OP ZOEK NAAR NIEUWE
OPLOSSINGEN

De bietenteelt moet het doen met steeds minder chemische gewasbeschermingsmiddelen.
Ook in de visie van Cosun wordt daarvan uitgegaan. Voor de alternatieven wordt hoopvol
gekeken naar de kennis en kunde van het IRS.
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