Conversão à Agricultura Biodinâmica
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A Demeter é a única
associação ecológica que
construiu
uma
rede
internacional de certificadoras
autónomas. Para uma melhor
cooperação nas esferas legal,
económica e espiritual foi
fundada em 1997 a Demeter
International.
Esta
conta
actualmente com 18 membros
da Europa, América, África e
Nova Zelândia e representa
mais de 3000 produtores em
cerca de 40 países. Um
processo
de
verificação
abrangente assegura que o
Caderno de Encargos de
Produção
e
o
de
Transformação assim como o
regulamento de agricultura
biológica de cada país sejam
escrupulosamente cumpridos.
Os
requisitos
holísticos
Demeter
excedem
os
regulamentos
governamentais. O Caderno de
Encargos
determina
os
métodos
de
produção
(utilização de composto e
preparados biodinâmicos, a
exclusão de O.G.M.s, etc.) mas
também estipula linhas de
conduta para transformação
de carnes, produtos lácteos,
pão e pastelaria, fruta,
vegetais, ervas e especiarias.
Não são permitidos produtos
irradiados, fumigações nem
qualquer
ingrediente
geneticamente
modificado.
ingrediente certificado.

O cuidar do solo tem sido uma tradição agrícola durante séculos.
Torna-se portanto essencial praticar Agricultura segundo os
princípios da Biodinâmica. O seu principal objectivo é a produção de
alimentos de alta qualidade e a estruturação consciente da
exploração seguindo princípios de desenvolvimento sustentável. A
certificação demeter garante uma produção e transformação
Biodinâmica consistente ao mais alto nível.
O nosso futuro começou há muito tempo atrás
No início do séc. XX, alguns agricultores começaram a notar uma
degeneração crescente na qualidade das culturas semeadas com as
suas próprias sementes. Em 1924, por iniciativa destes mesmos
agricultores, Rudolf Steiner deu um ciclo de conferências sobre
agricultura, onde expandiu o ponto de vista científico e materialista
para incluir as ideias da Antroposofia. Estas conferências –
conhecidas como O Curso aos Agricultores – tornaram-se o
percursor da Agricultura Biológica na Europa e formam hoje a base
do método Biodinâmico.
Agricultura Biodinâmica – um conceito com futuro
Com 80 anos de experiência e apoiada por pesquisa Biodinâmica
desde o início, a Demeter é não só a mais velha mas também a mais
conhecida certificadora de produtos de origem Biodinâmica. Os
consumidores confiam na marca DEMETER.
A exploração como um organismo autónomo
Rudolf Steiner desenvolveu a ideia que uma exploração pode ser
encarada como um organismo em si e pode ser estruturada do
mesmo modo – cada uma tendo as suas especificidades próprias. O
solo, a Vida do solo, os mundos vegetal e animal dependem
intimamente uns dos outros. Uma rotação diversificada, fertilizantes
biológicos equilibrados, uma pecuária apropriada, com alimentação
proveniente da própria exploração e a inclusão da paisagem
circundante no conceito subjacente à exploração providenciam uma
base para que a Humanidade possa intensificar os ciclos naturais e
aumentar a actividade biológica de plantas e animais.
A exploração como uma Individualidade
Um organismo é uma forma de Vida superior que só pode ser
entendida dinamicamente. Vida significa mudança, transformação
inevitável. Tudo está relacionado com tudo e cada unidade funciona
de tal modo que serve o bem estar do todo. A Vida tem uma origem
espiritual e é suportada pelo Espírito. Os constituintes materiais por
si sós não podem determinar a Vida. Forças e interacções, o

Os produtos Demeter devem ter
90%
de
ingredientes
de
qualidade
Demeter
para
poderem exibir o rótulo Demeter
(excepcionalmente,
esta
quantidade pode ser reduzida
para 66%). Se a percentagem for
menor que a requerida, a palavra
Demeter só poderá figurar junto
ao ingrediente certificado.
Os Cadernos de Encargos em
português podem ser obtidos do
site da ABIOP
www.biodinamicaportugal.com
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ambiente e o Cosmos reflectem-se no trabalho do agricultor
segundo as suas leis e ritmos.
Os Preparados Biodinâmicos
A saúde de um organismo agrícola deve surgir do encorajamento
assistido dos processos vitais. A fertilidade do solo e os processos
vitais podem ser reforçados e harmonizados através de
preparados especiais feitos de Milfolhas, Camomila, Urtiga, Dente
de Leão, Casca de Carvalho e Valeriana nos processos de
compostagem assim como de preparados para pulverizar feitos
de bosta de vaca e de quartzo moído. Estes permitem a autoregulação das forças activas na Natureza e produzem uma
qualidade superior.
O factor mais importante para a conversão, reside em si
O pré-requisito mais importante para a conversão é um interesse
activo nas leis da Natureza e uma vontade firme de com elas
trabalhar criativamente nas actividades diárias. É igualmente
importante estar aberto a uma abordagem holística do mundo
natural que vai além do conhecimento adquirido pelo mero
estudo das Ciências Naturais. O Sol, a Lua e as estrelas, ou os
preparados Biodinâmicos não só as únicas influências a ter em
conta. Trabalhar com o método Biodinâmico trar-lhe-á
experiências novas que surgirão das interacções com os reinos
vegetal e animal.
Conversão à Demeter
Leva normalmente três anos para adquirir a certificação demeter.
A certificação “Em conversão para demeter” pode ser obtida após
trabalhar a exploração Biodinamicamente, 12 meses pelo menos.
Se for possível provar que os métodos agrícolas até aí seguidos
foram Biológicos ou extensivos, o tempo de certificação pode ser
encurtado. Comparando com os critérios para certificação
Biológica, é requerido adicionalmente o seguinte:
- Toda a exploração e não apenas parte dela deve ser convertida
- Gado bovino ou outros ruminantes devem ser criados na
exploração
- A fertilidade do solo será mantida prioritariamente através do
uso de composto bem curtido, activado com os preparados
Biodinâmicos
- Em toda a área da exploração serão aplicados os preparados de
bosta de vaca e de sílica.
Consultores com experiência internacional estão disponíveis
para aconselhamento
Cooperação com um consultor experiente é essencial para um
planeamento consciente de conversão. Questões sobre
fertilização, protecção das plantas e rotações ou sobre a

NOTA HISTÓRICA
O método biodinâmico foi
inspirado por Rudolf Steiner
(1861-1925) que tentou
descrever todos os aspectos
da vida e da ciência em
termos de uma filosofia
holística que desenvolveu e a
que chamou Antroposofia.
Segundo esta filosofia, a
busca do conhecimento pela
humanidade
tem
sido
acompanhada pelo gradual
desenvolvimento
da
liberdade
individual.
Liberdade implica o ser capaz
de
utilizar
este
conhecimento e a partir dele
agir criativamente. As suas
ideias
influenciaram
consideravelmente
várias
áreas de actividade humana
como a Educação (escolas
Waldorf), a Medicina e as
Artes (Euritmia e várias
correntes artísticas). Em
1924, em Koberwitz (hoje na
Polónia), proferiu um curso
de Agricultura a pedido de
agricultores
que
expressavam o ponto de
vista de que a agricultura
não podia se resumir a uma
técnica
produtiva
com
adicionamento crescente de
químicos. Baseado na sua
filosofia holística, Steiner pôs
questões como: Quantas
vacas, com o estrume que
produzem,
podem
ser
mantidas num campo? Que
preparações, aplicadas em
doses homeopáticas, se
devem utilizar num solo e
numa cultura específica?
Durante este curso, os
assistentes formaram o
“círculo experimental”. A
marca
Demeter
foi
introduzida em 1927 para
certificação de produtos
biodinâmicos. Demeter é o
nome da deusa grega da
fertilidade, responsável por
todo o crescimento vegetal.

produção e uso dos preparados Biodinâmicos podem ser discutidas
em profundidade. O processo consequente é o treino de agentes
locais para que possam dar sequência a essa função de apoio aos
agricultores. A ABIOP – Associação Biodinâmica Portugal, de bom
grado, lhe recomendará um consultor com experiência das condições
locais ou o informará das possibilidades de treino e cursos
complementares.
Inspecção e Certificação
O público tem uma confiança implícita nos produtos Demeter e no
facto de que a qualidade Biodinâmica é garantida desde o produtor
até ao consumidor. Os agricultores com um contracto com a Demeter
aceitam esta responsabilidade. Todas as explorações serão
inspeccionadas pelo menos uma vez por ano por inspectores
qualificados e independentes de uma agência acreditada. Assim como
os requisitos do regulamento EU 2092/91 e outros da Agricultura
Biológica, a auditoria cobrirá os requisitos adicionais da Demeter. De
bom grado lhe recomendaremos uma agência inspectora.
O relatório do inspector servirá de base para uma decisão feita por
um comité de peritos, a favor ou contra a certificação. O uso do selo
demeter será autorizado por contracto com o proprietário do rótulo.

A Agricultura Biodinâmica no mundo
Produtores com contracto Demeter implantaram com sucesso o
método Biodinâmico em todos os continentes e em todos os climas.
Sejam bananas da República Dominicana ou chá de Darjeeling, ervas
medicinais do Egipto ou lã da Nova Zelândia, o método Biodinâmico
foi adaptado às condições locais ao seu mais alto nível. Os
revitalizantes efeitos da Biodinâmica tornam-se visíveis no aumento
do teor de húmus, na maior penetração das raízes e nos distintos
produtos que os consumidores tanto prezam.
Demeter – uma forte comunidade certificada
Demeter é a Deusa Grega da fertilidade. O nome tem sido usado
como selo de produtos Biodinâmicos desde 1927. Desde então até
hoje, este selo já foi registrado em mais de 68 países. Em todo o
mundo já se certificaram cerca de 100.000 ha, com mais de 3.500
produtos Demeter à venda.

