presenteerde André Wauters van het Belgische bieteninstituut de symptomen en oorzaken van de zilverziekte, die ook in Nederland
wordt waargenomen. Links een gezonde plant, rechts een plant met zilverziekte.

LESSEN VAN DE ONDERZOEKSRESULTATEN
VAN BUITENLANDSE INSTITUTEN
Iedere twee jaar komen onderzoekers van suikerbieteninstituten, kweekbedrijven en
universiteiten bijeen op het IIRB-congres om de laatste onderzoeksresultaten aan elkaar te
presenteren. IRS-onderzoeker Martijn Leijdekkers presenteerde tijdens het congres
afgelopen juni het onderzoek en het praktische advies voor de bewaring van geprimed
bietenzaad. In dit artikel vindt u een samenvatting van een aantal presentaties van de
buitenlandse deelnemers.
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Rooivolgorde percelen suikerbieten
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