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Bokashi en veendrenk kuur tijdens seizoenwissels 

De temperatuur gaat geleidelijk dalen en het aantal uren l icht neemt af.

Dit zet een reeks processen in gang waardoor de dieren hun wintervacht gaan

aanmaken en dat vraagt extra energie en voedingsstoffen.

Extra belangrijk dus dat tijdens deze periode de voedingsopname goed verloopt

maar tegelijk veranderd er in deze periode ook vaak het eea qua voeding.

De weide wordt steeds minder en we beginnen weer meer hooi bij te voeren. 

Dit al les geeft een microbiële verschuiving qua maag en darmflora dus is het

zinvol dit proces positief te ondersteunen.

Mijn advies is daarom de

dieren ieder voor en najaar

te ondersteunen met een

kuur veendrenk en bokashi.

Voor groot paard van ieder

product een 5 kg verpakking op voeren in 2 a 3 maanden.

Naast dat beide producten rijk zijn aan volledig natuurl ijke, dus goed

opneembare, vitaminen en mineralen stabil iseert de bokashi de maag en darmflora

en draagt de veendrenk met name bij aan gezond maag en darm weefsel /

functionaliteit.

 

Ook andere dieren kun je zo'n kuur geven want bokashi en veendrenk zijn voor

vrijwel al le dieren geschikt.

Ouder paard, zo oud als hij zich voelt 

Deze week werd er van mij een fotoshoot gemaakt voor een artikel in een

paardenblad. 

De fotografe verwonderde zich dat Kybalion (onze Anglo schimmel) al 28 jaar is.

Uiteraard krijgt hij al jaren ieder voor en najaar een kuur bokashi en veendrenk

;-0 en goed voer natuurl ijk.

Hij ziet er f it en gezond uit en

lokt de 2 jongere shetjes

regelmatig uit tot een spelletje.

Ik merk wel dat ik ieder jaar wat

eerder moet beginnen hem meer

te voeren om hem met voldoende

vlees op de ribben de winter in te

sturen. 

Ondertussen heeft onze weide ook al 5 jaar verschraling ondergaan dus de

algehele voedingswaarde hiervan l igt nu ook beduidend lager. 

Plus dat ik in de zomer ze alleen op volgroeid gras en beperkt in tijd laat grazen,

vanaf nu krijgen ze weer steeds meer weide gang op droge stoppels waar ook wel

wat vers groen weer uitkomt, gaat natuurl ijk als 1e op.

Over een week of 2 a 3 zal ik de weide vrijwel onbeperkt openzetten voor ze. 

Maar voor het oude paard heb ik de omheining tussen de weide en het pad zo

gemaakt dat het oudere grote paard hier overheen naar wens jaarrond altijd vers

gras kan opnemen tot zo'n 10 cm boven de grond.

De paarden hebben verder jaar rond ad-l ib. hooi en gerste stro tot hun

beschikking en voor het oudere paard biedt ik wat rijker hooi aan op plaatsen

waar de shetjes er niet bij kunnen. 

Zo houdt ik deze twee uitersten qua voedingsbehoefte jaarrond op conditie. 

Deze week kreeg ik wat telefoontjes van bezorgde mensen met oudere paarden die

niet op gewicht waren. 

Uiteraard adviseer ik dan als 1e bokashi en veendrenk te gaan geven en de voer

gift geleidelijk te verhogen. 

Voert men de dieren reeds hele granen dan kan men beginnen extra spelt bij de

granenmix of muesli te mengen.

Gaat men beginnen met hele granen te voeren dan starten met alleen de spelt en

als dit goed gaat na ongeveer 2 weken geleidelijk de muesli of granenmix erbij

beginnen te mengen.

Spelt is een naakte wintertarwe met een relatief dun schil letje waardoor de

opname beter verloopt dan bij bv haver, gerst of tarwe. 

Daarnaast brengt spelt rust in de darmen o.a. vanwege de vezels van het kafje

wat er nog omheen zit maar ook vanwege de goede gluten die spelt bevat.

Belangrijk hierbij is ook regelmatig te observeren hoe goed het dier de granen

opneemt, uiteraard dient het voeren in al le rust te gebeuren en moeten ze er lang

op gaan kauwen. 

Door meer spelt toe te voegen zijn ze er langer mee bezig.

Uiteindelijk zie je in de mest terug hoe goed de granen verteerd zijn. 

Meer spelt geven betekent wel dat er soms wat meer zaadhoesjes in de mest

kunnen zitten. 

Maar als de kiezen goed functioneren is de graankorrel geplet en zijn de

waardevolle voedingsstoffen opgenomen. 

En heeft het kafje (cellulose) onderweg de groei van de goede maag en darm

bacteriën gestimuleerd.

Wanneer dieren gebit problemen hebben , hele granen moeil i jk / niet opgenomen

kunnen worden, adviseer ik een combinatie van brok plus, luzernebrok en spelt te

voeren. 

De voedingsstoffen uit de brok en luzerne worden uiteraard makkelijker

opgenomen en wat spelt erbij zorgt voor veel kauw bewegingen, speeksel vorming

en dus betere opname. 

Onze luzerne brok is daarbij van de hele plant gemaakt en bevat ook veel vezels

die het kauwen extra bevorderen.

Verder kun je het dieet uiteraard verder upgraden met l i jnzaad, hennepzaad,

hennepzaad olie, onze nieuwe hennep bites en IJslands zeewier.

Of / en als je ook kruiden wilt inzetten de Bio-Chi.

Zelf biedt ik de dieren zo nu

en dan nog wat biologische

groente en wat fruit resten

die uit de keuken en groente

tuin komen.

Vooral koolbladeren zijn nu

erg in trek, logisch want deze

bevatten veel mineralen en

organische zwavel, goed voor huid / haar processen.

Dit soort extra's uiteraard doseren want teveel geeft gassen / verstoring van de

maag en darm en dat wil len we niet.

Nieuwe verkooppunten in de Achterhoek en Ede

Sinds kort is Cynthia Fermont gestart met onze producten vanuit Vragender te

gaan verdelen. 

Vanaf half oktober kun je daar ook terecht voor kleine baaltjes Duits kruidenhooi. 

Daarnaast is Cynthia gespecial iseerd in rauw vleesvoeding voor de vleeseters. 

Health Care 4 Pets 

Winterswijkseweg 67 

7134 PH Vragender 

06-45203434@ 

Email : info@biologischediervoeding.com 

Website :  http://www.biologischediervoeding.com/ 

Wij zijn erg blij dat Cynthia voor deze regio aan de slag te gaan het gelijk goed

oppakt. Er was in de Achterhoek al geruime tijd geen mogelijkheid meer om onze

producten via een verkooppunt te verkrijgen, dat is nu gelukkig verleden tijd.

Maar net zo blij zijn we met ons nieuwe verkooppunt Brandrood in Ede / Kernhem.

Karina en Arjan runnen daar kleinschalig biologisch melkvee bedrijf en maken o.a.

bijzondere kaas van de melk van hun net zo bijzondere Brandrood koeien.

Zeldzame rassen in ere houden is hun passie.

Vanaf medio volgende week zullen onze producten hier verkrijgbaar zijn.

Maar neem gerst alvast contact op wanneer je daar producten wilt betrekken, dan

weten ze alvast wat ze op voorraad moeten nemen, bvd.

Brandrood

Kernhemseweg 6 

6718ZB Ede

0318-611255 

Website : https://www.brandroodkaas.nl/

Hennep bites en troebele hennepzaad olie

Om de kwaliteit van onze

hennepzaad olie te upgraden

en nog meer onderscheidend te

zijn tegenover andere

biologische hennepzaad olie

varianten hebben wij besloten

deze minder f ijn te zeven.

Dit resulteert in meer bezinksel oftewel meer essentiële voedingsstoffen in onze

hennepzaad olie, maar ook voortaan wel even schudden voor gebruik.

Let op dat de vorige gebruiker de dop er weer goed opgedraaid heeft ;0 

Onze nieuwe Hennep Bites zijn goed ontvangen en we zijn alweer bezig de 2e

charge en ook die raakt ook alweer aardig op.

Het is ook een mooi en uniek product en voor zover ik weet het enige in deze

vorm.

Om het brokje nog wat steviger te maken is deze charge iets dikker geperst en

vindt je soms wat langere brokken in de verpakking die je uiteraard makkelijk

breekt.

Onlangs kreeg ik signalen dat er cbd olie in de bites zou zitten? 

Dat is natuurl ijk niet het geval.

Bites zijn een totaal ander product wat voor 99,9 % uit biologisch hennepzaad en

misschien een enkel blaadje of takje van de hennep plant.

Cbd olie is een geconcentreerd extract wat enkel uit de groene delen van de

hennepplant wordt gewonnen.

Ons biologisch hennepzaad en alle hiervan afgeleide producten zoals de

hennepzaad olie en de hennep bites zijn gewoon bijzonder waardevolle

voedingsproducten.

Al eeuwen hiervoor geroemd in vrijwel al le culturen. 

Tis geen medicijn, alhoewel?

Hippocrates (geneesheer) bedacht zeer lang geleden " laat uw voeding uw

medicijn zijn en uw medicijn uw voeding".

Een mooie herfst toegewenst

Ron & Sylvia
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