
Beste ,

De dagen worden korter en de

de nachten soms best al fris,

onze shetty's hebben maar

alvast besloten met de

productie van een wintervacht

te beginnen maar onze volbloed

vindt dat bl ijkbaar nog niet

nodig en loopt nog in zijn

zomer outfit rond.

De paarden lopen nu

hoofdzakelijk op de track en

dagelijks een paar uurtjes op

een ruig stukje oud gras met

veel brandnetels, zuring, smalle

weegbree, bijvoet en

smeerwortel.

De weide heeft vanaf eind jul i weer rust en komt goed bij er staan zelfs alweer

bloeiende grassen in, dat wordt smullen voor ze straks.

Naast wat meer takken zeis 1 a 2 keer per week een kruiwagen vol met

verschil lende volgroeide planten zoals (heel veel brandnetels), bijvoet, wilde

peen, cichorei, ereprijs, waldstro, riet, smalle weegbree, boerenworm,

duizendblad en uiteraard lang gras.

De brandnetels en gras gaan als eerste op en de waterbak gaat ook heel hard;-)

De rest van de planten volgt in de dagen daarna, sommige blijven ook l iggen.

Die gaan straks weer op de compost.

Opvallend is dat de bak met zeewier die maanden niet aangeraakt is nu weer bijna

elke dag gevuld mag worden met een nieuw handje zeewier.

Ook de l ikstenen, niet al lemaal, worden weer meer gebruikt.

Qua voer krijgen de Shetjes een paar keer per week een handje spelt, met wat

bokashi en natuurlijk dagelijks uit de hand een paar van onze nieuwe Hennep

Bites, zie onder.

Ik geef ze gelijk een mond vol waarop ze relaxed blijven kauwen tot het schuim in

de mondhoeken staat, dat zien we natuurlijk graag, goede opname gegarandeerd.

 

Uiteraard proef ik ook zelf regelmatig van de Hennep Bites en wat dan steeds

opvalt, naast de heerl ijke smaak, zijn de vele vezels.

Dit zijn de harde schil letjes van de hennepzaden waar je vanzelf heel lang op gaat

kauwen.

Je probeert instinctief ieder schil letje met je tong tussen je kiezen te bewegen om

goed fijn te malen, een hele klus voor ons dus

Paarden zitten daar niet die kauwen bijna de hele dag en nacht al ;-)

 

Bio-Treats out

Zoals jul l ie ondertussen een beetje gewend van ons zijn ;-) moet ik weer melden

dat de Bio-Treats niet meer leverbaar zijn.

De pers werkt niet echt mee er een stevige brok van te maken en onlangs was de

pers zelfs helemaal vastgelopen.

Uiteraard blijven we eraan werken maar voorlopig zijn de treats helaas out.

Nieuw product HENNEP BITES

Wij waren al met dit product

bezig en kunnen dit nu als

alternatief voor de treats

aanbieden.

Maar het is veel meer dan

een snoepje, nl. qua inzet

vergelijkbaar met onze

natuurl ijke omega,

vitaminen, mineralen suppletie de Bio-Chi, maar dan zonder de kruiden.

Specif iek voor de wat overgevoelige dieren, waarbij de kruiden booster te veel

overprikkeling geeft, zijn de Hennep Bites het alternatief.

Gemaakt van 1 zeer hoogwaardige grondstof waar vrijwel al le dieren positief op

reageren.

Het is een stevig brokje, van 1 a 1,5 cm dikte die makkelijk in kleinere stukjes te

breken zijn, dus ook ideaal is om als gezonde beloning in te zetten, de meeste

dieren zijn er echt gek op.

Deze Hennep Bites zijn bovendien geschikt voor vrijwel al le diersoorten.

Hennep-bites zijn o.a. rijk aan omega’s 3-6-9 (in de juiste verhouding), essentiële

aminozuren, vitaminen en mineralen.

Geschikt om als kuur, bijvoorbeeld in voor en najaar te geven, maar zijn

desgewenst ook doorlopend te voeren.

Het product is wat overblijft na het uitpersen van hennepzaden voor onze

hennepzaad olie, er is verder niets aan toegevoegd.

Inzetbaar ter positieve ondersteuning voor huid, vacht, gewrichten, spieropbouw,

immuunsysteem, nervositeit en suikerbalans.

Dosering :

Paard < 500 kg / 50 gr per

dag / 6 à 7 bites

Paard > 500 kg / 70 gr per

dag / 9 à 10 bites

Kleinvee 3 a 5 bites per dag

Honden per 10 kg

lichaamsgewicht 1 à 2 bites

per dag

Katten per kg

lichaamsgewicht 1 halve bite

per dag

Als kuur / voor oudere dieren / dieren met gezondheid problemen kan de doses

desgewenst verdrievoudigd worden.

Voedingswaarden gram per 100 gram

Energie 1241 kJ / 299 kcal

Vezels 91,3

Ruw As 6,9

Proteïne 32,8

Calcium 1800 mg / kg

IJzer 200 mg / kg

Kalium 11000 mg/ kg

Magnesium 5500 mg / kg

Natrium 13 mg / kg

Zink 110 mg / kg

Koolhydraten 5,2

Verzadigde vetzuren 0,90

Enkelvoudig onverzadigd Omega 9 / 0,82

Meervoudig onverzadigd waarvan:

Linolzuur omega 6 / 4,72

Alpha l inolenzuur omega 3 / 1,19

Gamma Linoleenzuur omega 6 / 0,04

Verpakking :

0,5 kg / € 13

1,2 kg / € 23

3 kg / € 36

Nieuw boek 34 Planten extracten om zelf te maken 

Een nieuw en bijzonder boek en de enige in

zijn soort voor zover ik weet.

Vertaling uit het Frans en als

maatschappelijk statement geschreven als

reactie tegen het Franse verbod op de

verkoop van brandnetel gier en andere

natuurl ijke middelen van / voor planten,

begin 2000.

De brandnetel gier oorlog eindigde in 2014

toen deze producten de wettelijke status van

bio-stimulanten kregen en weer verkocht

mochten worden.

Maar waarom zou je ze kopen als de

grondstoffen in je directe omgeving gratis

aanwezig zijn en de extracten eenvoudig

voor iedereen te maken zijn.

Het produceren van deze plant versterkende en ziekte / vraat bestrijdende

middellen is ook een leuke bezigheid.

Mijn eigen ervaring is dat het heel  simpel is, weinig tijd kost, en de resultaten

bijzonder zijn.

In dit boek vindt je het hoe, wat, waarom op een heldere manier uitgelegd.

Je kunt deze plant extracten zien een EHBO trommel voor de planten / tuin dus

eigenlijk onmisbaar om bij de hand te hebben.

Biologisch aan de top

Vorige maand werd in Brussel het EK Endurance 160 km verreden, het was een

zwaar en technisch parcours waardoor meer dan de helft van de starters uitvielen.

Nederland werd vertegenwoordigt door 5 amazone's waarvan er 2 deze zware race

goed uitreden.

O.a. Jeanette Wilhelm met haar paard Chatar F die wij nu al een aantal jaren

sponsoren.

Dit geeft maar weer aan dat het ook mogelijk is op een natuurl ijke manier een

dergelijke prestatie neer te zetten.

Wij fel iciteren Jeanette en haar hele team van harte met deze bijzondere

prestatie.

Nieuw verkooppunt in Vijfhuizen

We hebben de laatste tijd wat storing in ons nieuwsbrief programma waardoor ik

niet weet of onze laatste nieuwsbrieven door iedereen ontvangen zijn.

In deze regio hadden we nl uitval van een verkooppunt (in Heemskerk) maar

konden gelukkig weer snel een alternatief bieden.

Vanaf heden zijn onze producten verkrijgbaar bij Wil lemse diervoeders in

Vijfhuizen.

Een fijne nazomer toegewenst, Ron & Sylvia
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