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Christina Henatsch er uddannet biodynamisk gartner og har den tyske diplomuddannelse (dipl.-ing. agr.) i landbrugsstudier.
Hun har arbejdet i mange år med udvikling
af nye sorter af forskellige grønsagstyper,
og er nu gartner og sortsudvikler på det
biodynamiske gårdfællesskab Gut Wulfsdorf, Ahrensburg ved Hamburg.
Christina Henatsch er en ledende kraft i den
tyske frøproducent Bingenheimers sortsudvikling gennem den almennyttige fond Kultursaat, der tager sig af at anmelde nye sorter til sortskontrollen og at oplyse om deres
dyrkning.
Fonden Kultursaat kæmper bl.a. for at
samle de åbent-bestøvede sorter, der hvert
år forsvinder fra den fælles-europæiske
sortsliste, og føre dem videre. Det er nu
mindst 30 år siden forædlerne holdt op med
at videreudvikle disse ældre afgrøder, og i
stedet gik over til F1 og andre mere laboratoriebaserede hybrider. Denne mangel på
vedligeholdelse og udvikling er en af grundene til at hybriderne ofte kan udkonkurrere de ældre sorter.

Christina Henatsch snakker om frø.

Derfor er det ikke kun den økologiske eller
biodynamiske frøavl, der er vigtig for et firma som Bingenheimer. I mange tilfælde
skal forædlere som Christina Henatsch også
forbedre en gammel sort eller endda udvikle
en ny sort, der viderefører de ønskede spisekvaliteter, men er tilpassede bestemte jordtyper eller klimakrav.
Christina Henatsch er desuden en aktiv
foredragsholder, der ofte har været i Danmark for at fortælle om frøfremstilling og
forskellen på F1-hybrider og frøfaste sorter
for økologiske gartnere. Torsdag den 13.
juli 2006 fik hun overrakt den danske
Gaia-pris på 25.000 kr. fra stifteren af
Gaia Trust i Danmark, Ross Jackson, i forbindelse med det europæiske netværksmøde
af økosamfund. Den danske pris – der for
første gang er gået til en modtager fra udlandet - er en anerkendelse af Christina
Henatschs store arbejde for at sikre frugtbare frø i fremtiden og for at stimulere anvendelse af disse frøtyper i Danmark.

Udvælgelse af gulerødder til frøavl, en del
af Christina Henatsch’s forædlingsprogram på Gut Wulfsdorf, nær Hamburg.
Gulerødderne skæres over for at tage
smagsprøver, og opbevares med snitfladerne dyppet i aske.

Læs mere:
http://www.kultursaat.com/verein.html
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