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Demeter jest
przyszłością rolnictwa i źycia
Pierwsze wykłady na

Jako ludzie

temat ekologiczno –
dynamicznego sposo-

stanowimy część natury

bu gospodarowania
wygłaszał w roku

Życie na ziemi wkomponowane jest dla nas w wyźszą

1924 Rudolf Steiner.

duchową rzeczywistość. Dlatego teź, jako rolnicy z

Wysuwane przez niego tezy tak bardzo zafascynowały

zakładów rolnych Demeter, czujemy silná więzziemią,

słuchaczy, źe natychmiast zaczęli oni stosować jego

roślinami i zwierzętami. Świadomie, indywidualnie orga-

pomysły w praktyce. Uzyskane w ten sposób płody

nizujemy naszá

rolne, otrzymały nazwę „Demeter”, od imienia greckiej

pracę i nasze gos-

bogini płodności. Dzisiaj stanowimy wspólnotę ponad

podarstwa rolne. Bio

3500 gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Wszystkie

– dynamiczny

one, co najmniej raz w roku kontrolowane są, czy prze-

sposób gospodaro-

strzegają surowych przepisów zakładów rolnych Deme-

wania nie jest dla

ter. Poprzez nasz sposób uprawy roli, gwarantujemy

nas celem ostatecz-

Państwu wartościowe produkty z charakterem oraz

nym. Osiągnięcie

najlepszą z moźliwych jakość.

granic oznacza dla nas wyzwanie. Krąg naszych badaczy juź od pand 50 lat stawia czoło temu wyzwaniu i
cały czas udoskonala tę bio – dynamiczną metodę.

Państwa rolnicy z zakładów
rolnych Demeter
Dalsze informacje:

Biologicznie

dynamicznie

To właśnie zakłady rolne Demeter

R Ó ŹN O R O D N O Ś Ć

P O D STAWĄ S I L N E J W S P Ó L N OT Y

PRODUKTY

DEMETER
TO PRODUKT Y Z CHAR AKTEREM
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Wyczuwalnie lepsza

Nasze krowy
Demeter rolnictwo to coś więcej niź . . .

dumnie noszą swoje rogi

jakość dzięki preparatom

Rogi naleźą do bydła, jak dzioby do kur. My oczywiście

Jeżeli widzicie Państwo na

szanujemy to, bo natura tak stworzyła te zwierzęta. Rozpo-

ekologicznym polu rolnika

wszechnione na duźą skalę pozbawianie cielaków rogów jest

spryskującego rolę, najpra-

zabronione w zakładach rolnych Demeter. Wszystkie zwier-

wdopodobniej jest to rolnik

zęta mogą swobodnie poruszać się na pastwiskach albo na

z zakładów Demeter.

Ziemia to dla nas coś więcej niź zbiorowisko kamieni i

wybiegach. Karmimy je sianem, paszą zieloną i zbożem.

Nie rozpylamy jednakźe

minerałów. Ziemia to źywy organizm rządzący się natu-

Mieszanki dla zwierząt zawsze były u nas tematem tabu.

chemiczno – syntetycz-

ralnymi cyklami. Podziwiamy to i czerpiąc wzór z tego

Podobnie jest zresztą z innymi wątpliwymi substancjami

nych środków ochrony roślin, tylko naturalne biologicz-

faktu uprawiamy nasze gospodarstwa rolne. W ten oto

dodawanymi do pokarmu dla zwierząt, substancjami przy-

no – dynamiczne preparaty z kryształków kwarcu i

sposób z naszych łąk i pól pochodzi karma dla zwier-

spieszającymi wzrost zwierząt czy innymi hormonami. Nie

obornika bydlęcego. Preparaty te trzymane są przez

ząt. Obornik pochodzący od zwierząt jest komposto-

zajmujemy się hodowlą zwierząt wyczynowych. Naszym

godzinę w wodzie i mieszane, po czym wywoźone

wany i podobnie jak gnojówka szczepiony jest spec-

celem jest chów zdrowych i krzepkich zwierząt.

sä na nasze pola i pod nasze rośliny. Wszystkie
wyprodukowane przez nas preparaty wzbogacają

jalnymi bio – dynamicznymi preparatami uzyskiwanymi z
ziół leczniczych. Jest to jedyne w swoim rodzaju zjawisko w rolnictwie ekologicznym. Na końcu przygotowany
w ten sposób wartościowy

Kosmos

nasze ziemie w niezbędną energię i działają podobnie

pomaga rosnąc naszym roślinom

jak lekarstwa homeopatyczne. Niezaleźne badania
wykazują, źe nasze gleby źyją i z roku na rok są płod-

nawóz ponownie wywo-

W naturze wiele rzeczy zaleźy

niejsze. Dlatego teź chleb, warzywa i mięso pochodzą-

zimy na nasze łąki i pola.

od faz księźyca, np. przypływ i

ce z zakładów rolnych Demeter cechują

Dlatego teź zwierzęta są

odpływ czy teź okres godowy

się najwyźszą jakością i są po prostu pyszne.

częŚcią zakładów rolnych

niektórych ryb czy insektów.

Demeter.

Wszystkie planety oddziałują na
wzrost korzeni, liści, kwiatów i
owoców roślin. Takie rzeczy są
przez nas uwzględniane podczas
uprawy roślin. Poza tym nasze nasiona pochodzą częściowo ze starych i odpornych regionów. Inźynieria
genetyczna nie jest przez nas stosowana, nie widzimy
zresztą takiej konieczności. Naszym celem jest, uprawa
produktów rolnych, które dadzą Państwu niezbędne do
życia siły.

