INFOKATERN

De artikelen van het infokatern vallen buiten de verantwoording van de redactie.
Het betreft informatie van een belanghebbende partij die voor opname in het
infokatern betaalt. De naam van deze partij is boven het artikel vermeld.
Uitdrukkelijke voorwaarde voor opname in het infokatern is, dat er sprake is
van een informatieve in plaats van een wervende tekst.
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De periode van het rooien van gewassen van de proefvelden is weer aangebroken. De resultaten worden geregistreerd,
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geanalyseerd en op basis hiervan worden de adviezen voor het komende seizoen onderbouwd. De belangrijkste resultaten
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worden bekendgemaakt in de winterlezingen van Agriﬁrm Plant over meststoffen en gewasbescherming.
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