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Απνζηνιή καο ήηαλ λα νδεγήζνπκε ην νηθνγελεηαθό αγξόθηεκα ζηε λέα επνρή. Η πνξεία καο - πνπ ζπλνςίδεηαη ζηα
ρξόληα ησλ παλεπηζηεκηαθώλ καο ζπνπδώλ, ηεο δσήο καο ζηελ πόιε ζηελ παηξίδα θαη ζην εμσηεξηθό, ηεο
απόθηεζεο εκπεηξηώλ -ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ν δξόκνο πνπ ζα καο νδεγνύζε εθεί όπνπ μεθίλεζαλ όια.
Σαξάληα ρηιηόκεηξα από ηε Λάξηζα, ζηα πεξίρσξα ηνπ ρσξηνύ Αγία Τξηάδα*, ζηε γε καο ησλ ηξηώλ γελεώλ.
Τόηε, ήξζε ην όξακα. Η πιήξεο ζπκκόξθσζε κε ηηο αξρέο ηεο βηνδπλακηθήο γεσξγίαο. Απηό ζήκαηλε λα
κεηαηξέςνπκε ην αγξόθηεκά καο ζε έλαλ δσληαλό νξγαληζκό. Έλαλ νξγαληζκό πνπ ηα δώα ηνπ ζα ηξέθνληαη
απνθιεηζηηθά κε δσνηξνθέο πνπ ζα παξάγνληαη ζην δηθό καο θηήκα. Τα δώα ζηε ζπλέρεηα ζα καο παξέρνπλ ηελ
πξώηε ύιε γηα λα ζξέςνπκε ηε γε καο. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα παξάγνπκε πγηεηλά θαη λόζηηκα ηξόθηκα κε έγθξηζε
από ηελ Demeter International, ελώ ζπγρξόλσο ζα θξνληίδνπκε ην πεξηβάιινλ.
Σήκεξα, ζην αγξόθηεκά καο, “The Trinity Farm”, θαιιηεξγνύκε βηνινγηθά-βηνδπλακηθά δεκεηξηαθά, όζπξηα (θαθέο
θαη ξεβύζηα), θαη θεπεπηηθά (παηάηεο, θξεκκύδηα, θαξόηα θαη ζθόξδα). Τα δεκεηξηαθά καο αιέζνληαη ζε πεηξόκπιν
θαη έηζη παξάγνπκε αιεύξη νιηθήο άιεζεο θαη νξηζκέλνπο ηύπνπο δπκαξηθώλ, ελώ ηα θεπεπηηθά καο απνηεινύλ
βάζε γηα ζάιηζεο θαη καξκειάδεο. Τα πξντόληα καο ραίξνπλ εθηίκεζεο από ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηε γαζηξνλνκηθή
θνηλόηεηα θαη έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζε ιίζηεο κε ηα θαιύηεξα ειιεληθά πξντόληα.
* Trinity ζεκαίλεη Αγία Τξηάδα
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Σρεηηθά κε καο

E

κεηο, ηξίηε γεληά κηαο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο, απνθαζίζακε - κεηά από έλα δηάζηεκα πνπ ραξαθηεξίζηεθε από ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο καο ζηε Χεκηθή Μεραληθή

θαη ηε Βηνινγία ζε πξνζσπηθό επίπεδν θαη ρξήζε ζπκβαηηθώλ κεζόδσλ θαιιηέξγεηαο ζην αγξόθηεκά καο - λα επηζηξέςνπκε όρη κόλν ζηε γε καο, αιιά θαη ζε ήπηεο
θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο. Δλώ ε αξρή έγηλε από κηα ζεηξά ηπραίσλ γεγνλόησλ πνπ καο νδήγεζαλ ζε επαηζζεηνπνίεζε γηα ηε δηαηξνθή θαη ην πεξηβάιινλ, δελ ήηαλ
θαζόινπ ηπραία ε απόθαζή καο λα ζηξαθνύκε ζηελ νηθνινγηθή γεσξγία. Η ζνβαξόηεηα ηεο απόθαζήο καο απηήο θαίλεηαη από ην γεγνλόο όηη πξνρσξάκε έλα βήκα πέξα
από ηε βηνινγηθή γεσξγία θαη εθαξκόδνπκε ηηο αξρέο ηεο βηνδπλακηθήο γεσξγίαο.
Eηζη, κε αθεηεξία ηνλ ζεβαζκό ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, αληηκεησπίδνπκε κε ζεβαζκό νιόθιεξν ην νηθνζύζηεκα. ήκεξα, ζε κηα έθηαζε 400 ζηξεκκάησλ,
αμηνπνηνύκε ηε δπλακηθή ηεο γεο καο γηα πξνζθνξά κε βάζε ηε ζύζηαζε θαη ην κηθξνθιίκα ηεο, κε ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο.
Tν πξντόλ απηήο ηεο πξνζπάζεηαο βξίζθεηαη ζηε ζπζθεπαζία πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο, θαη έρεη παξαρζεί ρσξίο ρεκηθά ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα θαη ππό ηελ
επηηήξεζε ηεο ΓΗΩ θαη ηεο Demeter International γηα ηε βηνινγηθή θαη ηε βηνδπλακηθή γεσξγία αληίζηνηρα. Παξόιν πνπ ζηε βηνδπλακηθή γεσξγία, ελζαξξύλεηαη ζην
βαζκό πνπ είλαη δπλαηό ε δηάζεζε ησλ πξντόλησλ ζηελ ηνπηθή αγνξά, απνθαζίζακε λα δηεπξύλνπκε ηελ έλλνηα ‘ηνπηθόο’ θαη λα επεθηαζνύκε πέξα από ηα όξηα ηνπ λνκνύ
καο, επεηδή ζαλ έλα από ηα πξώηα ειιεληθά αγξνθηήκαηα πνπ εθαξκόδνπλ ηε βηνδπλακηθή γεσξγία, ζειήζακε λα δώζνπκε ζε πεξηζζόηεξνπο ζπκπαηξηώηεο καο ηε
δπλαηόηεηα λα γεπηνύλ ηα αλώηεξεο πνηόηεηαο βηνδπλακηθά πξντόληα θαη λα απνθνκίζνπλ ηα νθέιε πνπ απηά πξνζθέξνπλ.
Τόηε, ην 2009, είπακε- H ελδερόκελε ζεηηθή ζαο αληαπόθξηζε ζα καο δώζεη ηελ ώζεζε γηα ζπλνιηθό ζρεδηαζκό ησλ θαιιηεξγεηώλ καο, ώζηε λα κπνξέζνπκε λα
πξνζθέξνπκε ηθαλνπνίεζε ζε κεγαιύηεξν αξηζκό θίισλ καο. Σόηε, ζα έρεη δηθαησζεί ε απόθαζή καο λα αληαιιάμνπκε ηελ πξόηεξε επαγγεικαηηθή καο πεξηβνιή κε έλα
δεπγάξη γαιόηζεο.
Σηελ πνξεία –
 Τν θαξόην καο θαη ην αιεύξη καο dicoccum νιηθήο ζπγθαηαιέγνληαη ζηα ‘Kαιύηεξα Eιιεληθά Πξντόληα’ γηα ην έηνο 2010 θαη 2011 αληίζηνηρα από ην πεξηνδηθό
‘ΣΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΣΑ’
 H Trinity Farm ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ‘100 Καιύηεξα’ γηα ην 2010 θαη ην 2011 από ην BHMAGOURMET
 Τν θαξόην καο θαη ην θξεκκύδη καο θεξδίδνπλ βξαβεία GOURMET 2010-11
 Σα πεξηνδηθά γαζηξνλνκίαο καο ηηκνύλ κε πνηθίιεο αλαθνξέο
 Απνιακβάλνπκε επξεία απνδνρή από ζαο
Σήκεξα, ιέκε- Σαο επραξηζηνύκε πνπ αγθαιηάζαηε ηελ πξνζπάζεηά καο. πλερίδνπκε...
Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο
Παξαγσγή θαη δηάζεζε πνηνηηθώλ ηξνθίκσλ Πιεξνθόξεζε γηα ηε βηνδπλακηθή γεσξγίαΠξαθηηθή άζθεζε
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Βηνδπλακηθή πνηόηεηα
H βηνδπλακηθή γεσξγία είλαη ε παιηόηεξε θαη πιένλ θαζηεξσκέλε πξνζέγγηζε νηθνινγηθήο γεσξγίαο κε πεξηζζόηεξα από 3000 αγξνθηήκαηα ζε πεξίπνπ 40 ρώξεο.
Κύξηνη ζηόρνη ηεο βηνδπλακηθήο γεσξγίαο είλαη
 Υςειή Πνηόηεηα ησλ Τξνθίκσλ
 Μαθξόρξνλε Βησζηκόηεηα
 Οηθνινγηθή πνηθηιόηεηα
 Αλζεθηηθά θπηά
 Υγηή δώα
 Γόληκν έδαθνο
 Κιεηζηόο Κύθινο άλζξαθα.
Η ρξήζε εηδηθώλ πξνεηνηκαζηώλ βνεζά ζηε βειηίσζε ηνπ εδάθνπο θαη ζηελ αύμεζε ηεο γνληκόηεηάο ηνπ. Βαζηζκέλε ζηε ζεώξεζε ηνπ Ρνύληνιθ ηάηλεξ, ε βηνδπλακηθή
γεσξγία ιακβάλεη ππόςε ηεο όρη κόλνλ ην έδαθνο, ηα θπηά, ηα δώα θαη ηηο θνζκηθέο επηξξνέο, αιιά απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε θηινζνθία όπνπ εθηόο από ηελ εθαξκνγή
απζηεξώλ πξνηύπσλ ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε βέιηηζηε πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ, ελζαξξύλνληαη ε εηιηθξίλεηα, ε δηαθάλεηα θαη ην δίθαην εκπόξην.
Με ηνλ όξν βέιηηζηε πνηόηεηα ηξνθίκσλ λνείηαη ‘ηξνθή κε αθεξαηόηεηα πνπ ζεκαίλεη ηξνθή γεκάηε δσηηθόηεηα, πιήξεο, λόζηηκε, κε δηαηεξεζηκόηεηα θαη ήπηα γηα ηε γε’*.
Σηε βηνδπλακηθή γεσξγία*
 Οη παξαγσγνί δηεζλώο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ίδηεο απζηεξέο αξρέο
 Ιζρύνπλ όιεο νη βηνινγηθέο αξρέο θαη δελ επηηξέπνληαη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα πιηθά ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο παξαγσγήο ή ηεο επεμεξγαζίαο
 Φξεζηκνπνηνύληαη βηνινγηθνί ή βηνδπλακηθνί ζπόξνη
 Τα δώα απνιακβάλνπλ ήξεκε δσή θαη θαιή θξνληίδα
 Φξεζηκνπνηνύληαη θπζηθά θάξκαθα, θαη όρη νξκόλεο
 Οη θαηαλαισηέο ελζαξξύλνληαη λα απνθηήζνπλ άκεζε ζρέζε κε ην αγξόθηεκα
 Παξόιε ηε δηεζλή εκπνξηθόηεηα, ηα πξντόληα Demeter πσινύληαη ηνπηθά όπνηε είλαη εθηθηό
Σρεηηθά κε ηα νθέιε ησλ βηνδπλακηθώλ πξντόλησλ, ζε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζηε Μνλή Heiligenbronn ζηελ Γεξκαλία από ην Forschungsring fur biologisch-dynamische
Wirtschaftsweise e.V. κε ζέκα ‘Πώο ε πνηόηεηα ηεο δηαηξνθήο επεξεάδεη ζώκα, ςπρή θαη πλεύκα’, θάλεθε όηη ε βηνδπλακηθή δηαηξνθή κπνξεί λα
 βειηηώζεη ηε θπζηθή θαη πλεπκαηηθή θαηάζηαζε
 ρακειώζεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε
 επηθέξεη κηα αλνζνπνηεηηθή θαηάζηαζε πνπ θαίλεηαη λα ππνδεηθλύεη ιηγόηεξν ζηξεο

*(πεγή – Biodynamic Agricultural Association, UK)
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