UITNODIGING
Thema: Notenteelt
Notenteelt is een thema binnen het project ‘Duurzame Fruitteelt Utrecht’
(DUIT) . Voor dit thema wordt een proefopstelling met notenbomen aangelegd
bij het bedrijf Merkens in Werkhoven. De aanplant wordt zodanig gepositioneerd (langs watergangen) dat emissies van middelen worden weggebufferd.

Carbon footprint
In project DUIT is afgesproken om ook de carbon footprint van de
fruitteelt voor de deelnemende bedrijven te berekenen. Het doel
hiervan is om de telers inzicht te geven in de duurzaamheid van de
bedrijfsvoering. Op 23 november is er een excursie naar Mobipers
die hier goed bij aansluit.

Excursie naar Mobipers
Op zaterdag 23 november is er de mogelijkheid om het notenbedrijf
Mobipers in Zoelen te bezoeken. Daar worden noten geteeld, gepeld,
gedroogd en verwerkt tot notenolie. Naast een presentatie door de
ondernemer kunt u deelnemen aan een rondleiding en proeverij.

Praktische informatie
Vertrek: 23 november 2019, 10.00 uur met de bus vanaf de carpoolplaats in Deventer. Kosten voor reis en lunch:
Aanmelden: https://projectenltonoord.nl/notenteelt/
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