
Že kot otrok si je 
želel postati kmet, pa 
tudi doktor znanosti. 
Postal je oboje, 
teorijo in prakso 
biološkodinamičnega 
gospodarjenja 
združuje na družinski 
kmetiji v Jareninskem 
Dolu in predava ter 
organizira predavanja 
tujih strokovnjakov 
s tega območja po 
Sloveniji. Matjaž 
Turinek je celo edini 
doktor znanosti s 
področja biodinamike 
pri nas in eden 
redkih na svetu. 
Vendar ga v življenju 
resnično izpolnjujeta, 
osrečujeta in vsak dan 
znova navdihujeta 
družina in kmetovanje. 
Pomembno je, da z 
lastnim zgledom kažeš 
pot, pravi Matjaž.

Matjaž Turinek

u Kdaj in kako se je začelo 
vaše spoznavanje biolo-
škodinamičnega gospo-

darjenja, kaj vas je pri tej metodi 
pritegnilo?

Vse se je začelo z mojimi star-
ši, ki so obiskovali predavanja pri 
Meti Vrhunc v Vrzdencu. Oče me 
je vzel s sabo na delavnico izko-
pavanja preparatov, a me takrat, 
bil sem star 17 let, to ni kaj pri-
da pritegnilo. Vse se mi je zdelo 
tuje, čudno in se sploh nisem že-
lel poglobiti v to, kaj se dela in za-
kaj. Potem pa sem med študijem 
kmetijstva na predlog očeta, ki je 
medtem bil že nekaj let v biodi-
namični kontroli, obiskal enote-
denski uvodni tečaj v biodinamič-
no kmetijstvo v Nemčiji. Odtlej 
sem zapisan tej obliki kmetovan-
ja, saj je bil tečaj res enkratna in 
neponovljiva izkušnja. Sodelova-
lo nas je trideset iz štirih držav. 
Ob okusni biodinamični hrani, 
izvrstnih predavateljih, zelo zani-
mivih novih prijateljih je bilo vse 
kakor ustvarjeno, da me pritegne 
k biodinamiki. Še posebej me je 
pritegnil celovit pogled na kmetij-
stvo, predvsem pa na življenje in 
svet. Nekaj, kar sem iskal, pa ni-
kjer drugje našel v takem obsegu. 
uKaj je pretehtalo, da ste se, raje 
kot za profesuro na fakulteti, od-
ločili za kmetovanje?

V osnovni šoli so nas ob koncu 
šolskega leta vsakič vprašali, kaj 
si želimo postati, ko odrastemo. 
V sedmih od osmih razredov sem 
napisal, da si želim biti kmet. Si-
cer sem s prvo izbiro študija (eko-
nomija) malo skrenil iz te smeri, a 
potem s študijem kmetijstva spet 
iskal pot nazaj. Spomnim pa se 
tudi, da sem še kot deček nekoč 
gledal televizijo in je bilo omen-
jeno, da je nekdo doktor znanosti. 
Mamo sem vprašal, kaj to pome-
ni, in ko mi je razložila, sem rekel, 
da bi tudi jaz rad bil enkrat to. Ko 
gledam nazaj, je očitno, da je bil 
to moj življenjski cilj. A ko sem 
enkrat uresničil del načrta, torej 
opravil doktorat in se preskusil v 
akademski sferi, je bil čas, da pre-
mislim, kaj bi resnično rad počel 
večino svojega delovnega/ustvar-
jalnega življenja. In kmetovanje 
je tisto, kar me izpolnjuje, osre-
čuje in vsak dan znova navdihuje,  
praktičen pristop h kmetijstvu. 
uS čim se danes ukvarjate na 
kmetiji, kdo sodeluje, kakšna 
je oblika pridelave? Kje in kako 
prodajate svoje pridelke?

Pred štirimi leti sva z ženo 
Majo, ki prav zdaj dokončuje svoj 
doktorat, prevzela del površin od 
svojih staršev. Začela sva s pride-
lavo zelenjave, dodala pridelavo 
poljščin (večinoma žita, nekaj olj-
nic), potem pa še sadje – jagodi-

Kmet  
z doKtoratom 

iz biodinamiKe
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Foto: MaTjaŽ TurinEk, 
andrEja MEsarEc

čevje, to sem počasi začel množiti, 
in šest hektarov velik sadovnjak z 
jablanami. Trenutno tako obdelu-
jemo 12,5 ha površin, smo v eko-
loški in seveda tudi biodinamični 
kontroli. V eni sezoni pridelamo 
od 40 do 50 različnih vrst zelenjad-
nic, od pet do sedem vrst žit (od-
visno od leta in kolobarja), sedem 
vrst jagodičevja ter kar nekaj ja-
bolk, hrušk, češenj, sliv ... Včasih 
z ženo malo v hecu rečeva, da je 
naša kmetija kakor otrok – počasi 
smo se že naučili hoditi, a pri tem 
še nismo prav trdni. Tudi iz plenic 

uKako se uživanje biodina-
mičnih pridelkov kaže na poču-
tju družinskih članov, posebej 
otrok? Kakšni so odzivi vaših 
kupcev?

Če jih ješ vedno, potem niti ne 
opaziš razlike, je nekako vse sa-
moumevno. Opažava pa, da se 
otrokom med počitnicami, ko so 
veliko doma, prebava zelo spre-
meni. Tudi medsebojni odnosi so 
drugačni – bolj strpni, manj agre-
sivni, vendar to ni samo posledica 
hrane, temveč dobrega počutja v 
varnem okolju nasploh. V okusu 
pa se vsekakor tudi pozna – vsaj 
naši kupci nam vedno znova prit-
rjujejo, da je tako. Letos, recimo, 
smo že večkrat dobili zelo pozitiv-
ne povratne informacije za prose-
no kašo, jabolka, jagodičevje, ze-
lenjavo ...
uKakšna naj bi bila biodinamič-
na kmetija, kakšne so njene za-
konitosti? 

Načeloma naj bi bilo vse pove-
zano v celoto. Ideal biodinamične 
kmetije je kolikor se da zaprt krog 
hranil, semen, živali – skratka, čim 
manj vnosov od zunaj. Želimo si 
kmetij, ki bodo sposobne pridelati 
dovolj kakovostne hrane tako za 
sedanjo kot tudi prihodnje gene-
racije. Seveda se vse začne s tle-
mi in njihovo rodovitnostjo. Če so 
v optimalnem stanju in jih lahko 
taka vzdržujemo oziroma izbolj-
šujemo več let, potem smo že na 
dobri poti. Pri tem nam je v po-
moč zrel biodinamičen kompost 
in preparati za kompost in tla. 
Ravnovesje v tleh se pozneje po-
zna tudi pri rastlinah, ki so bolj 
zdrave, odporne, z več suhe sno-
vi in aktivnimi snovmi ter pogos-
to prav zaradi tega boljšega oku-
sa. Če živali jedo take rastline, 
lahko dajo tudi kakovosten gnoj, 
ta je potem spet temelj za izbolj-
ševanje rodovitnosti tal. Seveda 
pa so lahko le kakovostni, urav-
novešeni pridelki oziroma izdel-
ki dovolj dobra hrana za ljudi. Kar 
morda biodinamično kmetovanje 
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bomo počasi zlezli. Do letos sem 
večino dela na kmetiji opravil sam, 
zadnji dve leti pa pri vsej pestrosti 
prihajam do meje zmožnosti. Zato 
smo pred dvema letoma odprli vra-
ta kmetije prostovoljcem svetovne 
mreže WWOOF, ta povezuje lju-
di, ki želijo prostovoljno delati na 
ekoloških kmetijah, s kmeti, ki po-
trebujejo pomoč prostovoljcev, in z 
njimi imeli večinoma pozitivne iz-

kušnje. No, letos pa je padla odlo-
čitev, da bo žena Maja po zaključ-
ku svojega doktorata ostala doma, 
na kmetiji, saj lahko le s skupnimi 
močmi uresničujeva svoje sanje. 
Začela sva s prodajo v partner-
skem kmetijstvu (CSA) – torej 
pridelavo in dostavo zelenja-
ve s tedenskimi košaricami, 
temu sva nato dodala žitno-
sadne košarice. Na začetku 
smo imeli težave s pridelavo 
zadostnih količin, zdaj pa smo 
na točki, ko pridelamo več, kot 
lahko s tedenskimi košaricami 

prodamo. Zato smo se poveza-
li s skupino Nakupujmo skupaj iz 
Ljubljane, tja vsake dva do tri ted-
ne dostavljamo pridelke oziroma 
izdelke po naročilu. Smo ena iz-
med alternativnih oblik povezave 
kmeta in porabnikov z minimal-
nim posredništvom. Za letos pa 
načrtujemo, da bomo v delu hiše, 
kjer živimo, uredili prostor za tr-
govinico na kmetiji.
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u
Matjaž Turinek

razlikuje od ekološkega, je tudi 
upoštevanje vpetosti v ves mik-
ro- in makrokozmos. Morda se 
sliši čudno ali skrivnostno, a po 
domače rečeno to pomeni, da je 
naša kmetija v nekem kraju, po-
krajini z ustaljenimi pedoklimat-
skimi razmerami, rastjem, žival-
mi ipd. Prav tako je ta kmetija 
postavljena v širši kontekst – npr. 
pokrajino, celino, planet Zeml-
ja. Toda zgodba se tu ne zaklju-
či. Če si pomagamo z astrono-
mijo in njenimi izsledki, vidimo, 
da je naša Zemlja del osončja, 
osončje del galaksije, galaksija 
pa je ena izmed tisočih do sedaj 
znanih v našem delu vesolja. Pri 
biodinamiki se poskuša tudi to 
dejstvo ozavestiti in, kolikor se 
le da, upoštevati pri vsakodne-
vni pridelavi hrane. Verjetno je 
vsakomur znan setveni koledar 
po Mariji Thun, ki upošteva prav 
te astronomske zakonitosti. Poleg 
tega je veliko drugih posebnosti, 
ki zaznamujejo biodinamiko, a jih 
je morda bolje spoznavati posto-
poma, skozi prakso.
uKaj menite, zakaj pri nas ni več 
biodinamičnih kmetij? So kme-
tje zadržani zaradi napačnih 
predstav o biodinamiki ali obšir-
nega znanja, ki ga je treba ime-
ti? Gre morda za vprašanje večje 
odgovornosti do okolja, kupcev? 
Kako naj kmet, ki se želi preu-
smeriti v biodinamično pridela-
vo, začne?

Certificiranih kmetij je trenutno 
36 – torej takih, ki imajo blagovno 
znamko Demeter in lahko na trgu 
nastopajo s certificirano biodi-
namičnimi živili. Je pa še veliko 
kmetov in vrtičkarjev, ki vsaj del-
no uporabljajo biodinamični pri-
stop h kmetovanju, a se (še) niso 
odločili ali pa ne čutijo potrebe, 
da bi svojo delo dali pod nadzor 
oziroma v certifikacijo. Delno gre 
morda tudi za napačne predstave o 
pristopu. Če spoznaš samo delček 
velike celote in je to, na primer, 
predavanje kmeta, ki se pri svoji 
pridelavi poskuša ukvarjati z vkl-
jučevanjem elementarnih bitij, po-
tem se veliko ljudi samo nejeverno 
obrne in vse biodinamično gibanje 
označi za sekto čudakov. Je pa res, 

si vsebuje veliko koristnih infor-
macij.
uKljub obilici dela s tremi otroki 
in na kmetiji še vedno tudi preda-
vate, organizirate delavnice in pre-
davanja tujih strokovnjakov … 

Zaradi vpetosti v kmetijo sem 
vse bolj omejen s časom za druge 
projekte. V zimskem času še 
imam predavanja o pridelavi ze-
lišč na Fakulteti za kmetijstvo in 
biosistemske vede v Mariboru, 

prav tako občasno predavam po 
BD društvih o različnih temah, ki 
me zanimajo kot praktika in razis-
kovalca. Kot sem že omenil, orga-
niziram v sodelovanju z Združen-
jem Demeter in FKBV, včasih pa 
tudi samostojno, predavanja in se-
minarje s tujimi predavatelji o te-
mah, ki so trenutno zelo aktualne 
in kjer je primankljaj znanja mor-
da največji. Lani smo tako imeli 
tečaj o duhovnem vidiku izdelave 
BD preparatov, učili smo se bran-
ja kmetijskega tečaja, letos smo se 
učili osnov BD čebelarstva, konec 
aprila pa nas bo ponovno obiskal 
g. Roessner in nam približal svet-
lobno korenino (svetlobni koren, 
batata, ki ga  je dr. Rudolf Stei-
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NAROČAM  izvode revije  POMAGAJ SI SAM
 Letna naročnina (6 številk) z 10-odstotnim popustom: 16,14 EUR

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka, kraj:

Telefon:                                   

Podpis:

Prejemnik revije (če želite revijo podariti):

Ime in priimek:

Naslov:

Poštna številka, kraj:

V letu 2016 izide 18. januarja, 21. marca, 30. maja, 
18. julija, 19. septembra in 21. novembra.

Naročite 
posebno izdajo 
revije Zarja

odslej tudi  
v vašem nabiralniku

Za naročila pokličite ob delavnikih 
od 8. do 16. ure 01-5880 363,
pišite po e-pošti na narocnine@media24.si ali pošljite svoje podatke v zaprti 
kuverti na naslov: Salomon d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana Črnuče.

Z naročilom potrjujete, da se strinjate z vsemi pogoji naročniškega razmerja, navedenimi v ponudbi. Položnico za plačilo naročnine boste 
prejeli po pošti. Revijo začnemo pošiljati po plačilu položnice. Naročilo na revijo velja do vašega preklica. Če bi želeli prekiniti naročniško 
razmerje, je potrebno pisno ali po telefonu obvestiti naročniško službo. Splošni pogoji naročanja so objavljeni na www.media24.si
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ZA POMLADITEV  KOŽE

Da ne boste 

prehlajeni,

JEJTE 

KALČKE!

TuJA, 

sOVrAŽnIcA 

bOLEZnI

Akcija na Dolgem Brdu

rEŠIMO KrAVE!

DOMAČE LuŠČILO

Vaje 

Lea Angarta
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KAKo nAsTAnEjo nAjBoljŠI REcEpTI: K
UHAM TAKo, KAKoR DIHAM u TRADIcIonAlnA  

KITAjsKA MEDIcInA: DEsET nAjDRAGocEnEjŠIH ZElIŠČ u ČUDoVITI sVET VonjEV

lične košare  

Karla Žgavca

MojsTRsTVo  

nE sME V poZABo

Tolminska, dežela žive vode

+ z

dravilo proti glivicam
Najpreproste

jša

čudodelna 

kozm
etik

a

Leto  

lesenega 

konja

POČAsI  

nA bOLJE

9 772232 360009

Metoda

feldenkrais

nAD bOLEČInE  

Z nEŽnIM
I  

GIbI

Hrana proti s
tresu

Vodna kreša, skoraj superživilo

Tudi brez jajc gre

s pletenjem do službe

18. 4. 2014

cena 2,99 EUR

Novo o zdravilnih učinkih 

fermentiranih jedi

SPOMENIK ZA  

KISLO ZELJE!

Božanska kozmetika  

iz domačega lonca

MOJ DIŠEČI 

UPOR

Japonski dresnik,  

zdravilna invazivna 

rastlina

PREMAGA  

TUDI BORELIOZO

Ne hrane, ampak 

življenja polna žlica

BOŽJA

PATRA JUREZELIŠČNA

LEKARNA

POM
AGAJ

 SI SAMPosebna izdaja 

ŠT. 10, POMLAD 2014

ZAKAJ BAKRENO ORODJE? u SUGRU, SKORAJDA ČUDEŽEN MATERIAL u NAREDITE SI SVOJ PARFUM u ŠIVANJE JE 

PROTISTRESNA TERAPIJA u ŽIVETI V SOŽITJU Z VOLUHARJEM u NAJVEČJA SPIRALNA GREDA V EVROPI

Revolucija 

ene slamice

Čebelar Slavko Žagar in njegova vizija

PRIHODNOST V DRENU

Stara žita  

s kmetije Pr'Resman

Kruh mame 

Metke

ZDRAVNIK NA POSTU

Končno smo jo dobili!

Dieta in domača mazila

BOJ Z LUSKAVICO

Miha Krejan, pek  

in mlinar, o kruhu

JEJMO GA SAMEGA!

KAKO SPRAVITI ČEMAŽ?

RAJSKI VRT V PUŠČAVI

ZAČIMBE ZA MOŽGANE

ALI VESTE, KAJ JE V SIRU? 

9 772232 360009

Dr. M
el Gill, 

urbani modrec

ZAKAJ 

ZMAGOVALCI 

ZMAGUJEJO? 
MORAMO SREČO KUPOVATI?

27. 6. 2014

cena 2,99 EUR

PARANOJA
PRED SONCEM

Petstoletni  
Mlin Grbac

DOMAČA 
KOLEKCIJA  
ZA SONČENJE

Naredimo sami v eni uri

Kreativna kuhinja 

Roberta Gregorčiča

DOM, OBJET   
Z VODO

POMAGAJ SI SAM
Posebna izdaja 

ŠT. 11, POLETJE 2014

VisEči VRTOVi V žEPkih iz fiLca u isTRska aRTičOka, PRaLni sTROJ za TELO u  

ayURVEdski nasVETi za dOLgO žiVLJEnJE u kakaV PROTi sTREsU, mak za EnERgiJO

Od ljubezni do zanositve

napolnite si zaloge vitamina d!

KORISTI?KOMU

Pravilna priprava  

in uporaba

Mogočna moč 
šentjanževke

Nebeško razvajanje z vrtnicami

Kromoterapija

KATERA BARVA POMAGA?

sTaRE JEdi  

V nOVih OBLačiLih

svetovni hit

mOdni  
dOdaTki 

 iz LEsa

9 772232 360009

BLEJska  
TETa PEhTa

Modrost,  
ki ne sme v pozabo

kakO dO nOTRanJEga miRU

sanjski okrogli vrt

BaRViLnE RasTLinE

20 čUdEžnih zdRaViL

naREdiTE

 žiVO  VOdO 

dOma

3. 10. 2014
cena 2,99 EUR

ČUDEŽNOZDRAVILO ZA VSE TELO

Generatorji energije, centri za zdravljenje? 

ZLATI ELIKSIR MLADOSTI

Njeno veličanstvo slina

POMAGAJ SI SAM

Posebna izdaja 
ŠT. 12 , JESEN 2014

VEgETaRiJaNki, zalJUblJENi V USNJE u ČiŠČENJE JE NaJbolJŠa mEdiTaciJa u  

olJČNE dobRoTE z domaČiJE mUNda  u dREVak SE JE VRNil Na cERkNiŠko JEzERo 

KONOPLJA NA KROŽNIKU

Mumija, 
a nikakor 

egipčanska

Čudežne pomade iz domače delavniceZdravilna mazila

Trije prispevki k rodnosti prsti
Bakterija  sreče

SKRIVNOSTI PIRAMID
Pozabljeno znanje

Pleskajmo  v naravnih tonih

9 772232 360009

ZDRAVA PAMET, VRNI SE!

Boštjan Štrajhar, ravnatelj waldorfske šole

zlata rozga, številka ena med zelišči

Skrivnost uspešnega vodenja 

Najboljši sok je iz starih sort

Nad viruse z aromaterapijo

SloVENSka 
PRAVIČNA 
TRgoViNa

6. 2. 2015cena 2,99 EUR

ZDRAVA HRANA
V RITMU PLANETOV

Manj znano 
sadno drevje

KAJ BOMO  SEJALI LETOS?

Novosti  med semeni

Kaj jedo biodinamiki?

POMAGAJ SI SAM

Posebna izdaja 

Š T.  13 ,  Z I M A  2 0 15

Boris Vene: Zaupaj in živi za trenutek! u Izjemne priložnosti v zadrugi Konopko u Mladen Makarov: Povežimo se! u Nakupovalni seznam za 

košarico zdravja u Z vajo do ustvarjalnega razmišljanja u Zakaj dojenje včasih ne steče u Ne tarnajte, ampak nekaj naredite (zase) 

Ekološka  kmetija SeverVsi so bili brezposelni,  
danes so največji!

Za dober kruh si kvas 
pripravite sami!Živo bitje  v hladilniku

RAJSKI  VRT DOMAGoričko, raj za sadjarjeMarija Terezija  je že vedelaAntonija Torkar

ZELIŠČARSTVO PREŽLA

DAN BREZ ŽITA JE IZGUBLJEN!

NOVO ŽIVLJENJE STARIH SORT

Nasveti Miše Pušenjak

9 772232 360009

KROGLICE TUDI 
PROTI GRIPI

Homeopatija na poti  

k uradnemu priznanju?

Tudi v kmetijstvu na mladih svet stoji 

Jabolka, ki jih ni treba škropiti

Ne bodimo žrtve lastnih dram!

Zelenjava raste tudi pozimi

Vse, kar  morate vedetiZELIŠČARSKA OSNOVNA  ŠOLA

17. 4. 2015
cena 2,99 EUR

PESA IN MED
TE SPRAVITA V RED

USODA ČLOVEŠTVA JE 

POD NAŠIMI NOGAMI

Od katastrofalne lakote nas loči 

le nekaj centimetrov prsti

POMAGAJ SI SAM

Posebna izdaja 

ŠT. 14, POMLAD 2015

Naturopatinja Erika Brajnik:  ZELENJAVA POPOLDNE IN ZVEČER, PA BO MIR  u  

OSEM POTI DO SREČE MATEJE KUNC u Mast in svinjska kri, da dolgo drži: DA BI LES OSTAL LEP

Cvetličar Simon Ogrizek 

in začimbe za oči

Ana Vovk Korže

Z dvema 
doktoratoma  

grebe po zemlji

ALI VEMO, DA 

ŽIVIMO V RAJU?

Anton Poler, poznavalec 

zdravilnih rastlin

Unikatne recepture Antona Fabjana

Polžja  
nadloga in  račja  

odrešitev

Permakulturni raj Tanje Borovšak

9 772232 360009

UŽITEK NA VRTU 

JE ZASTONJ

Klopi ne marajo sonca!

Čičerika za gurmane

Ali vaš dojenček spi? 

NAREDI SAM: Poceni dragocena hiša

POZOR, UŽITNO!

Zeliščarska 
 osnovna šola,  

drugičZDRAVILA 
 IN SLADKOSTI

29. 6. 2015
cena 2,99 EUR

IZDELAL SAM

SVOJO HIŠKO SEM

9
772232 360009

POMAGAJ SI SAM

Evritmija, kaj je to? OZDRAVLJENI Z ZVOKOM IN GIBOM u Novi naravni recepti Karmen Gostinčar: KOŽA POSRKA, 

KAR JI DAMO u Poslikave Katarine Vidmar:  POGOZDUJEM SLOVENSKE DOMOVE

Preprosto in zastonj

Navade, ki 

spremenijo življenje
Zeliščarka  

Sabina Grošelj 

Okrogli vrt 

zdravja

Resnice in zmote 

o naravnem 
zdravljenju 

Adriana Dolinar 

Robi Špiler, neverjetni 24-letnik 

Lavrinčevi jih 

pridelajo 20 ton 

in vse prodajo

MAGIČNA MOČ 

BOROVNIC

ŠT. 15, POLETJE 2015

Na toplem in varnem 

pred točo in dežjem

Osvežilno  

in zdravilno
DOMAČI  

POLETNI  
NAPITKI

Veliko zmede in nevoščljivosti

Kis štirih tatov 

V sožitju z naravo

Zbogom, zataknjena čustva!

RASTLINJAK  

TRI V ENEM

KJE JE SLOVENSKA 

EKOLOŠKA KOZMETIKA?

da smo v življenju vsi na neki poti. 
In biodinamično kmetijstvo izha-
ja iz antropozofije, ki je modrost 
o življenju ter poskuša v vsakdan-
je življenje vključiti duhovni vidik 
v vseh njegovih praktičnih raz-
sežnostih. To pa ne pomeni, da se 
moraš kot biodinamični kmet za-
nimati za duhovnost, temveč je to 
prepuščeno vsakemu posamezni-
ku. In vsakega, ki se preusmeri v 
takšno gospodarjenje, prej ali slej 
pritegne kakšna tema, s katero se 
že dolgo ukvarja in išče odgovo-
re na vprašanja. Zdi se mi pa, da 
je najboljše, da začne kmet, ki se 
želi preusmeriti, s spoznavanjem 
biodinamičnih kmetij v svoji oko-
lici in tudi širše – kmet drugemu 
kmetu  najlažje približa praktičen 
vidik takega kmetovanja. Zelo so 
dobrodošli tudi uvodni tečaji, ki 
jih po vsej Sloveniji organizirajo 
BD društva. Pa obiski predavanj, 
ki jih organiziramo v sklopu zdru-
ženja Demeter Slovenija, v kate-
rem smo od lani organizirani slo-
venski biodinamični kmetje. Tudi 
naša spletna stran www.demeter.

ner razglasil za vir energije, ker 
shranjuje svetlobne etre, človek 
je po uživanju sit in obenem poln 
energije; op. ur.), vrste jama, ki 
ima v BD skupnosti posebno mes-
to. Seveda pa se vsako leto znova 
najde na kmetiji kakšen nov pro-
jekt, s katerim poskušam razširi-
ti svoj krog znanja in ga nato pre-
dati vsem, ki jih to zanima. Lani 
sem se tako lotil izdelave in upo-
rabe rastlinskih tinktur in home-
opatskih pripravkov pri pridelavi 

zelenjave ter sadja, za zdaj s kar 
dobrim uspehom.
uKaj, menite, bi morali v Slove-
niji storiti na področju pridelave 
hrane in skrbi za okolje? 

V doktoratu sem naredil simula-
cijo: kaj bi se zgodilo, če bi postopo-
ma vso pridelavo krušnih žit preu-
smerili v ekološko in BD pridelavo, 
da bi bil delež BD kmetij 20 odstot-
kov, druge pa bi bile ekološke. Pri 
tem sem ugotovil, da je to možno, 
tudi količinsko, če izboljšamo se-
danjo prakso in pridelke na eko-
loških kmetijah. To so številke in 
kalkulacije. Dobro in lepo bi bilo 
za vse nas, če bi se  začeli bolj za-
vedati pomena pridelave zdrave, 
lokalne hrane in kakšen vpliv ima 

na naše zdravje, okolje in celovito 
počutje družbe. Kaj bi morali za to 
storiti? Morda se prej zavedati po-
membnosti našega zdravja, ne šele 
takrat, ko že zbolimo. Če bi vsi zna-
li bolj ceniti to, kar nam naše okolje 
lahko ponudi, in iz tega narediti naj-
boljše, potem bi nam vsem šlo dob-
ro. Morali pa bi se tudi spremeniti v 
medsebojnih odnosih – postati bolj 
tolerantni, nesebični, pripravljeni 
pomagati drugim. Najbolj pa z zgle-
dom kazati pot v prihodnost.  

Družina je Matjaževa 
pomembna opora in 
velik navdih.

Na kmetiji gojijo 
tudi sedem vrst 

jagodičevja.

Jeseni se 
jablane šibijo 

pod težo 
sadežev.

Zelenjavni zabojčki, 
pripravljeni za dostavo.

Sadovnjak tik pred 
cvetenjem.

Svetlobni 
koren v vsej 
svoji veličini.

Tudi kamnite 
skulpture 
imajo na 

kmetiji svojo 
vlogo.
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