
Beste ,

Ik zag dat mijn laatste nieuwsbrief afgelopen januari is verstuurd, dus hoogste

tijd voor een nieuws update.

Het zaaiseizoen is begonnen.

Anders dan

het weer nu

even doet

vermoeden is het zaaiseizoen weer in volle gang.

Dus wil je meer biodiversiteit aan grassen in je weide dan kun je bijvoorbeeld

door zaaien met onze graszaad mengsels, zaai dan ongeveer 2 kg per 1000m2 in

een vrij open zoden of op plekken die je geheel nieuw inzaait 4 a 5 kg per

1000m2.

Met onze bloemen en kruiden zaden kun je daarnaast kale stukken inzaaien welke

je tot het eind van de zomer kunt afzetten voor de paarden zodat ze in het zaad

kunnen komen om zich vanuit deze plekken te kunnen vestigen / verspreiden in de

omgeving. Zaai hiervan ongeveer 2 a 3 gram per m2.

Ons medicinale weide kruiden mengsel kun je ook daar waar al gras staat

inzaaien en gezien de dieren hier selectief van zullen eten komen er vanzelf ook

planten in het zaad.

Let op! Ons nieuwe multi-mengsel nr 1 / Wolff heeft een nieuwe samenstell ing

en bevat nu een fl ink gehalte aan verschil lende klaversoorten.

Klaver is goed voor een natuurl ijke bodem ontwikkeling maar te veel klaver in een

sobere paardenweide is niet ok.

Dit omdat deze plant de gemakkelijke suikers bevat en veel eiwit.

Zo'n 5 % klavers in je weide is wel ok en als je het gras wat meer lengte kan

geven voor je het de paarden aanbiedt drukken de lange grassen de klaver ook

een beetje weg.

En heeft de klaver in het vroege stadium toch zijn positieve eigenschappen op de

bodembalans gehad.

Ook in de groentetuin als bodem verbeterende tussenteelt is dit mengsel zeer

geschikt, verder kan het ingezet worden tussen / rondom fruitbomen en struiken.

Wil je een echte bijen, vl inders tuin of border aanleggen met nectar planten

gebruik dan ons multi-mengsel nr 2 / Tubinger plus

Geniet ervan in de zomer, pluk voor je eigen salades en in het late najaar vormt

het saladebuffet voor de dieren.

De bedreigde solitaire bijen en hommels zullen je dankbaar zijn.

Magnesium olie

De nieuwe magnesium olie vindt ondertussen

goed zijn weg en de eerste gebruikers

ervaringen / tips zijn binnen.

De olie inzetten voor eigen gebruik was voor

de meeste mensen niet zo heel ingewikkeld.

Maar beter jezelf dan s'morgens in te smeren

dan voor je naar bed gaat want als je echt

behoefte hebt wil het nogal prikken wat de

nachtrust kan verstoren.

Voor gebruik op de paarden was de winter periode voor de buiten paarden niet

echt de meest geschikte periode om te starten.

Dikker in het haar natuurl ijk waardoor er meer olie op de haren achterblijft en

dekens die vervolgens snel verzi lten.Beter daar een aparte oude deken voor

gebruiken.

Metaaldelen van een deken kunnen corrosie oplopen, tis tenslotte zout.

De prikkel die kan ontstaan laat sommige dieren wat heftig reageren, probeer

daarom eerst een klein gedeelte te behandelen en wacht even hoe het dier hierop

reageert voor je een groter deel insmeert.

Bij een reactie heeft het dier zeker behoefte aan magnesium en kun je de olie 1

op 1 verdunnen met water om de werking wat milder te maken.

 

Enfin, wat dingetjes om rekening mee te houden in de praktische toepassing,

mocht je zelf nog tips hebben laat het ons weten.

NIEUW Bio-Ron Gazon / blote voeten gras

Wij kregen in maart opvallend veel telefoontjes van mensen die ons vroegen om

biologisch gazon gras.

Dit bleek naar aanleiding te zijn van een Zembla uitzending waarbij duidelijk werd

dat er f l ink gespoten wordt bij de productie van graszaad.

Dat is ook de reden waarom graszaad hooi niet geschikt is om aan dieren te

voeren. 

Ook de coatings die moeten voorkomen dat vogels het zaad oppikten bleken nogal

wat schadelijke stofjes te bevatten en de mensen die ons belden vertelden dat ze

de vogels gewoon de zaadjes hadden zien opeten.

Op zich niet zo raar als we in een tijd van schaarste, zoals het voorjaar is voor

deze dieren, lekkere zaadjes beginnen te strooien.

Normaal adviseerde ik ons graszaadmengsel nr 2 hiervoor te gebruiken maar

e.e.a. toch meer een gazon karakter te geven heb ik een speciaal gazon mengsel

samengesteld met een fl ink aandeel raaigras. 

55 % raaigras, 15 % veldbeemd, 10 % roodzwenk, 10 % beemdlang, 5 % timotee,

5 % rietzwenk 

In tegenstell ing tot de meeste gazon mengsels die slechts 1 a 3 soorten bevatten

en zo een soort egaal bi ljartlaken moeten vormen heb ik er toch wat grove en

robuuste soorten erbij gemixt om het wat diverser van structuur en

kleurschakering te maken.

De natuur is tenslotte ook niet eenzijdig.

Het feit dat je met biologische zaden geen round-up en dergelijke in het

speelgazon brengt maakt dat we het de toepasselijke bijnaam "blote voeten gras"

hebben gegeven.

Dat kent google natuurl ijk (nog) niet, dus heet het gewoon Bio-Ron Gazon.

Nieuwe verkooppunten

Wij hebben goed nieuws voor de mensen die in het diepe zuiden wonen. Eindelijk

zijn onze producten daar weer verkrijgbaar.

En zelfs vanuit 2 locaties voor Zuid Limburg in Bemelen en meer richting

Roermond in Hunsel.

E.e.a. wordt verzorgt door :

Les2chevaux / Carin Breukers

www.les2chevaux.nl 

Alle Bio-Ron producten zijn op de 1e en 2 e zaterdag van de maand op bestell ing

af te halen, bestel info zie site les2chevaux.

Carin is net als de meeste van onze andere verkooppunten eigenlijk druk zat met

haar eigen activiteiten en heeft geen winkel.

Maar vindt gelukkig toch een mogelijk om via deze weg onze producten

beschikbaar te maken.

Met name in Friesland is er momenteel nog wel ruimte voor  nieuwe

verkooppunten.

Wij hebben daarvoor ook een groothandel in Eesergroen waar een beginnend

verkooppunt, welke natuurl ijk niet gelijk een grote afzet heeft, onze producten in

kleine hoeveelheden kan verkrijgen.

Ook in Belgie zijn er een paar nieuwe verkooppunten bijgekomen maar helaas voor

de paardenmensen zijn deze punten alleen gericht op de honden en katten.

Zij verkopen hoofdzakelijk onze producten voor vleeseters zoals bokashi's, bio-chi

vleeseters en veendrenk maar uiteraard kunnen ze ook dit soort producten voor

paarden en andere dieren bestellen.

Voor zakken voer van 20 kg kun je daar dus helaas niet terecht maar blijft er in

die regio's nog wel ruimte voor nwe verkooppunten die zich meer op het

paardenvoer wil len richten.

Tot slot zijn we in contact met mensen / Nederlanders die onze producten in

Frankrijk en Duitsland wil len gaan verdelen, beide landen zijn natuurl ijk behoorl ijk

groot maar het begint alt ijd met een 1, zo begonnen we 10 jaar geleden ook in

Nederland, wie weet waar we over 10 jaar staan.

Hij is er!

Eindelijk op dvd, de

documentaire "Dansen met

gehoornde dames" verkrijgbaar in

onze webshop.

Het bijzondere verhaal van Jan Dirk

en Irene van der Voort die vanuit een

gangbaar veehouderij bedrijf hun weg

kozen tot nu een biologisch

dynamische / Demeter bedrijf.

Hun bijzondere kazen zijn ondertussen

geroemd door top koks maar ook

gewone mensen die de kwaliteit

herkennen en de prijs ervoor over

hebben genieten van deze kazen.

Deze documentaire laat een transformatie proces zien naar mooie uitkomsten

maar ook komen de dieptepunten in beeld die blijkbaar bij een dergelijk proces

horen.

Om uiteindelijk als boerenbedrijf volledig te kunnen samenwerken met de natuur

en tegelijk een bloeiend bedrijf opbouwen met gelukkige mensen en dieren.

En uiteraard zijn ze dit jaar ook nog eens uitgeroepen tot "Agrarisch ondernemer

van het Jaar 2016" klopt het weer ;-)) 

Jan Dirk is een van de weinige boeren die verse granen plet en deze aan zijn

koeien voert, naast uiteraard de superkwaliteit ruwvoer die zijn bodem

ondertussen levert.

En of het nog niet genoeg is voert hij daarnaast dezelfde kwaliteit ol iekoeken,

groenten, fruit en kruiden melanges die wij in onze bio-chi en bio-treats

verwerken.

Een koe is natuurl ijk geen paard en dus zal de samenstell ing voor melk / kaas

productie wat anders l iggen maar de basis blijft hetzelfde.

Door dieren vitale / hoogwaardige en schone voedingsproducten te geven vergroot

je de kans dat zij een lang, gezond en productief leven zullen leiden en dat l igt

voor paarden natuurlijk niet anders.

Kennismaken zie: http://www.remeker.nl/ 

Voorjaarsgroeten Ron & Sylvia
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