
Beste ,

De vakanties zijn her en der

begonnen, wij gaan deze

zomer niet op vakantie maar

nu het ook wat rustiger wordt

voelt het wel als vakantie. 

En dus ook weer even tijd om

een nieuwsbrief te maken.

Nieuwe verkooppunten,

helaas ook afscheid 

Het gaat zoals het gaat of

zoals een van onze

verkooppunten hun bedrijf

genoemd hebben

"tiszoalstis". 

Tis eigenlijk nog maar 10 jaar geleden dat ik begon vanuit mijn garage zakjes

biologisch paardenvoer rond te brengen in Soest en omstreken. 

Ondertussen zijn wij dankzij nu ruim 80 verkooppunten organisch gegroeid tot een

volwassen bedrijf waarbij zowel verwelkomen als afscheid nemen van

verkooppunten hoort.

Nu ruim een jaar geleden is Anna van Praktijk Dierbewust in Heemstede gestart

onze producten voor deze regio te verdelen. 

Maar helaas heeft zij besloten vanaf augustus te stoppen als voer verkooppunt. 

Dit omdat eea praktisch gezien qua opslag van het zakgoed voer lastig te

organiseren bleef en dit haar veel t ijd koste welke zij l iever in haar

natuurgeneeskundige praktijk wil stoppen. 

Hierdoor ontstaat er weer ruimte voor iemand anders die dit wil oppakken,

bestaande klanten bedienen en uiteraard met ons mee te groeien in een markt

waarin steeds meer mensen bewust kiezen voor biologisch, voor zichzelf en voor

hun dieren.

Aangezien dit momenteel de gehele kust regio van Leiden tot aan Beverwijk

betreft is er zelfs ruimte voor 2 nieuwe verkooppunten zolang deze maar ver

genoeg van elkaar l iggen en niet te dicht bij onze bestaande verkooppunten. 

Wij hanteren voor verkooppunten nl. een regio bescherming van zo'n 20 km

waarbinnen geen ruimte is voor nieuwe verkooppunten. 

Mocht je zelf interesse hebben of tips hebben voor deze regio laat het ons weten.

 

2 nieuwe verkooppunten 

Of beter gezegd 1 geheel nieuw verkooppunt en een verkooppunt wat vanaf

augustus naast al leen de kleinere producten nu ook het zakgoed voer en

bodemverbeteraars 20/25 kg kan leveren. 

Deze uitbreiding betreft de Dierenwerkplaats van Dietske Dijkman in Abcoude.

Dietske is tevens Veterinair Natuurgeneeskundig Therapeut en heeft ruime

ervaring met vrijwel al le diersoorten, van hobby tot boerderijdieren. 

Opgedaan met haar eigen paard was ze in de leer tot op hoog niveau maar ook

met haar rondreizende "Levende boerderij op locatie" om voorl ichting te geven

over deze dieren bij kinderdagverblijven, zorg centra en basisscholen.

Ons geheel nieuwe verkooppunt start in Snikzwaag (nabij Sneek) en wordt gerund

door Renske Cans. 

Renske is ondernemer in een geheel andere branche maar heeft in haar studietijd

zoölogie gestudeerd en heeft zelf verschil lende dieren. 

Zojuist neergestreken op haar nieuwe woonplek met de paarden aan huis, kippen

erbij, weiden en tuin ontstond de mogelijkheid / interesse iets met onze producten

te gaan doen.

Dus ook in Friesland weer betere beschikbaarheid van onze producten, hoewel er

tussen Harlingen en Leeuwarden nog wel ruimte blijft voor een nieuw bio-ron

verdeelpunt.

Droog voorjaar 

Het was weer een droog

voorjaar, vrijwel iedereen

heeft minder hooi binnen

gehaald, maar door de trage

groei zal de kwaliteit super

zijn voor de paarden.

Het late hooi wat wijzelf

geoogst hebben was al

binnen 3 dagen gereed om in

baaltjes te pakken, lekker

hard, structuurrijk dus veel

minerale sporen elementen

en de aanwezige suikers

stevig verpakt in de vezels.

Het gevolg van minder oogst zal wel betekenen dat de prijzen omhoog zullen

gaan, anderzijds geeft dergelijk hooi en snellere verzadiging dus zullen de dieren

er wat minder van hoeven opnemen, dus dat compenseert weer eea.

Helaas is een droog voorjaar wanneer je gras ingezaaid hebt minder leuk.

De nieuwe zaden zullen hierdoor zeer traag ontkiemen, wachten op water,

waardoor andere planten die zich op de locatie al helemaal thuis voelen makkelijk

kunnen gaan overrulen.

Uiteraard kregen wij hier verschil lende vragen over van mensen die met onze

mengsels hadden ingezaaid. 

Meestal was ook al advies ingewonnen bij de boer / loonwerker die het eea had

ingezaaid. 

Adviezen waren soms platspuiten en helemaal opnieuw inzaaien, l iefst met turbo

gras, maar dat past natuurl ijk niet binnen het biologische plaatje en is ook niet

nodig. 

De kunst hierbij is niet te lang te wachten iets te doen als het erop l i jkt dat bv

een melde of andere pionier plant explosief op gaat komen. 

Dit komt vaker voor wanneer je een grond helemaal opnieuw inzaait maar vormt

pas een serieuze bedreiging als we met droogte van doen hebben.

Als deze plantjes nog maar net opkomen kun je ze ontmoedigen door het land te

laten walsen. 

Hierdoor worden de plant steeltjes geknikt, maar zullen sommige zich toch weer

oprichten, dus zal het desgewenst nog eens herhaald moeten worden. 

Jonge mals gras zal door deze behandeling niet beschadigen en zich snel weer

oprichten waardoor ze een voorsprong gaat krijgen.

Ondertussen hopen op regen of /en indien mogelijk beregening toepassen.

Ben je aan de late kant dan wordt het maaien en tegelijk afvoeren en zul je

ontstane kale plekken moeten bij zaaien.

Voor je gaat inzaaien kun je ook al maatregelen nemen als het om een perceel

gaat wat van zichzelf al vrij veel (on)kruiden bevatte. 

Mijn advies is dan ruim in te zaaien met 60 kg graszaad per hectare ipv het

normale advies van 40 kg per hectare.

Ook kun je ervoor kiezen in het najaar in te zaaien, zeker door onze steeds

zachter wordende winters waarbij het gras langzaam blijft doorgroeien, een prima

/ zekere manier om van vervelende explosies die het opkomende gras kunnen

verdringen verschoond te blijven.

Dit betekent dan wel een langere periode dat het land rust moet hebben en de

paarden er niet op kunnen.

Zaaihaver

Gezien mijn vermoeden is dat droge voorjaarscondities steeds meer algemeen

goed zullen gaan worden zal ik op zoek gaan naar een biologische zaai haver.

De haver kun je samen met de grassen inzaaien. 

Deze haversoorten ontwikkelen zich zeer snel en verdringen zo het opkomend

onkruid. 

Het havergras kan gewoon begraasd en gehooid worden maar zal langzaamaan

vanzelf verdwijnen met dat het gras een dichtere zode vormt.

Zodra de haver leverbaar is laat ik het jul l ie uiteraard weten,we blijven gewoon

meebewegen met de klimaat perikelen.

Een fijne zomer(vakantie) toegewenst, Ron & Sylvia 
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