
Beste ,

Januari was gelijk een maand

met veel veranderingen in

het nieuwe jaar van de Haan,

dus hoog tijd voor een up-

date.

Prijzen biologische grondstoffen stijgen 

Afgelopen maand zijn wij geconfronteerd met stijgende prijzen van verschil lende

biologische grondstoffen, oorzaak onzekerheid / schaarste in de markt, wie zal het

zeggen? 

Het is een gegeven waar wij niet omheen kunnen dus hebben wij een aantal

voeders l icht in prijs moeten verhogen.

Losse voeder componenten 

Wij krijgen zo nu en dan ook het verzoek om losse biologische componenten te

kunnen leveren zoals de verschil lende granen, zonnepitten en maiskorrels. 

Dus hebben wij deze nu ook aan ons assortiment toegevoegd, verkrijgbaar in 20

en 25 kg zakken via onze voerverkooppunten.

Het betreft hier grondstoffen die gebruikt worden om 100 % biologisch veevoeder

te produceren, bevat geen producten afkomstig van biologische in omschakeling. 

Deze producten worden vanuit een grote bulk getapt wat betekent dat er

wel eens een ander graantje of een korrel van het eea in kan meekomen. 

Met name de ongepelde zonnepitten zijn een zogenaamd veldgewas wat betekent

dat er best wat takjes, stukjes zonnebloem, schil letjes, onkruidzaden en andere

plantaardige delen in kunnen zitten, uiteraard geen gift ige ;-)

Compost en bodemverbeteraars 

Ook in de compost en bodem verbeteraars hebben we prijs aanpassingen moeten

plegen en de oude vertrouwde Ostrea (zeeschelpen kalkgrit) heeft een nieuwe

naam gekregen, deze heet voortaan Aegir . 

Het product Ostrea blijft bestaan maar dit betreft voortaan altijd een meel variant

die o.a. als calcium voeder middel voor melkvee wordt ingezet. 

Uiteraard kunnen wij dit desgewenst leveren.

Bokashi droog 0,5 kg 

Op verzoek van kleinverbruikers bieden we de gedroogde bokashi nu ook aan in

een 0,5 kg verpakking.

Het grote verschil met de vochtige bokashi's is dat de gedroogde variant minder

actieve micro-organismen bevat en hierdoor zachter inwerkt.

Door contact met vocht / voedselbrij 

Met name voor dieren die zeer gevoelig op de maag en darmen zijn kan het zinvol

zijn eerst de gedroogde bokashi in te zetten.

Wanneer e.e.a. uiteindelijk meer gestabil iseerd is kan vervolgens de vochtige

bokashi's ingezet worden.

Door de vochtige groente en granen bokashi's ook af te wisselen blijf je dezelfde

goede micro-organismen met hun pro biotische werking aanvoeren.

Maar hebben ze in het fermentatie proces uit meer verschil lende grondstoffen net

weer andere waardevolle pakketjes aan goed opneembare essentiële

voedingsstoffen kunnen maken.

Uiteraard levert dit dan weer een andere analyse op en of dit exact de juiste

analyse is voor een individueel dier in een bepaalde situatie durven wij niet te

stellen.

Maar wel dat een optimale balans in de maag en darmflora ertoe zal leiden dat uit

het aangeboden voedsel het optimale qua voedingsstoffen kan worden worden

opgenomen, dat is de functie van bokashi.

Wanneer we (bijna) al les goed voor elkaar hebben beperkt het bokashi geven zich

well icht tot een stukje ondersteuning als kuur bij seizoen/voer wissel of orale

medicatie / wormspuit.

In andere situaties waar de basis behoeften niet ideaal, wezen passend, zijn of

dieren verzwakt zijn kan het nodig zijn de bokashi's langere tijd achtereen te

voeren.

Voor vleeseters zelfs als vast onderdeel van hun dieet 2 a 3 x per week geven.

Bedoeld als schone vervanger van de vuile pens.

De maaginhoud / microbiel gefermenteerd plantaardig materiaal wat deze dieren

nodig hebben om hun eigen maag en darm microbieel in balans te houden en

bepaalde voedingsstoffen binnen te krijgen in een goed opneembare vorm.

De treats zijn eindelijk weer leverbaar;-) 

Nieuwe samenstell ing: biologische luzerne, zonnepitten, spelt, l i jnzaad, olijf ol ie

en wat calcium bentonit mineralen.  Alle testpaarden waren er unaniem gek op.

Het is een vrij droge brok, niet superhard en wisselend van grootte.

Qua omega's wat minder divers als de oude treats maar nog steeds prima geschikt

om in te zetten voor dieren die behoefte hebben aan extra vitaminen, mineralen

en omega's.

Bovendien zijn deze nieuwe treats ook een stukje voordeliger geworden dan de

oude treats.

Bio-Chi brokken voorlopig niet leverbaar

Om de treats weer te kunnen leveren is er een geheel nieuwe pers gemaakt die

nog lager van temperatuur blijft voor het behoud van alle waardevolle

voedingsstoffen.

Uiteraard wil len we ook de chi brokken hiermee gaan persen.

Maar net als bij de treats is dit een proces van fine tunen, trai l en error, tussen de

bedrijven door, dus kan dit enige tijd gaan duren.

Gelukkig hebben we de bio-chi granulaat als alternatief.

Door aan het voer wat water of hoogwaardige olie toe te voegen plakt de chi

makkelijk aan het voer en zal het tot de laatste kruimel goed opgegeten / uitgelikt

worden.

De meeste dieren zijn er erg gek op, zij herkennen de kwaliteit;-)

Nieuw: Biologische Hennepzaad 

Ongepeld, afkomstig van EU

landbouw. 

Hennepzaad wordt ook wel voedsel

van de goden genoemd omdat het zo

rijk is aan essentiële voedingsstoffen

zoals hoogwaardige eiwitten, al le

aminozuren, omega's in ideale

verhoudingen, vitamine E, magnesium

etc. etc. 

Superfood voor al le planten en zaden eters en van humane consumptie kwaliteit.

Geeft een boost in vital iteit en levenskracht, bouw de dosering geleidelijk op.

Culinaire delicatesse, no drugs

Tips en meer info zie: http://www.bio-

ron.com/producten/voedingssupplementen/hennepzaad.html

Nieuw: Biologische luzerne brokken

Een bron van bestendige eiwitten, structuur, vitaminen, minerale spoorelementen

met name calcium, ideaal om bij graanvoeding de C/P verhouding wat te

compenseren.

Ter vervanging van een deel ruwvoer of/en toevoegen aan mengvoer, kan ook

prima geweekt worden voor een smakelijke slobber.

Kort nieuws

De xl Himalaya liksteen is in prijs verlaagd.

De kippentuin is nu al een succes ;-)

Ons boek "Op zoek naar vitale voeding" over levenskracht en vitaliteit in

voeding blijft in het kader van Bio-Ron 10 jaar+ ook in 2017 in prijs

verlaagd.

Met vriendelijke groeten Ron & Sylvia
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