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Kievit, bio uit de buurt 
 

Het weer test plant en mens 
De afgelopen periode hebben we toch al weer aardig wat dynamiek om de oren gekregen. Koude, 
slagregens (tot 50 liter per vierkante meter), zandstormen en nu weer een openluchtsauna. Weinig 
mensen hebben echt in de gaten wat dit betekent op het veld, waar wij voortdurend anticiperen. 
Koude lucht? Snel de gewassen afdekken! Harde wind? Afdekmaterialen beter vastleggen of 
weghalen? Harde wind en droge bodem? Snel beregenen tegen stuifzand! Extreme hitte? De bodem 
en de gewassen koelen met beregenen en sowieso voortdurend bij droogte. Het paradoxale is dat je 
bij hitte het soms nog wel drukker hebt en veel harder moet rennen dan normaal. Zo staan we opeens 
200 komkommers per ochtend te snijden en ook gaan de andere producten nu weer in volle snelheid, 
als wij het bijhouden met watergeven. Toch houden planten meer van gelijkmatigheid. Ikzelf heb iets 
teveel temperament om zelf bladgroen aan te maken, maar toch sluit ik me in deze graag aan..    
 

Diertjes lijken zich wel aardig aan te passen 
Of wij en de groenten zich nog een beetje kunnen aanpassen, dat mag u uitmaken. Dat de insecten 
zich aanpassen, moge duidelijk zijn. Op ons snijbietveld heb ik al een paar keer een knutje op mijn 
arm gehad, van het model dat ik alleen uit Zuid Frankrijk ken. Een knutje is een klein steekvliegje 
dat een beetje over je blote huid sjokt op zoek naar een geschikt plekje om lekker bloed te zuigen. Ik 
zeg ‘niet doen’, want ik heb een imponerende score van pakweg 99-8 tegen de knut, waar de 99 staat 
voor een geplet exemplaar en 8 voor een succesvolle jat-actie van een minuscuul druppeltje bloed. 
We zijn allebei tevreden, want ik heb een eclatante overwinning te vieren met meer dan 90 punten 
verschil,  terwijl zij waarschijnlijk op één druppeltje een imponerende nieuwe zwerm produceren en 
dat ook een prima resultaat vinden. Nog meer genot hebben we momenteel van onze 
koninginnepages, of beter het nageslacht, prachtige gestreepte rupsen, die we ook kennen uit 
Frankrijk. Ook sprinkhanen van bijna een barbecue-formaat, imponerende libellen en vele  vlinders 
laten zien dat plantaardige variatie, schoon water en hoge temperatuur hun prima bevalt!   
 
In het pakket: (onder voorbehoud), uit Nederland, tenzij aangegeven:  
*van het Kievitland: i.o, naar Bio 
Basis: Pompoen*, bloemkool, paksoi*, boerenkool/of palmkool*, ramiro paprika en verse ui*  
Super: Mais, bloemkool, snijbiet*, cherrypruimtomaat, gemengde sla* en basilicum* 
Combi: Pompoen*, bloemkool, snijbiet*, peterselie*, en drie soorten handfruit 
 

Onkruidbestrijding, een must  
Wij van de firma Kievit nemen onkruid, of beter gezegd, de spontane kruiden van het veld, uiterst 
serieus. Wortelonkruiden (wortelstokken met ambitie) hebben we voor 99% weten op te ruimen, 
voordat we begonnen en nu heeft ook het zaadonkruid prioriteit. De kunst is om de komende jaren 
de zaadvoorraad sterk in te reduceren. Daar hebben we diverse strategieën in. Zo staan wij klaar met 
hark, schoffel, cultivator en aanaarder om de onkruidjes letterlijk in de kiem te smoren. Hoe kleiner 
het onkruidje, hoe beter het nog te beheersen is. Gelukkig hebben we het land aardig onder controle 
in het eerste jaar. En dat moet ook, want net als de knut is één succesvolle voortplanting genoeg voor 
een zwerm nieuwe exemplaren. Laat je een veldje melde bloeien en tot zaad komen, dan heb je héél 
veel melde in het jaar er op! En dat, waarde Kievitklant, voelt echt niet als rijkdom, maar als een 
probleem. Wij willen namelijk groente telen, geen melde. 
 

Onkruidbeheer mislukt bij de boerenkool 
Die bloeiende melde dreigde bij de boerenkool en de palmkool. Tijdens de rondleidingen hebben we 
het aan de klanten laten zien. De melde was te hoog in dit veld, niet meer te wieden. Eigenlijk restte 
alleen nog de klepelmaaier, die maakt een soort johma-salade van elke gewasrest. Als we dat doen 
met hoog onkruid, dan kan het zaad niet meer rijpen. Maar ja, dan ben je de boerenkool ook kwijt.. 
of toch al oogsten? Het was leuk om de klanten ter plekke het dilemma laten zien en overleggen! In 
het pakket en daarna klepelen! Ja, dat was de consensus op het veld. Boerenkool is superfood, zoveel 
goede stofjes bevat het. Het is nu heel mals en ontzettend lekker in bijvoorbeeld een pasta! Je kan 
het bijna rauw eten zo mals. Eet smakelijk! Na de oogst zijn we meteen gaan klepelmaaien!   

Annuleren of wijzigen ? UITERLIJK de vrijdag vóór de week van levering! www.kievitamines.nl.  
Na vrijdag is annulering niet meer mogelijk. Bij verzoek tot geen levering na de annuleringstermijn, wordt de helft in rekening gebracht. Alle geleverde 

producten (groente, fruit, aardappels, kaas, eieren, etc.) komen van gecontroleerde biologische landbouw.  Kievit is gecertificeerd door Skal (nr 1965) 

 


