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Biodynaaminen viinintuotanto, ku-
ten biodynaaminen viljely muuten-
kin, lähtee tilakokonaisuusajattelusta. 
Maatila nähdään elävänä, omavarai-
sena ja itsenäisenä organismina, sul-
jettuun ravinnekiertoon pyrkivänä, 
luonnon rytmejä seuraavana yksik-
könä ja sen jokainen osa on yhtey-
dessä toiseen. Tuotantotavan peri-
aatteet ovat peräisin Rudolf Steinerin 
vuonna 1924 pitämistä luennoissa 
ja jotka on julkaistu ja tunnetaan ni-
mellä "Maatalouskurssi". Viljelijä 
nähdään ”taiteilijana”, joka kehittää 
maata, viljavuutta ja kasvia siten, että 
viinirypäleiden elinvoimainen laatu 
tulee esille.

Käytännössä biodynaaminen viljely 
täyttää myös luonnonmukaisen tuo-
tannon tuotantoehdot, mutta menee 
paljon pidemmälle. Biodynaaminen 
viljely on uudistava viljelymenetelmä, 
jossa keskitytään maaperän tervey-
teen, kasvien ja eläinten vuorovaiku-
tukseen ja biologiseen monimuotoi-
suuteen ja jossa pyritään jättämään 
maa tuleville sukupolville parem-
massa kunnossa kuin se oli. Ranta-
alueet, kosteikot, niityt ja metsät 
nähdään myös olennaisena osana 
maatilaa.

Demeter/Biodynaaminen viini val-
mistetaan biodynaamisesti viljellyistä 
rypäleistä. Nämä rypäleet ovat tuot-
teita, joiden tuotannossa on työs-
kennelty laajennetun Goetheanisen 
luontokäsityksen perustalta. Sen mu-
kaan elämä luonnossa nähdään yhte-
näisenä kokonaisuutena, jossa elävät 
yhdessä materiaali, muoto, lämpö ja 
rytmi. Preparaatteja, kosmoksen ryt-
mien kanssa työskentelyä, erikois-
tunutta kasvinjalostusta jne. käyttä-
vä biodynaaminen viljelymenetelmä 
pohjautuu tähän ajatteluun.

Biodynaamisen  
viinintuotannon erityispiirteet

Biodynaamisten viinien kansainväliset tuotantoehdot alkavat seuraavalla 
määritelmällä: Demeter/Biodynaaminen viini auttaa luonnon ja ihmisen 
kehitystä puhumalla aisteille ja mielelle. Demeter/Biodynaaminen viinin-
viljely ei ole keino päämäärän saavuttamiseksi, vaan sen tarkoituksena on 

rikastuttaa maailmaa ja juhlia luonnon kauneutta ja elämää.
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Preparaatit ja komposti

Erityisesti valmistetut lääkekasvit, ki-
vennäisaineet ja kompostoitu lanta 
lisäävät kasvatettavien rypäleiden 
elinvoimaa ja ankkuroivat jokaisen 
yksittäisen viinitilan aikaan ja paik-
kaan. Terveempi viinitarha alkaa ter-
veemmästä maaperästä. Terveempi 
maa johtaa vahvoihin juuristoihin, 
jotka muokkaavat maata rypäleille 
sopivaksi. Näin taataan viini, jolla on 
ilmeikäs ja ainutlaatuinen yksilölli-
syys, siinä on "paikan maku".

Biodynaamisen viljelyn erikois-
piirteenä ovat preparaatit ja niiden 
käyttö on edellytys kaikelle Deme-
ter-laatuiselle tuotannolle. Preparaat-
tien valmistuksessa käytetyt ainesosat 
otetaan luonnosta ja altistetaan luon-
nonvoimien vaikutuksille, jonka jäl-
keen ne palaavat ravitsemaan maa-
perää muuttuneessa muodossa. 
Preparaatit ovat ikään kuin lääkeai-
neita maaperälle ja kasveille. Prepa-
raattien vaikutuksen ymmärtäminen 
on haasteellista tämän päivän ratio-
naalisen matemaattisluonnontieteel-
lisesti ajattelevalle ihmiselle. Niiden 
ymmärtämiseen kun vaaditaan intui-
tiivisen ja henkisen ulottuvuuden hy-
väksymistä.

Erittäin tärkeä preparaatti on humus-
preparaatti, joka edistää maan mikro-
bitoimintaa, parempaa juurtumista 
ja mullan vedenpidätyskykyä. Muita 
käytössä olevia preparaatteja valmis-
tetaan mm. siankärsämöstä, kamo-
millasta ja nokkosesta.

Biodynaamisessa viinituotannossa ti-
lakokonaisuusajattelun ja kemikalit-
tomaan ja kompostipohjaiseen lan-
noittamiseen pohjautuvan työn 
lisäksi hyödynnetään kuukalenteria 
hoitotoimenpiteiden ajoittamiseen. 
Kuun asema eläinradan tähtikuvi-
oissa jakaa päivät hedelmä-, lehti-, 
juuri- ja kukkapäiviin. Hedelmäpäi-
vät soveltuvat sadonkorjuuseen, leh-
tipäivät kasteluun, juuripäivät köyn-
nösten leikkuuseen ja kukkapäivinä 
viinitarhalla ei tehdä toimenpiteitä.

Tehomaataloudessa pyritään teke-
mään viljely mahdollisimman hel-
poksi viljelijälle. Biodynaamisessa vil-
jely vastaavasti perustuu siihen, että 
mietitään miten luodaan olosuhteet, 
jotka ovat kasville otollisimmat; hel-
poimmat.

Biodynaamisen 
viininvalmistuksen 
erityispiirteet

Viinikellarissa tehty työ päättää viini-
tarhassa alkaneen prosessin. Tekniik-
kaa käytetään mahdollisimman vähän 
ja prosessin kaikissa vaiheissa käyte-
tään niin vähän apukeinoja ja lisäai-
neita kuin mahdollista. Viininviljeli-
jän ja - tuottajan edellytetään tutkivan 
maan, kasvien ja sosiaalisuuden kehi-
tystä. Heidän odotetaan myös jatku-
vasti etsivän keinoja parantaa viinin-
valmistuprosessia. Nykyisin sallittuja 
apukeinoja ja lisäaineita vähennetään 
sitä mukaan kun valmistusmenetel-
mät kehittyvät. Käytettyjen mene-
telmien tulee kunnioittaa ja olla ta-
sapainossa ympäristönsä, sijaintinsa 
ja valmistukseen osallistuvien ihmis-
ten kanssa.

Ensisijainen tavoite on vähintään-
kin ylläpitää biodynaamisessa rypä-
leissä läsnäoleva laatu. Tästä syystä 
suositellaan rypäleiden poimintaa kä-
sin, jolloin voidaan taata tuotannolle 
korkein mahdollinen raaka-ainelaatu. 
Kaikki rypäleiden ja jatkojalosteiden 
prosessoinnin vaiheet ja menetelmät 
seuraavat seuraavia periaatteita:

 
• Tuotteiden tulee olla korkealuok-

kaisia sekä aistinvaraisesti että 
ruoansulatuksellisesti.

• Rikkidioksidia käytetään mahdol-
lisimman vähän.

• Paljon energiaa tai raaka-aineita 
kuluttavia prosesseja vältetään.

• Apukeinoja ja lisäaineita, joiden 
alkuperä, käyttö tai hävittäminen 
herättää ympäristö- tai terveysky-
symyksiä, vältetään.

• Kemiallisten menetelmien sijaan 
suositaan fysikaalisia menetelmiä.

• Tuotannon sivuvirtoja olivat ne 
sitten orgaanista jätettä tai jäte-
vettä, tulee käsitellä siten  
että niiden negatiiviset ympäristö-
vaikutuksen minimoidaan.

• Ehdoissa luetellaan sallittavat me-
netelmät, ainesosat, lisäaineet ja 
apukeinot. Kaikki menetelmät ja 
materiaalit, joita ei ole mainittu 
ehdoissa, eivät ole sallittuja De-
meter viinintuotannossa.

• Geneettisesti muunneltujen 
mikro-organismien käyttö on jyr-
kästi kielletty.

• Mitkään tuotantovälineissä, mu-
kaanlukien käymissäiliöt ja säily-
tysastiat, käytetyt materiaalit eivät 
saa vaarantaa mehun ja viinin laa-
tua tai aiheuttaa niiden kontami-
naatioriskiä.

"Tehomaataloudessa pyritään tekemään viljely mahdollisimman helpoksi 
viljelijälle. Biodynaamisessa viljely vastaavasti perustuu siihen, että mietitään 
miten luodaan olosuhteet, jotka ovat kasville otollisimmat; helpoimmat."
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Tuotantoketjun 
läpinäkyvyys

Viinin alkuperä ja käsittely tulee olla 
täysin läpinäkyvää asiakkaille sisältäen 
tiedon lisäaineiden ja muiden ainei-
den käytöstä, vaikka ne olisivat olleet 
vain tilapäisesti kontaktissa valmii-
seen tuotteeseen. Mikään ei saa salata 
tuotteen todellista luonnetta tai tosi-
asiallisia ominaisuuksia.

Sekä rypäleiden että tuottavan ti-
lan tulee olla sertifioituja. Sertifioin-
nin tulee suorittaa toimija, joka itse 
on Demeter organisaation auktori-
soima. Demeter organisaation tulee 
olla kansainvälisen Demeter tuotta-
jien ja toimijoiden yhteisön tunnus-
tama eli kansainvälisen Demeterlii-
ton jäsen.

Biodynaamisen viinin 
laatu — mistä se tulee?

Biodynaamisen viiniviljelyn päämää-
ränä on kehittää viinitilaa kohti omaa 
yksilöllisyyttään. Tällaisella viinitilalla 
tuotettujen rypäleiden tulisi olla to-
dellinen, ainutlaatuinen, aito ilmaus 
tilan yksilöllisyydestä. Viinirypäleen 
kasvu ja kypsyminen ovat riippuvai-
sia kosmisten ja materiaalisten voi-
mien kunnioittavasta yhdistelmästä. 
Samoin ihmisen kehitys on riippuvai-
nen luonnon ja yksilön toisiaan kun-
nioittavasta vuorovaikutuksesta sekä 
ihmisten välisestä arvostavasta yhtey-
destä. Biodynaamisen laadun kehittä-
minen edistää näitä vuorovaikutuksia.

Yksittäisen biodynaamisen 
viinin luonne vaihtelee sen 
mukaan, kuka ja mikä on 
edistänyt sen syntymistä. 
Pelkkä tuotantoehtojen 
seuraaminen ei itsessään 

takaa elämänvoimien 
sisältymistä tuotteeseen. 

Säännöillä kuitenkin 
varmistetaan, että viinissä 
läsnäolevia elämänvoimia 

hajotetaan niin vähän kuin 
mahdollista.

Kansainvälisen Demeterliiton viinin-
tuotantoehdoissa on kaksi merkintä-
kategoriaa: “Demeter tai Biodynaa-
minen viini” ja “valmistettu biody-
naamisista rypäleistä”.

Demeter tai Biodynaaminen viini 
-merkityt viinit ovat viinitilan luon-
netta kuvaavia vuosikertaviinejä. Ne
valmistetaan rypäleistä, joiden vilje-
ly täyttää Demeter-tuotantoehdot.
Lisäksi niiden valmistus täyttää De-
meter jatkojalostusehdot viinintuo-
tannolle. Näihin viineihin ei voi lisä-
tä hiivoja, bakteereita tai entsyyme-
jä, eikä niiden happopitoisuutta tai
sokerimäärää saa muuttaa. Demeter-
logo tai teksti “Biodynaaminen vii-
ni” löytyy etu- tai takaetiketistä tai
pullon kauluksesta. Joissakin maissa
näille viineille on lupa käyttää Deme-
ter kukkalogoa.

Biodynaamisten viinien merkintä

Valmistettu biodynaamisista rypä-
leistä -luokan viinit on valmistettu 
100% biodynaamisesti viljellyistä ry-
päleistä, mutta niiden valmistuksess-
sa on hyväksyttyä käyttää luomuvii-
nintuonnossa sallittuja aineita. Tämä 
mahdollistaa viininvalmistajan oman 
tyylin tuomisen mukaan lopputulok-
seen. Valmistettu biodynaamisista ry-
päleistä -teksti löytyy viinipullon ta-
kaetiketistä.

Tämän lisäksi Ranskassa on oma ser-
tifiointijärjestelmänsä, jonka on pe-
rustanut ranskalaisten viinintuottaji-
en yhteenliittymä SIVCBD (Syndi-
cat International Des Vignerons en 
Culture Bio-dynamique) ja joka os-
taa merkkinsä BIODYVIN valvon-
nan yksityiseltä toimijalta, Ecocert 
sas Francelta. BIODYVIN sertifioi-
dut tilat käyttävät biodynaamisia me-
netelmiä tuotannossaan.
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