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Werd er in februari nog wat lacherig
gedaan over de verspreiding van het
coronavirus. Inmiddels is de situatie
volledig omgeslagen. Ook voor onze sector
heeft dat een enorme impact, al blijft de
voedselvoorziening een hoge prioriteit
hebben.
In deze Primeur interviewden we
commercieel directeur Ton van Dalen en
bestuurslid John van Heijningen van de
nieuwe telersvereniging Oxin Growers. Ze
vertellen over de nieuwe afzetmodellen
die er mogelijk zijn bij deze fusieclub.
Verder in deze Primeur: Nederlandse
kiwi’s, kasbloemkool, molsla en heel veel
nieuws over verpakkingen en bewerkte
AGF-producten. Ook onderzochten we of
het verdwijnen van CIPC echt leidt tot het
wegvallen van de aardappelexport naar
verre bestemmingen.
Ik wens jullie allemaal veel wijsheid
en gezondheid toe. Volg de
overheidsmaatregelen en wees een beetje
lief voor elkaar.
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