Zpravodaj – Ekozemědělci přírodě
Antroposofie v praktickem pojeti norske farmy Trygveho Sunda Asi dvě hodiny jizdy
severně od Osla nedaleko obce Stange se nachazi biodynamicky podnik Ostre Alm
Gard, kde již od roku 1967 hospodaři Trygve Sund. Trygve je znamy a respektovany
nejen ve Skandinavii, ale jezdi take přednašet o antroposofii a biodynamickem
zemědělstvi do mnoha statů Evropy. Jako mlady po studiich začal hospodařit na
svych pozemcich konvenčně, ale zahy pociťoval zdravotni komplikace při postřiku
obili. Od sve matky pak dostal knihu Rachel Louise Carsonove Tiche jaro, ktera se
zabyvala negativnimi důsledky použivani pesticidů na divokou přirodu a ktera na něj
hluboce zapůsobila. Brzy si uvědomil odpovědnost za kvalitu životniho prostředi. V
roce 1970 začal hospodařit podle Zemědělskeho kurzu Rudolfa Steinera biologickodynamickym způsobem. Podnik ma dnes 52 hektarů (polovinu tvoři orna půda) a je
založen na uzavřenem cyklu farmy. Chovaji 18 dojnych krav,30 jalovic, 40 slepic a tři
prasata. Trygve je hrdy na to, že je soběstačny v produkci krmiv pro sva hospodařska
zviřata. Mimo krmiv pěstuje pro potravinařske učely pšenici, ječmen, žito a dalši
plodiny jako brambory či zeleninu (mrkev, celer, porek, cibuli, tuřin), ktere prodava
spolu s mlekem a masem do obchodnich řetězců. Pro hnojeni použivaji vlastni
kompostovany hnůj, močůvku ředěnou vodou v poměru 1:2 a biodynamicke
preparaty. Hnoji hlavně brambory a zeleninu. Obili nehnoji vůbec, přesto ma vynosy
okolo 4 tun na hektar. Důvodem je půda bohata na živiny s dostatkem humusu, ktera
je typicka pro mirně zvlněnou krajinu, ktera byla v minulosti modelovana ledovcem.
Statek poskytuje praci a obživu celoročně pro tři manželske pary, sezoně využivaji
pomoc praktikantů. Trygve Sund zdůrazňuje, že „ekologické zemědělství je více než
produkce bezpečných potravin“, jeho roli vidi zejmena v ochraně přirodni zdrojů jako
urodne půdy, čiste vody a bohate biodiverzity. Na jeho pozemcich mimo
zemědělskych plodin najdete i specialně vysevane kvetouci biopasy, ktere nejen
podporuji volně žijici živočichy, ale zvyšuji i estetickou hodnotu farmy v krajině. „Na
mé farmě mají domov nejen hospodářská zvířata, ale také ptáci, ježci, žížaly a další
živočichové. Všichni jsou důležití pro fungování farmy jako systému.“ „Ekologicke
zemědělstvi je vice než produkce bezpečnych Jedna z nejstaršich biodynamickych
farem v Norsku charismatickeho Trygveho Sunda v Stange-Kirke nedaleko
Lillehammeru Trygve Sund se zabyva zemědělstvim již od dětstvi. Od roku 1954
rodina vlastni statek „Alm Ostre Gord“, kde hospodaři dodnes. Začatky nebyly
jednoduche. Musel vyplatit sve čtyři bratry a rozhodnout, kterym směrem se bude
prace na statku ubirat. Nejdřive farmařil konvenčně, jak sam uvedl: „po postřiku obili
jsem citil zdravotni problemy“. Hluboce na něj zapůsobila zminěna kniha „Tiche jaro“,
setkal se s antroposofii a biologicko-dynamickym zemědělstvim. Asi dvacet let byl
pokladan za mistniho blazna – postupně byl však stale vice uznavan a jeho produkty
vyhledavany spotřebiteli. Statek ma skvěle půdni podminky, hluboka ornice a
humozni půda je typicka pro tuto urodnou obilnařskou oblast kolem největšiho
norskeho jezera Mjosa. V současne době ma farma 52 ha, z toho 7 ha pastvin,18 ha
luk. Na 18 ha pěstuje obili,9 ha brambory a zeleninu. Chova hlavně dojnice,
doplňkově slepice a prasata. Je to soběstačne ekologicke biologicko-dynamicke
hospodařstvi s uzavřenou vazbou rostlinne a živočišne produkce. Použiva
kompostovany hnůj, močůvku ředěnou vodou v poměru 1: 2 a biodynamicke
preparaty. Hnoji hlavně brambory a zeleninu. Obili nehnoji vůbec, přesto ma vynosy
4 tuny na hektar. Oblast ma hodně spodni vody, na některych mistech byla nutna
drenaž. Kravy a jalovice jsou přes leto venku na pastvě, v zimě ve vazne staji s
vyběhem. Kravam kromě sena přidava 1 až 2 kg jadra, 5 kg tuřinu a silaž. Prvni tele

maji jalovice v řadne vyspělosti až po 30 měsicich. Plemeno norske červene, ktere
chova, neodrohovava. Užitkovost krav je 5 500 litrů mleka/rok, doji 2krat denně. Ve
stadu je byk, použiva se přirozena plemenitba. Dba, aby nedochazelo k přibuzenske
plemenitbě a řeši to nakupy noveho byka. Za litr mleka v kvalitě „eko“ dostava 4 NOK
(1 NOK = 3,6 Kč). S krmivy je soběstačny, na což je velice hrdy. Důležite jsou take
biodiverzitni pasy, ve kterych pěstuje kvetouci byliny a slunečnici, jak řika Trygve:
„pro hmyz, zvěř a take pro potěšeni lidi“. Měsic květen je nejnaročnějši z hlediska
prace a připravy na poli. Trygveho žena Erna „Nejdůležitějši poznatek pro mne byl,
že i v tak bohate zemi jako je Norsko, musi farmař tvrdě pracovat a neustale
inovovat.“ „Odborna čast programu byla zajimava, mnoho z nas zde načerpalo
inspiraci pro svou praci. Vyhovovalo mi různorode zaměřeni farem, každy z nas se
našel v něčem jinem. Nejvice mne nadchla farma, kde pěstovali maliny.“ „Je skvěle
srovnavat naplň jednotlivych farem, zejmena když nasleduji navštěvy tak kratce za
sebou. Jsou vidět lepe rozdily v pojeti každe ekofarmy.“ „Kladně hodnotim, že
zaměstnanci a poradci Bioforsku (Vyzkumneho ustavu pro EZ) maji sve vlastni
hospodařstvi, a take že pracuji s dětmi a utvařeji v nich povědomi o zemědělstvi.“
„Z každe farmy bylo možne mit nějaky poznatek, ktery byl doplněn zažitky z krasne a
drsne přirody Norska.“ „Celkově byla exkurze přinosna i pro nezemědělce a
eventualně vyzvou k budoucim činnostem v ekologickem zemědělstvi.“ „Zaujal
mne přistup norskeho statu k ochraně přirody a udržbě krajiny a podpoře farmařů v
teto oblasti.“ „Jako student zemědělske školy, a doufam i nastupce na naši farmě,
jsem si udělal obrazek o ekologickem hospodařeni, zajezd hodnotim velmi kladně.“
„Pozitivni bylo přime setkani s farmaři, jak ve Švedsku, tak v Norsku. Jejich naprosta
jistota a vize do budoucnosti mne hrozně překvapila. Vezu si domů poznatky, ktere
bych bez tohoto zajezdu nikdy nezažila.“ „Jsem hrozně rada, že ekologicke
zemědělstvi a ochrana životniho prostředi neni pro tolik lidi cizi. Je třeba dal se
sdružovat, abychom měli větši silu.“ „I přes poměrně male struktury jsme se mohli
dozvědět hodně užitečnych technickych detailů pro EZ v ČR. Věřim, že na urodnou
půdu padnou i eticke, socialni a filosoficke myšlenky vyslovene na biodynamickych
farmach ve Stange a Lomu.“ Jak učastnici Oly Aukrust obdivuje Čechy, že sbiraji a
suši houby Biodynamicka farma Oly Aukrusta s produkci bylin a mleka se nachazi
mezi vychodnim a zapadnim Norskem pobliž turistickeho centra a důležiteho
dopravniho uzlu – Lom. Lom patři mezi nejsušši misto v Norsku. Mistni obyvatele
sem vodu dřive svaděli z hor za pomoci kanalů a lopat, což dnes symbolizuje znak
města. Zimni obdobi trva až do června, leto byva horke až 30oC. Farmař hospodaři v
tomto kraji ekologicky již dvacet let včetně přechodneho obdobi. Ma rodinu s pěti
dětmi. Obdělava 10 ha půdy,5 ha je určeno pro salaš. Okolo Lomu jsou rozlehle
pastviny, kde se pasou kravy a ovce (1 VDJ/1 ha). Nevlastni traktor. Vodu čerpa z
řeky a neplati za ni. Historicka čast statku zahrnuje spižirnu na kůlech a zvoničku, ta
se dodnes použiva ke svolavani k obědu – mistni farmařsky zvyk. Jeho pradědeček
byl basnik a možna i to bylo podnětem, že zde buduje kulturni centrum s cilem přimět
obyvatele, aby neodchazeli do měst. Na kulturni akce nedostava dotace. Oly Aukrust
se vzdělava v antropoziticke medicině. V tomto duchu jezdi studovat byliny až do
Švycarska. Farmař je velice podnikavy a přinaši mnoho napadů, ktere realizuje.
Vyhodu v pěstovani bylin vidi předevšim v tom, že nepotřebuji tak velkou plochu.
Balene byliny prodavaji a surovinu nakupuji po celem Norsku, některe sušene byliny
pro sve kořenici směsi a čaje nakupuje i u nas od firmy Slunečni brana, kterou
považuje, s ohledem na kvalitu suroviny, za jednu z nejlepšich v Evropě. Po usušeni
se sniži vaha bylin až o 90 %, ale vyrobek ma v poměru k vaze velkou cenu (100–
150 EUR/kg). Micha různe druhy čajů a kořeni. Čaje musi chutnat, libit se a snaži se,

aby je mohl pit každy i děti, neměly by byt jen lečive. Čerstve byliny dodava zdejšim
hotelům, obchodům a restauracim, využiva města Lomu jako jednoho z
nejturističtějšich mist v teto oblasti. Odbyt bylin ma obrovsky. Podel cest zavadi
krajinne prvky jakou jsou keře, tzv. „růžova zahrada“. Každa pastvina ma rovněž svůj
raz s převladajicim jetelem bilym nebo růžovym, řebřičkem či květinami. Za udržbu a
krasne pastviny dostal finančni odměnu 15 000 NOK. Kravy krmi ekologickym
krmivem (neni biodynamicke). Děla klasickou silaž, je to levnějši než baliky. Snaži se,
aby kravy byly co nejvice na pastvě. Přes noc, když přijdou mrazy jsou ustajeny. Ve
stajich maji nizke stropy a kravam tam byva horko, z toho důvodu je na zimu vyholuji.
Pobliž nejsou mistni jatka, zviřata se transportuji celkem daleko, maso pote
zpracovavaji sami na farmě. Vyrabi čtyři druhy sušenych salamů s koriandrem,
pepřem, šalvěji a tymianem s bazalkou. Odbyt ma přimo z farmy a na trzich.

