Biodynamické hospodárenia
Základné princípy biodynamického poľnohospodárstva vychádzajú z antropozofickej
filozofie, vychádzajúce z názorov J. W. von Goetheho, ktorý považoval intuitívne myslenie
a pozorovanie prírody za nový spôsob chápania sveta a staval ho do protikladu s
fyzikálno-mechanistickým a analytickým myslením. Základom antropozofickej holistickej
teórie je, že všetko živé je dobre vyvážený celok nielen v pozemskej, ale aj v kozmickej
súvislosti. Vo všetkom živom pôsobia isté formujúce sily, ktoré majú svoj pôvod v kozme.
Demeter je značka pre produkty z biodynamického poľnohospodárstva. Toto
označenie je povolené používať len po striktnej kontrole a zmluvnom záväzku partnerov.
Komplexný overovací proces zaručuje pevné dodržiavanie pravidiel dané medzinárodnou
organizáciou pre produkciu Demeter a výrobnými štandardmi, ako aj platnými organickými
smernicami v rôznych krajinách. Kontrolovaný je každý krok: od poľnohospodárskej
produkcie, cez spracovanie, až po konečné zabalenie produktu.
Požiadavky Demeter prevyšujú vládne nariadenia a predpisy. Nielen vylučujú použitie
syntetických hnojív, chemikálií alebo iných umelých prídavkov na ochranu rastlín
v poľnohospodárskej produkcii, ale taktiež požadujú veľmi špecifické opatrenia na
posilnenie životných procesov v pôde a potravinách. Pestovatelia a spracovatelia Demeter
aktívne prispievajú k formovaniu budúcej hodnoty života pre tvorbu zdravých potravín
zreteľnej chuti a skutočnému „jedlu s charakterom“.
Demeter = hodnota, ktorej môžete veriť.
Na mnohých bioproduktoch môžte nájsť označenie kvality slovkom “Demeter”. Je to
označenie bioproduktov, ktoré spĺňajú oveľa prísnejšie normy pre certifikáciu ako sú normy
EU. Napríklad Brussel (EU) povoľuje na jednej poľnohospodárskej farme spracúvať časť
produkcie v bio kvalite a časť konvenčným spôsobom, pri Demeter farmách to nie je
možné. Demeter poľnohospodári sú ekoproducenti z presvedčenia. Celú farmu chápu ako
jeden organizmus. Chovajú len toľko zvierat, koľko krajina unesie. Neplatí tu len
povinnosť, že krmivo musí byť v bio-kvalite, ale minimálne 50% z neho musí pochádzať z
vlastnej produkcie. Demeter farmy chápu ľudí, zvieratá, rastliny a pôdu ako jeden celok.
Zvieratá, a predovšetkým kravy, zohrávajú centrálnu úlohu v chode farmy. Napr. v
Demeter hodpodárstve sa upúšťa od bolestivého odstraňovania rohov u kráv. Kravy s
rohami totiž produkujú obzvlášť hodnotné mlieko. Dokonca sa ukazuje, že ľudia, ktorí
alergicky reagujú na kravské mlieko, s Demeter mliekom nemajú žiadne problémy... Biodynamickí poľnohospodári (Demeter) posilňujú úrodnosť pôdy látkami, podobnými
homeopatikám. Pozitívny vplyv týchto bio-dynamických preparátov na pôdu a rastliny bol
vedecky dokázaný. Výrobky označené ako Demeter sú vlajkovou loďou bio-trhu.

Označenie Demeter je označenie kvality výrobku a nie značka. Demeter je totiž viac ako
bio. V histórii existovalo najprv označenie Demeter a až potom bio. Zakladateľ Demeter
myšlienky v roku 1920 je filozof Rudolf Steiner. Až anglický vedec v oblasti agrikultúry
barón Northbourne ako prvý v rokoch 1940 použil pojem "bio" a inšpiroval sa práve
Rudolfom Steinerom, ktorého prednášky položili otázky týkajúce sa astrálnych a éterických
síl, zvládnutia zhoršujúcej sekvality potravín, produkcia sadby, únava pôdy, účinky
väčšieho využívania dusíkatých hnojív na pôdnu úrodnosť a kvalitu potravín, liečenie
chorob zvierat apod. Zaoberal sa tiež sociálnym rozvojom v poľnohospodárstve a jeho
budúcou úlohou v spoločnosti.
Prechod na biodynamický spôsob hospodárenie znamenal v praxi najmä zmeny v
hospodárení s krmivami, prestavbu osevných postupov na vyšší podiel leguminóz,
obmedzené pestovanie plodín s vysokými nárokmi na živiny, starostlivosť o stajňový hnoj,
kompostovanie a používanie ďalších organických hnojivých látok.
Demeter nie je "nová móda", ale je to systém liečenia planéty cez agrikultúru.
Základným a nutným prvkom na Demeter farme sú zvieratá, preto prvoradým cieľom
Demeter farmára je im poskytnúť blaho a welfare, pretože práve zvieratá obohacujú pôdu.
Demeter farma je vlastne samostatne hospodáriaci a na nikom nezávislý ekosystém. Sú
absolútne zakázané antibiotiká (zvieratá nie sú vôbec choré), 80% potravy musí byť v
demeter kvalite, ostatné môže byť "iba" bio:-). Zvieratá musia byť chránené pred
škodlivými plynmi, prachom, vlhkosťou.... Je zakázaná kastrácia, mikročipy, označovanie
dobytka a taktiež kríženie plemien. Mláďatá sú vždy s matkou v stáde. Je zakázané
používanie čistiacich prostriedkov ich príbytkov a dezinfekcia. Povolená je len sóda,
éterické oleje, horúca voda, Bacillus thuringiensis, ocot a vosk (aj vosk musí byť z
Demeter včelárstva). Demeter výrobky zanechávajú najmenšie stopy v prírode spomedzi
ostatných porovnateľných produktov na celom svete.
Budeme radi, ak použitím týchto produktov podporíte jedinečné ekosystémy na svete,
pretože tak ako tieto výrobky produkujú s láskou, tak ich s láskou a presvedčením
prinášame na náš trh formou masážnej terapie vďaka spolupráce s Prírodný raj s. r. o.
Demeter je jednoznačne svetovým lídrom v kozmetike, liečiteľstve a potravinách.
V holistickom Štúdiu Clinica Medica sa používajú liečivé oleje označené certifikátom
Demeter, alebo výrobky vyrobené z demeter surovín.

