
Szomorúan tudatjuk, hogy példaadó, haláláig felelôs, szorgalmas társunk a biodinamikus mozgalom-
ban Szita István, mindenki Pista bácsija váratlan gyorsasággal megbetegedett, s visszatért a lelkek
hazájába. Nagy tervei megvalósításának folytatását értô, támogató családjára hagyta. Ahol tudunk,
segítsünk nekik. (A temetésen ketten az Egyesület nevében részt vettünk.)

Vita támadt az utolsó találkozón a baktérium-tenyészetek kertészeti alkalmazásának fontosságáról.
Ehhez a vitához szeretnék hozzászólni. Az EM nevû szert a Biokontroll engedélyezi, tehát tessék
nyugodtan használni, de:
A liebefeldi kutatóintézet (Svájc), 1995 FAC kiadványa összegzi a három fô agrárirányzat (konven-
cionális-mûtrágyás, organikus-biológiai és biodinamikus) szerint mûvelt táblák talajának változását
a kísérlet 14 (!) éve alatt. Ezek az un. DOK kísérletek.  
Ebbôl ami minket érdekel:
Biomassza vizsgálatokkal a talajban lévô mikroorganizmusok tömegét mérik (különbözô nap- és
évszakokban). A vizsgálatok során a talaj mikroorganizmusainak aktivitását a talajmintából kibo-
csátott CO2 alapján számították ki. Ugyancsak mérték a talaj különbözô enzim-aktivitását. A bak-
tériumokon kívül a gombafonalak (mikorrhiza) mint szimbionták (társnövény) is a mikroflórához
tartoznak. 
Az idôszak végén a konvencionálisnál átlagban 17%-al volt jobb, azaz élôbb, több mikroorganizmust
tartalmazó az organikus-bio, és 34%-kal a biodinamikus terület talaja.  Az eredményt én a prepará-
tumok használatával magyarázom. A preparátumok rendszeres használata ugyanis sok év, azaz
legalább 7 év alatt jellegzetes mikroflórát teremt a talajban, olyat, mely éppen az adott helyhez és
klímához stb. igazodik.
Mindnyájatoknak szép nyarat, jó munkát kíván  
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KEDVES BIODINAMIKUS SZEMLÉLETÛ BARÁTAIM!

Májusi összejövetelünkön már elôzetesen beszámoltam róla, most e fórumon is megerôsítem, hogy
Egyesületünk a beadott kérelmünk pozitív elbírálását követôen a Demeter International vendég-
tagsági státuszát megkapta. A vendégtagság szavazati jogot nem jelent, de a szervezet ülésein
történô részvételre és különbözô formában történô konzultációra biztosít alkalmat. 
Jelen lehetünk a biodinamikus termesztést, feldolgozást és kereskedelmet szabályzó és minôsítô
nemzetközi szervezetben. A mostani elsô lépésünk egy lehetôség, amivel élni lehet. 
A magyarországi biodinamikus mozgalom várhatóan eljut abba a helyzetbe, amikor az eddig is bio-
dinamikus szemlélettel gazdálkodók és kertészkedôk termékeiket egyértelmûen biodinamikusként
szeretnék jelölni. Ehhez a gazdálkodó belsô elhatározásán túl a Demeter minôsítés és e védjegy
használata adja meg a lehetôséget. Úgy gondolom, mindannyiunk örömére szolgálna, ha a biodi-
namikus mozgalomban erôsen jelen lévô és jó értelemben vett nemzetköziséggel párhuzamosan a
regionalitás is egyre erôsebben érvényesülne a hazai kertészeti, kisüzemi és nagyüzemi biodinamikus
gazdálkodásban, kereskedelemben. 
Egyesületünk - a mozgalmi jelleg megtartásával -, ez irányba tette meg most az elsô lépést.  
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