GEBRUIK RESISTENTIEAANBEVELING
Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle bietenteelt in 2020 is de juiste
resistentiekeuze. Als hulpmiddel om de juiste resistentiekeuze te kunnen maken geeft
Suiker Unie voor elk perceel bij de bestelopties een specifieke resistentieaanbeveling.
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BESCHIKBAARHEID RASSEN
Het bietenzaad kan besteld worden tot en met vrijdag 3 januari. Dit jaar is een
groot aantal rassen beperkt beschikbaar, waardoor de kans groot is, dat rassen
snel uitverkocht zijn. In het ledenportaal is de actuele beschikbaarheid zichtbaar.
De daar als uitverkocht aangegeven rassen zijn niet meer te bestellen. Om verzeDoor op de omcirkelde i-knop te klikken zijn de
perceelgegevens in te zien waarop het advies
gebaseerd is
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kerd te zijn van het gewenste ras is het daarom verstandig de bestelling vlot na
opening van de bietenzaadbestelling te plaatsen.
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