Vroeg voorjaar?

.

In de nieuwbrief van februari lieten we u

Verder gebruiken de telers uiteraard geen

weten dat de boeren hun akkers winter-

gif, kunstmest of andere chemische midde-

klaar hebben gemaakt. Maar voor welke

len”, aldus Paul. “Kasproducten als andijvie,

winter eigenlijk? We hebben in de loop van

spinazie, raapstelen, bosui en rucola verrij-

februari een paar uitzonderlijk warme en

ken ons assortiment deze maand. Voor de

zonnige weken gehad. Het lijkt erop dat we

boerenkool, pompoen, palmkool en spruit-

een echte winter dit jaar overslaan. De ge-

jes zit het seizoen er weer (bijna) op. Dat-

volgen hiervan zijn goed zichtbaar in de

zelfde geldt voor de Conference peren en

landbouwsector.

ander hardfruit, terwijl u voor het zacht fruit

Aan de ene kant hebben veel gewassen last
van het warme weer, vooral in de opslag.
Ook palmkool, een echte wintergroente,
groeide niet als kool, maar begon eind februari te bloeien. Bovendien groeide het
onkruid sneller dan normaal door de zachte
winter. Sommige biologische boeren, waaronder wijzelf, eggen de graanvelden
daarom vroegtijdig om de tarwe voldoende ademruimte te geven. Aan de andere kant groeien sommige groenten juist
harder door het warme weer. Hierbij moet
u vooral denken aan gewassen uit biologische kassen.
Biologische kassen? Verschillen die nu wezenlijk van normale kassen? “Absoluut!”, als
we Paul mogen geloven. “In biologische
kassen worden de gewassen “ouderwets"
in de grond geplant in plaats van in substraat. Bovendien worden de kassen van
onze leveranciers niet kunstmatig verwarmd.

nog even zal moeten wachten tot mei.”
Ook de akkers doen het tot die tijd rustig
aan. De maand maart is de laatste rustmaand waarin de akker zich oplaadt voor
een nieuw hoogseizoen. Op de boerderij
zijn we nu bezig met drainage. Drainage
heeft als doel de waterafvoer te bevorderen
en het grondwaterpeil te verlagen. Om
drainage vlekkeloos te laten verlopen moeten de zogenaamde drains af en toe
schoongespoten

worden.

Ook bij De Almershof zelf zitten we zeker
niet stil. Naast het veelzijdige assortiment
dat binnenkort aangevuld wordt met biologische zuivel en koekjes uit Noord-Holland,
zijn ook de recepten nu een feit. De samenstelling van onze pakketten zal binnenkort
wijzigen.
Graag tot snel!
.
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