BIODYNAMISK DYRKING

Eli Anne Langen (49) fra Røros og
Frode V. Refstad (46) satser på
biodynamisk vinproduksjon i Italia.
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Å drive vinmarka etter
biodynamiske prinsipper var et
verdivalg. Det har både gitt bedre
vin og styrket plantehelsen,
mener det norske paret som har
slått seg ned med egen
vingård i Italia.
–
TEKST OG FOTO: KRISTIN ROSMO

Verdivalg

i vinmarka

SOLOPPGANG OVER ALPENE: Piemonte er en region
helt nord i Italia. Oversatt til norsk betyr det «ved foten
av berget». Regionen grenser mot Frankrike i vest og
mot Sveits i nord.
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Over: TENUTA IL SOGNO. Vinmarkene ved «Drømmegården»
dyrkes etter biodynamiske prinsipper.

DEDIKERT. Eli Anne og Frode gjør alt arbeidet i vinmarken
selv. Med stor kjærlighet til hver eneste plante og drue.

Under: PÅ ELLER AV. Gårdskattene Frank og Miss Tail (nedenfor
trappen) jobber iherdig med jakting sent og tidlig. Men siesta i skyggen
må til, også for de firbeinte.

Det norske ekteparet Eli Anne Langen (49) det langsomme. Det var derfor naturlig for
– Selv har vi ikke noe ønske om å følge
fra Røros og Frode V. Refstad (46) fra Oslo dem å drive gården økologisk helt fra starten en bestemt jordbruksfilosofi til punkt og
driver den tradisjonelle vingården «Tenuta il av. Vingården ble økologisk sertifisert i 2005. prikke, og prøver å ha en sunn tilnærming.
Sogno», som oversatt til norsk betyr «Drøm– Vi har hele veien ønsket å drive vin- For enkelte har det nærmest blitt en religion
megården», ved landsbyen San Marå følge en bestemt retning, men vi er
zano Oliveto nær Asti i Piemonte.
altså ikke «helt der», erkjenner han.
De har drevet gården siden 2002.
De norske vinbøndene har valgt
«Vårt inderlige ønske er å lage
Den gangen sa de opp gode jobå følge det de mener er gode regler
ber i Oslo, solgte det de hadde og
fra flere retninger, med hovedvekt
god vin i samspill med en
satset alt.
på biodynamiske prinsipper.
sunn og frisk natur. Det er et
– Vi valgte å lytte til det kloke
– Vårt inderlige ønske er å lage
utsagnet «Det er bedre å angre på
god vin i samspill med en sunn og
livsstilsvalg for oss».
noe du har gjort, enn å angre på noe
frisk natur. Det er et livsstilsvalg for
oss, utdyper Eli Anne.
du ikke gjorde», så her er vi – og vi
– Eli Anne Langen Refstad, vinbonde
angrer ikke, forteller den selvutDer økologisk landbruk etter
Eli Anne og Frodes mening ikke i
nevnte vinbaronessen, Eli Anne.
Vinene de produserer blir eksportilstrekkelig grad spiller på lag med
tert til Norge, og har etter hvert fått et utall gården mest mulig på naturens premisser, naturen, tipper kanskje natur-bruk for langt
gode vinomtaler. De finnes som hyllevare i men erfarte at økologisk landbruk ikke går i den andre retningen, mener de.
– Naturvinene lages ikke etter klare regler,
enkelte Vinmonopol-butikker, mens de ellers langt nok i den retningen vi ønsket. Blant
er å finne i bestillingsutvalget. Flere restau- annet tillates litt for mange sprøytemidler, og har ingen sertifiseringsordning. Det er det
ranter har også vinene deres på vinkartet.
mener vinbonde Frode.
reneste anarki som råder i den leiren. ResulDe begynte dermed å tenke i andre baner, tatet kan bli bra, men jeg har dessverre litt
De norske vinbøndene er lidenskapelig interessert i mat og vin, og de besitter et og satte seg inn i naturbruk og biodynamisk for ofte opplevd dårlige naturviner. Vinen
verdisett som peker mot det ekte, ærlige og jordbruk.
skal smake godt – uansett hvilken jordbruks24
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TETT I TETT. Årlig produksjon er på rundt tolv tusen flasker.

filosofi vinbonden har valgt å følge, understreker Frode.
Der er vinbonden nådeløs, og mener at
man kan oppnå like bra smak på viner med
konvensjonell framstilling, til tross for at
kjemiske sprøytemidler og flere tilsetningsstoffer er brukt. Men konvensjonell druedyrking kolliderte grundig med verdivalget
de norske vinbøndene på Tenuta il Sogno
hadde gjort. De fikk etter hvert kontakt med
andre biodynamiske bønder, også lokalt, og
fikk smake nydelige, biodynamiske viner.
Med utsikter til å kunne produsere kvalitetsvin, parallelt med et oppriktig ønske om å
ta godt vare på miljøet og plantehelsen, var
retningen staket ut for de norske vinbøndene.
NATURENS RYTME

Biodynamisk landbruk tillater færre sprøytemidler enn økologisk. Videre bygger biodynamisk landbruk på et nært samarbeid med
naturens rytmer, som månefasene og stjernenes plassering i solsystemet. Vinmarken
betraktes som en helhetlig organisme og som
en del av kosmos.

– Vi følger rett og slett naturens puls.
Månefasene er spesielt viktige, særlig ved
klipping. Det må alltid skje på synkende
måne. Da tørker snittet raskere - plantene
har sitt eget indre system med flo og fjære,
forklarer Frode.
Det samme gjelder når druene skal plukkes.
Da blir gjæringen lengre og mer jevn, har
vinbøndene erfart. Det norske ekteparet bruker også Maria Thuns biodynamiske kalender
aktivt. Kalenderen er en veileder til å velge de
mest gunstige tidspunktene for å plante, så,
beskjære og høste. Maria Thun karakteriserte
alle årets dager som enten rot-, blad-, blomsteller frukt-dager.
– Vi opplever i praksis at den biodynamiske
kalenderen er full av visdom. For eksempel er
fruktdager de beste dagene å jobbe med vinplantene, og nye vinstokker plantes alltid på
rotdager, forklarer Frode.
KUHORN I JORDA

Defineres som et kretsløpsjordbruk
basert på lokale og fornybare
ressurser.
En landbruksmetode som inngår
under fellesbetegnelsen økologisk landbruk, men som stiller
strengere krav enn vanlig
økologisk drift.
Driftsretningen er utviklet med
utgangspunkt i Rudolf Steiners
antroposofi.
Forståelse av naturens livsrytmer og prosesser er sentralt.
Gårdbrukeren tar hensyn til
månefaser og planetenes
posisjoner i forbindelse med
såing og høsting.
Spesielle sprøyte- og kompostpreparater benyttes for å styrke
livskreftene i kompost, jord og
planter. Preparatene fremstilles
med utgangspunkt i mineraler,
gjødsel, kjente helseplanter og
organer fra husdyr.
Det er bl.a. ikke tillatt å importere gjødsel fra konvensjonelt
dyrehold, og all bruk av kjemiske
hjelpemidler under produktbehandlingen må unngås.
Landbruksmetoden har Demeter
som sitt eget godkjenningsmerke,
og Demeter-sertifisering kan
først skje etter minst tre års drift
etter biodynamiske prinsipp.
Merket kommer i tillegg til det
økologiske Ø-merket. Navnet
Demeter er hentet fra oldtidens
greske fruktbarhetsgudinne.
Det er 26 sertifiserte biodynamiske
gårder og rundt 2800 økologisk
sertifiserte gårder i Norge.
Internasjonalt har gode
forskningsresultater som
dokumenterer at jordbruksmetoden gir et robust landbruk
vakt oppmerksomhet, spesielt
blant vinbønder. De slutter seg
i økende grad til biodynamiske
dyrkingsmetoder.

Kilde: Biologisk-dynamisk Forening
(www.biodynamisk.no)

Spesielle remedier innen biodynamisk landbruk kan for noen virke litt merkelige. Eli
Anne og Frode har likevel god erfaring med
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TIDLIG PÅ JOBB. Synet av soloppgangen over landsbyen
San Marzano Oliveto er en god bonus.

bruk av enkelte av dem.
– Vi legger for eksempel kumøkk i et
kuhorn, begge deler fra et biodynamisk bruk,
og graver det ned i vinmarka på høstjevndøgn og opp igjen på vårjevndøgn. Den røres
så ut i rent vann og sprøytes som gjødsel på
vinmarka – alltid på synkende måne og på
bestemte dager i den biodynamiske
kalenderen. Vi tilsetter også av og til
en te av kamilleblomst i vinmarka
for å redusere stress på plantene,
for eksempel ved ekstrem varme,
forklarer Frode.
STERKERE DRUEPLANTER

Barbera, nebbiolo og freisa. Det er
drueslagene som dyrkes på den 25
mål store vingården hos Eli Anne og
Frode. De merker at plantene har fått et mye
bedre immunforsvar etter at de gikk over til
biodynamisk druedyrking.
– Vi ser at løvveksten blir tettere og druene blir flottere og får høyere modning, som
betyr høyere innhold av sukker. Det er dessuten mye mindre sykdom nå enn det var de
første årene vi drev gården. Men heller ikke
vi kommer helt unna sykdom, forteller Frode.
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Området er perfekt for bestemte vinplanter, men høy luftfuktighet gjør plantene
utsatt for meldugg. Ved enden av radene med
vinstokker finner vi vakre rosebusker. De får
de samme sykdommene som vinstokkene,
men blir angrepet litt tidligere. Ved sykdom
på rosebusken er det altså god grunn til å

dessuten en stor papirmølle, og det vil ikke
svare seg økonomisk. Det er synd at sertifisering skal være så uoppnåelig for mange, men
vår viktigste motivasjon til å drive biodynamisk er livsstil, bedre plantehelse og miljø,
forteller vinbøndene ved Tenuta il Sogno.
Maria Thuns biodynamiske kalender viser
ikke bare de gunstigste tidspunktene
for å plante, så, beskjære og høste.
Den viser også når vinen skal smake
«Plantene har sitt eget, indre
best. Ifølge kalenderen skal frukt- og
blomsterdager yte vinen bedre rettsystem med flo og fjære»
ferdighet enn om den drikkes på
– Frode Refstad, vinbonde
blad- eller rotdager.
– Man kan kjenne forskjellen,
men det er nok mange faktorer som
spiller inn – ikke minst om vindruene er biodynamisk dyrket. Viner
være på utkikk etter sykdom på vinstokkene som er konvensjonelt framstilt med bruk
av kjemiske plantemidler, vil ikke ha noen
også.
Biodynamisk sertifisering er foreløpig ikke mulighet for å gi denne «responsen» til den
aktuelt for de norske vinbøndene. Årsaken er som smaker. Kanskje bør man spare de aller
sammensatt. Blant annet stilles strenge krav mest eksklusive kvalitetsvinene til en blomstom avstand til konvensjonelt landbruk.
eller fruktdag, men jeg mener den biodyna– For vår del er det foreløpig umulig å bli miske kalenderen ikke skal være avgjørende
sertifisert, fordi de fleste nabogårdene ikke for om man skal nyte et glass god vin eller
driver økologisk eller biodynamisk. Det er ikke, mener vinbaronessen selv.
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EDLE DRÅPER. Vinene fra Tenuta il Sogno blir eksportert til
Norge, og selges gjennom Vinmonopolet. Foto: Tenuta il Sogno

2

TIDLIG STADIUM. Druene blir flottere og får høyere
modning med biodynamisk dyrking.

3

BIOKALENDER. Maria Thuns biodynamiske kalender viser
hvilke dager som er de beste for ulike typer oppgaver i vinmarken.

4

BIODYNAMISKE REMEDIER. Kuhorn med kumøkk graves ned
i vinmarka på høstjevndøgn og opp igjen på vårjevndøgn. Foto:
Tenuta il Sogno

5

FUNKSJONELT OG VAKKERT. Rosebusker ved enden av
vinrankene får de samme sykdommene som vinstokkene,
men blir angrepet litt tidligere.

Illustrasjonsforo: Thinkstock
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