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Uien; in groten getale gaan ze vanuit
Nederland naar zo'n 130 landen
wereldwijd. Uniek hoe zo'n klein landje
een rol van betekenis kan spelen op
de wereldexportmarkt. In deze Primeur
maken we de balans van het seizoen op,
geven we een update over de status van
het optisch sorteren, bespreken we de
voordelen van het condensdrogen en
maken we een analyse van de ophef over
de CBS-cijfers.
Ook de veredelingssector komt
uitgebreid aan bod. Ook al zo'n sector
waarmee Nederland zich al jaren als een
heuse koploper aan de wereld toont.
Waar een klein land groot in kan zijn, en
als je beseft dat een zak groentezaad
meer waarde heeft dan hetzelfde zakje
goud, dan weet je dat er ook een paar
andere zakken goed mee gevuld worden.
Ook bananen krijgen volop aandacht in
het blad. Bananenrijpers en handelaren
uit binnen- en buitenland vertellen over
de laatste actualiteiten. Job van den Berg
van Bio Montaña praat ons bij over de
ontwikkelingen in de biologische sector
en ook hebben we de groeicijfers van het
bio-areaal voor jullie uitgeplozen.
In onze sociale rubrieken praten we bij
hoe het gaat met Hero Haak, vertelt Jan
Mostert openhartig over zijn status en
laat Noud van den Broek weten wat de
voordelen zijn om als voormalig category
manager de handel in te gaan.
Veel leesplezier!
Pieter Boekhout
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