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Tip: leg waarnemingen ziekten en plagen vast in Unitip
Het vastleggen van waarnemingen in
Unitip helpt bij de keuze voor het juiste
ras in de toekomst. Door de ziekten en
plagen die u nu waarneemt op uw percelen in Unitip vast te leggen, wordt u
er de volgende keer bij de rassenkeuze
aan herinnerd dat deze ziekten en plagen aanwezig zijn op dit perceel. Bij de
zaadbestelling helpt de bestelmodule
u dan met de beste rassenkeuze en
zaaizaadbehandeling voor uw perceel.
Bram Hanse
De belangrijkste oorzaken voor het verschil in suikeropbrengst samengevat. Door interactie is het totaal
meer dan 100%. De verschillende oorzaken kunnen elkaar dus versterken. Bijvoorbeeld een slechte bodemstructuur geeft een latere zaaidatum en beide resulteren in een lagere suikeropbrengst.
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Een voorbeeld van kostenefficientie is het beperken van de oogstverliezen. Het kost niets meer om de verliezen te beperken tijdens de oogst.

De veranderingen van de marktordening in de Europese Unie en het verwachtte effect
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geeft snellere veranderingen in de markt.
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