Goed nieuws!
Het afgelopen jaar is de hoeveelheid biologische landbouwgrond met 12% toegenomen. Een mooie trend die wij absoluut toejuichen in ons streven naar een duurzamere
wereld. Afgelopen jaar zijn er maar liefst 99
nieuwe bio-boeren en -tuinders bijgekomen. Waar zij, en de rest van de biologische
landbouwers, zich momenteel mee bezighouden?
In de voorbije weken is er onder andere
veel kool geplant: witte, rode en spitskool.
De komende maand blijven we rustig door
planten zodat we ook langer de tijd hebben
om te oogsten: van juli tot december. Begin
mei is het natuurlijk nog steeds volop zaaiseizoen!
Weet u nog dat we vorige maand bezig waren met de voorbereiding voor de aardap-

zaden. In de zomer zullen we vervolgens
onze handen vol zullen hebben aan het
schoonhouden van de wortelvelden, zodat
we in de herfst kunnen genieten van verse
biologische winterpeen. Biologische wortelen zijn en blijven toch een prachtig gewas
om te telen!
Heeft u geen zin om tot de herfst te wachten op wortelen? Gelukkig kunt u vanaf
deze maand ook bospeen (nu nog uit de
koude kas) bestellen bij de Almershof. Producten als prei, uien, aardappelen en knolselderij maken bovendien plaats voor broccoli en bosbieten. Ook het aardbeienseizoen staat weer voor de deur!
Veel van deze biologische streekproducten
zult u binnenkort ook op de markt tegen
kunnen komen. Zaterdag 11 mei staat De

pelpoot?

Almershof namelijk op een biologische

De aardappels zitten nu al een week in de

staan hier om u, de consument, een beter

grond. Inmiddels doemen er nog meer onbeplante ruggen op aan de horizon van de
kleigronden van boerderij de Almershof.
Dit zijn wortelruggen.
De kuubskisten vol met pootaardappelen
hebben plaatsgemaakt voor bescheiden
zakken wortelzaadjes. De komende week
bezaaien we de resterende ruggen met
deze

boerenmarkt in Geestmerambacht! We
beeld te geven van wie wij zijn en wat we te
bieden hebben. Check voor meer informatie de website van de organisator van de
markt: www.loversandhunters.nl.
Misschien zien we elkaar daar!

Paul

