
Beste ,

Nieuwe oogst en voer prijzen

Ondertussen is de nieuwe oogst binnen en

krijgen we een beeld van wat dat met de

prijzen doet.

Een goed bericht is dat bij de biologische

spelt nu eindelijk ook de gekte er vanaf is.

Dus kunnen wij substantieel de prijs laten

dalen en gaat deze per 14 november van

26,50 naar 22,00 per 20 kg.

Onze gangbare spelt bl ijft op hetzelfde

niveau, deze spelt is vorig jaar al f l ink

gedaald en l igt nu op 18,00 per zak van 20

kg.

Helaas is de gehele nieuwe oogst spelt, o.a. vanwege de natte zomer, wat grijzer

qua looks tov de spelt van vorig jaar.

Maar uiteraard hebben we eea laten testen en zijn beide spelt soorten als goed

getest.

De nieuwe gele haver is daarnaast beter bemeten dan die van vorig jaar.

De zwarte haver is nog steeds van dezelfde oogst, welke eerder al als zeer goed

bemeten werd.

Zelfs kippen, die normaal gezien niet echt gek zijn op haver, eten deze haver zeer

graag ;-) 

De prijzen van onze overige paardenvoeders blijven verder voorlopig ongewijzigd!

Voor wat betreft de samengestelde brokken / melen voor andere dieren en de

pluimvee mix moeten we de prijzen helaas wel wat verhogen. 

Per 14-11-2016 worden deze als volgt:

Pluimvee mix 20 kg / 19,00

Legkorrel, kuikenkorrel, legmeel en kuikenmeel  25 kg / 23,00

Legkorrel  10 kg / 13,50

Legkorrel  5 kg  / 10,50

Schapenbrok  25 kg / 20,50

Geitenbrok  25 kg / 21,00

Varkensbrok en runderbrok   25 kg / 21,50

Bio-Treats

Helaas kan ik nog geen positief nieuws melden over de verkrijgbaarheid van onze

bio-treats maar er wordt aan gewerkt.

Hiervoor moet eea aan machinerie aangepast worden, de onderdelen l iggen klaar,

nu nog even tijd vinden, even geduld dus nog.

Zeer interessante Biofotonen dag 9 december / Lunteren

Zoals jul l ie well icht weten ben ik nogal een fan van biofotonen onderzoek.

Zoveel zelfs dat wij een aantal jaren terug een boek over dit biofotonen onderzoek

hebben uitgebracht, vertal ing uit het Duits, en hiervoor een uitgeverij hebben

opgericht.

Met als enigste boek "Op zoek naar Vitale voeding".

Uiteraard gedrukt op FSC papier met natuurl ijke inkt en geseald in

composteerbaar plastic.

Dit jaar nog slechts enkele weken

verkrijgbaar via onze webshop voor 10 € ipv

27,50 vanwege ons 10 jarig bestaan in 2016!

Bovendien ontvang je in dit kader, bij iedere boek bestell ing in onze webshop,

daarbij ook nog eens gratis het boekje "Bodemgezondheid".

In oud Nederlands geschreven door een bezorgde huisarts die zich in 1948 zorgen

maakte over wat hij binnen de landbouw en dierhouderij zag gebeuren..

Inspirerend leesvoer voor deze winter om het volgend jaar op allerlei vlakken eens

wat bio logischer te gaan doen.

Geschreven in 1948 maar ook nu nog zeer

actueel en daarom opnieuw uitgebracht door

het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding kort

gezegd Netwerk VLV.

Dit Netwerk VLV organiseert op 9 december

een dag die geheel is geweid aan het

biofotonen onderzoek.

Met als sprekers de Nederlandse autoriteiten

in dit onderzoek gebied.

Voor wie interesse heeft in thema's als

voedingskwaliteit en vital iteit in de landbouw

een dag om niet te missen, meer info: 

http://nvlv.nl/index.asp?

menu=02&id=3&id=181

Natuurlijk zijn wij hier ook bij en nemen ons boek "Op zoek naar vitale Voeding"

mee, verkrijgbaar incl. onze 10 jarig bestaan korting voor 10 €

Winter?

De weergoden geven ons momenteel wat winterse plaagstootjes en l ieten

vanmorgen hier een prachtig wit ochtend landschap zien.

De afgelopen zachte winters waren dit soort plaatjes zeldzaam, zou het dan toch

weer eens een echte winter worden?

Op zich zou dat niet verkeerd zijn om allerlei biologische processen in de bodem

c.q. plantengroei maar ook voor de dieren weer eens tot een echte rust periode te

dwingen, dit zal het immuun systeem weer wat sterken.

Van verschil lende dierenartsen, natuurgeneeskundige en wat ikzelf bij onze

paarden waarneem hebben de laatste kwakkel winters best een sterke wissel

getrokken op de weerstand / gezondheid van de dieren.

Zo kwamen mijn eigen Shetlanders dit voorjaar met te veel vetreserves van hun

winterweide waardoor ik ze pas vanaf eind juli / augustus weer wat weidegang heb

kunnen geven op het volgroeide gras.

Dit heb ik qua graas tijd steeds wat langer gemaakt, van een uurtje in augustus

tot halve dagen eind oktober.

Vanaf afgelopen week mochten ze voor het eerst weer onbeperkt op de weide waar

nu, net als in de natuurgebieden, overwegend vergeelde oude grassen staan.

Op de track en in de inloop

stal hebben ze ter aanvull ing

onbeperkt mooi hooi ter

beschikking.  

Naast de groene grassen die

door het gele gras opkomen

zijn ze de afgelopen weken

ook begonnen aanwezige

(on)kruiden op te peuzelen zoals smalle weegbree, pimpernel, waldstro en malve

(kaasjeskruid).

Ook de brandnetels die ik afgelopen weken heb gegeven waren zeer in trek.

In oktober hebben ze ook een kuurtje veendrenk en bokashi gehad om de

seizoenwisseling / transformatie wat te ondersteunen.

Met momenteel een handje granen en wat bio-chi hebben ze nu bij het seizoen

passende vetreserves en zijn ze fit om weer een echte winter te kunnen

doorstaan. Laat maar komen die winter.

Maar wanneer net als de vorige 2 winters het te zacht bl ijft waardoor (te)veel

jong gras blijft opkomen zal ik weidegang toch weer wat gaan beperken.

Dan voel ik mijzelf weer gezegend dat ik een track tot mijn beschikking heb

waarop de dieren constant in beweging blijven.

Het doel is er voor te zorgen dat ze aankomend voorjaar weer wat schraler uit de

winter komen zodat ik ze van de zomer weer wat meer tijd op het gras kan zetten.

Iedere situatie is natuurl ijk anders maar we hebben allemaal te maken met

seizoenen die vrij onvoorspelbaar zijn, noem het kl imaatverandering.

Ieder organisme, van groot tot microscopisch klein, heeft ermee te maken en

moet reageren.

Kortom in het verleden behaalde resultaten zijn dus geen garantie voor de

toekomst meer.

Of anders gezegd onze oude ideeën qua onbezorgde winter weidegang zullen we

moeten aanpassen aan de hand van de veranderende seizoen perikelen tegenover

de conditie van de dieren.

De natuur is een dynamisch systeem met verandering als de enige constante, dat

maakt het ook zo boeiend en leerzaam.

Alvast een fijne winter toegewenst.

Ron & Sylvia
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