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Ważne punkty dotyczące przestawiania produkcji ekologicznej na biodynamiczną
Szanowni Państwo,
Cieszymy się z Państwa decyzji dotyczącej przestawienia gospodarstwa ekologicznego na
biodynamiczne.
Wytyczne Demeter różnią się w niektórych aspektach od standardów ekologicznych. Zapoznajcie
się Państwo z przedstawionymi poniżej najważniejszymi punktami opisującymi te różnice:
-

Przestawieniu podlega całe gospodarstwo (w tym wszystkie uprawy, zwierzęta, ziemia
przeznaczona na produkcje żywności na użytek własny, itp.).
Albo należy wyraźnie oddzielić projekt biodynamiczny od części zarządzanej ekologicznie
(przestrzennie, dokumentacja, odpowiedzialność, itp.).

-

Wymagana jest obecność przeżuwaczy w gospodarstwie.

-

Wymagane jest przynajmniej raz w roku, całościowe i odpowiednie do rodzaju roślin
zastosowanie preparatów biodynamicznych na wszystkich obszarach gospodarstwa (preparat
krowieńcowy, preparat krzemionkowy).

-

Wszystkie nawozy organiczne (obornik, kompost, itp.) powinny być potraktowane preparatami
dla kompostu. Na obszarach, na których nie zastosowano w ciągu jednego roku żadnego
odpowiednio przygotowanego nawozu, zaleca się zastępcze zastosowanie preparatu
zbiorczego (preparat z łajniaków, preparat krowieńcowy z dodatkiem preparatów
kompostowych, itp.).

-

Nie wolno uprawiać tej samej rośliny na powierzchniach o różnym statusie uznania.

-

Zaleca się stosowanie materiału siewnego w jakości Demeter. Jeśli nie jest to możliwe, wtedy
dopuszczony jest ekologiczny materiał siewny. Nasiona konwencjonalne mogą być użyte tylko
jako wyjątek po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Demeter International. Stosowanie
nasion zaprawianych jest całkowicie zakazane.
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-

Zgodnie z załącznikiem do standardów Demeter zawierającym wykaz dozwolonych do
stosowania środków, zabronione jest na przykład używanie miedzi w uprawie warzyw, dla
upraw wieloletnich jej użycie ograniczone jest do maksymalnie 3 kg miedzi na hektar.

-

Wymagana jest deklaracja o niestosowaniu genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO)
dla wszystkich ryzykownych upraw.

-

Wymagany jest jasny podział przepływu towarów w produkcji, transporcie, przetwórstwie,
przechowywaniu i eksporcie. Wprowadzenie systemu numerowania partii produktu (z ang. Lot
Number System) jest konieczne, aby móc prześledzić obieg produktu krok po kroku, aż do
gospodarstwa, z którego pochodzi.

-

Wymagane jest wyznaczenie pracowników, którzy są odpowiedzialni za produkcję Demeter
(produkcja na poziomie gospodarstwa, przy przetwórstwie, eksporcie) i sporządzenie listy
wszystkich uczestniczących handlowców, takich jak przetwórcy, magazyny, itp.

Mamy nadzieję, że te informacje są dla Państwa pomocne.
Z poważaniem,
Demeter International e.V.
(Ute Bucholski)
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