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Beste lezer,
Juni, de zomer komt in zicht en dat merk je. Steeds meer
dieren op de boerderij kunnen en blijven buiten. De drukte
van het grassen ligt achter ons. Op de rand van juni werden
we verblijd met nieuwe biggetjes. We gaan weer een
mooie tijd tegemoet.

Geplande
evenementen
-----

Dierennieuws

Veel leesplezier
Annet, Gerard en Ronald

Grassen of kuilen
Afgelopen maand is het land gemaaid om te kunnen kuilen.
Kuilgras bestaat uit gras dat in een sleufsilo, graskuil of in balen
door melkzuurgisting wordt geconserveerd. Voor het maken van
een graskuil wordt een zogenaamde kuilvoersnede van het
grasland geoogst. Vaak wordt gemaaid met een maaikneuzer
om het droogproces te versnellen. Na
het maaien wordt het gras 1 tot 2
dagen op het veld gedroogd tot een
drogestof gehalte van ongeveer 50%
is bereikt. Om een snelle droging te
krijgen wordt het gras enkele malen
geschud. Vervolgens wordt het gras
op rijen geharkt en bij ons met een hakselaar van het grasland
gehaald en naar een kuil getransporteerd. Kuilgras wordt
overwegend in de wintermaanden aan koeien gevoerd. Op de
volgende pagina ziet u enkele foto’s over wat er allemaal komt
kijken om een pracht ‘kuil’ te realiseren.

Zondag 31mei zette Antonia
nieuwe biggen op de wereld.
Negen levenslustige varkentjes
krioelen door het stro.
Het is wonderlijk hoe snel ze
weten waar eten en warmte
te vinden is.
En moeder houdt het al
liggend allemaal in de gaten.
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Nadat het gras is gemaaid en
geschud wordt het gewierd, op
rijen geveegd.

De graswagens brengen het gras
van het land naar de sleufsilo

Fotohoekje

De shovel rijdt het gras steeds
aan, zodat het in kan klinken en
er veel gras op de kuil komt.

En na een dag hard werken is dit
het resultaat. Een mooie
wintervoorraad voor de koeien

Nog meer nieuws
Kennismaken met onze producten

De moestuin is aangelegd.
De eerste aardbeien
zijn in de (s)maak.

Runderschenkel
Runderschenkels zijn platte schijven gezaagd
uit de bovenpoot. Ze bestaan uit vlees en been
met merg. Natuurlijk zijn ze heerlijk in de soep.
Ze geven bouillon een krachtige smaak. Maar
je kunt ze ook gebruiken voor smakelijke
stoofschotels. Het merg is in rauwe toestand stevig en bleekroze
van kleur. Maar is de merg eenmaal gaar dan is het zacht en
beige.
Runderschenkel is bij ons verkrijgbaar.
Vraag er gerust naar als u onze winkel bezoekt.

We zijn twee bijenvolken rijker.
Ze settelen zich in hun kast.

Vlees bestellen
Vlees bestellen gaat gemakkelijk via het bestelformulier op onze
website: www.scharrelboerderij-wadwaai.nl, of onder
telefoonnummer 06-53960268.
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