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BIOLOŠKO-DINAMIČNI
PREPARATI
Uvod

Dr. Rudolf Steiner

Utemeljitelj biološko-dinamičnega gospodarjenja je filozof in
znanstvenik dr. Rudolf Steiner (1861-1925). Metodo dela je predstavil 1924 na takoimenovanem Poljedelskem tečaju in postavil biološko-dinamične preparate kot njen osrednji dejavnik.
Sledimo na kratko njegovi misli:
…Kmetija je kot organizem, katerega organi so njive, travniki,
sadovnjaki, rastline, živali, človek... V tem organizmu so biološkodinamični preparati kot celota nov organ kmetije ali vrta, ki s
svojo celovitostjo preobrazbe sil, njihovim redom in povezovanjem daleč presega običajni pojem gnojenja. Organizem
kmetije na določenih geoloških podlagah je del pokrajine in
njenih eterskih danosti, je del planeta Zemlje z njenimi zemeljskimi silami. Nanj učinkuje kozmos s silami planetov našega
osončja, ozvezdij zodiaka in silami, ki pritekajo iz globin kozmosa za temi. Teh energij sodobna znanost še ne zna meriti, kot
ne zna izmeriti bolečine ali ljubezni. Toda te energije so in delujejo... Zato dr. Steiner opozarja na slepo zaupanje le temu, kar
znanost priporoča iz svojih omejenih možnosti zajemanja resničnosti meneč, da "človeštvo v bodočnosti ne bo imelo druge
izbire, kot da se bo na novo lotilo preučevanja vseh temeljnih
predpostavk bistva sveta, ali pa bosta tako narava kot človek
prišla v degeneracijo in odmrla."
Stanje in okoliščine v svetu že kažejo na resnost omenjenega
opozorila.
Biološko-dinamična metoda, ki jo je kot metodo kmetovanja
bodočnosti Steiner zapustil človeštvu, in ki se je uveljavila kot
najstarejša, najtemeljitejše raziskana in v vseh klimatskih conah
Zemlje uspešno preizkušena metoda, omogoča, da krmilo človekovega poseganja v naravo obrnemo na pot življenja. V
dobro vsega živega, vključno človeka.
Biološko-dinamična metoda temelji na delu s silami; del tega
je uporaba biološko-dinamičnih preparatov, v katerih so kon-
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centrirane sile, potrebne za zdravje rastlin in oblikovanje dobro
kaljivega semena. Da bi preparati uspeli, se pri njihovem izdelovanju ravnamo točno po napotkih dr. Steinerja; prav preparati so njegova najdragocenejša zapuščina.
Pri izdelovanju preparatov uporabljamo sestavine iz rastlinskega in živalskega sveta, nanje v času zorenja delujejo povsem
določene kvalitete energij kozmosa in Zemlje. Pri tem je
pomembna ključna Steinerjeva misel, povedana večkrat v
Poljedelskem tečaju, namreč, da naj bi pri izdelovanju preparatov "ostali čisto v sferi živega". Zato velja pravilo: za izdelavo
preparatov uporabljamo nepredelane tako zdravilna zelišča
kot tiste živalske organe, ki jih pri tem uporabljamo, torej tudi
živalske organe brez prekuhavanja, dezinfekcije, zamrzovanja
ipd. Le takšni naravni organi lahko v času zorenja preparata
opravljajo podobno funkcijo kot so jo v organizmu žive živali
in pomembno prispevajo h koncentraciji energij v preparatih.

Previdno pri uporabi živalskih ovojnic
Glede na problematiko v zvezi z boleznijo norih krav in potrebnimi zaščitnimi ukrepi naj poudarimo, da živalske organe npr.
kravji rog, lobanjo, mezenterij potrebujemo le kot "ovojnice" v
času zorenja preparatov, običajno zakopane v zemlji in ne za
živila. Stremimo k uporabi organov živali iz lastne kmetije ali iz
bližnje bio kmetije. Izogibamo se uporabi organov živali, ki so
živele na konvencionalnih kmetijah.
Pri izdelovanju preparatov moramo upoštevati predpisane higienske mere; še posebej pa je treba biti pozoren na predpise,
ki veljajo za izdelovanje preparata iz hrastovega lubja. Ko so
preparati zreli, je treba uporabljene ovojnice odstraniti na
način, kot je predpisan za neuporabljene dele živalskih teles.

Katere preparate
poznamo

Med biološko-dinamične preparate, ki jih izdelujemo po priporočilu dr. Steinerja, uvrščamo dva preparata za škropljenje
(gnoj iz roga, kremen iz roga) in kompostne preparate (rmanov, kamilični, koprivov, iz hrastovega lubja, regratov in baldrijanov) ter njivsko preslico. Pozneje so razvili še nekatere druge
preparate; od teh predstavljamo le dva najbolj uveljavljena
(preprat iz kravjeka po Mariji Thun, brezova jama).
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Preparata za škropljenje
Gnoj iz roga (preparat 500)
Splošno

Pri tem, ko žival prebavlja krmo, se snovi krme, torej snovi, ki jih
je rastlina uporabila za svojo izgradnjo, razgradijo. Pri tem se
sproščajo tudi energije, ki so rastlino gradile.
Prežvekovalci, posebej krava, imajo štiri želodce in dolg prebavni trakt, zaradi česar lahko žival prebavi zelo velike količine krme. Pri tem se "sproščajo sile, ki jih rogovi in parklji zadržijo in jih nato sevajo nazaj tako, da spet stečejo in sodelujejo
pri izgradnji telesa." Na ta način žival preskrbi svoj organizem,
nam pa da tudi gnoj, dragoceno substanco, sestavljeno iz
snovi (mineralni svet), sil življenja (rastlinski svet) in sil lastne
duševnosti, ki omogoča izgradnjo plodne humuzne zemlje
prežete s silami življenja. V gnoju so tudi energije, ki jih žival, kot
bitje brez lastne zavesti, ni mogla uporabiti. Te energije dosežejo človeka preko rastlin, ki zrastejo iz zemlje, negovane s prepariranim gnojem, in so zanj, ki ima tudi duha in zavest, neizmerno dragocene in potrebne.
Preparat gnoj iz roga naredimo iz kravjega gnoja. Preparat
posreduje tlom koncentrirano gnojilno in oživljajočo moč.
Rastline se na tleh, ki smo jih poškropili z njim, bolje povežejo s
silami Zemlje in naredijo bistveno več korenin.
Preparat zori v kravjem rogu, ki je zakopan v zemlji približno od
Mihelovega do Velike noči, pretežno v času, ki so ga alkimisti
nekdaj imenovali čas, ko vlada "princip SAL". Za Božič je Zemlja
svojo dušo čisto vdihnila, je čisto pri sebi. Njene sile, sile
Perzefone, ki bodo spomladi omogočile prebujanje rastlinske
rasti, so čisto v podzemlju. V približno pol leta se v kravjeku v
rogu, zakopanem v zemlji, koncentrirajo sile življenja.

Izdelava: sestavine,
priprava, čas zorenja

Potrebujemo lepo oblikovan in nepoškodovan rog krave, ki je
najmanj enkrat telila in čvrst, dobro oblikovan kravji gnoj brez
stelje.
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Rog krave je daljši, vitkejši in rahlo
spiralno zavit. Število obročkov
pove, kolikokrat je krava telila.

Za polnjenje rogov lahko pripravimo poseben lijak.

Zakopavanje

Rogove zlagamo tako, da so
odprtine nagnjene nekoliko navzdol; daljša stran odprtine naj bo
zgoraj, da v rog ne bo pronicala
voda.

Najboljši kravji gnoj dobimo od živali v času, ko Luna potuje
pred ozvezdjem Leva ali Device; gnoj je še posebno dober,
če je od breje živali, ki smo jo krmili s senom ali ovseno slamo.
Uporabljamo svež gnoj (ne starejši od dveh dni).
Za polnjenje so primerni le rogovi krav, ki so vsaj enkrat telile.
Rogovi krav, ki še niso telile, bikovi ali volovski rogovi niso primerni. Če moremo, uporabimo rogove krav z lastne kmetije.
Kravji rog razlikujemo od bikovega po tem, da ima debelejšo
steno, je bolj vitek in rahlo spiralen, konica roga je polna. Pri
vsaki telitvi se na obodu roga naredi obroček (število obročkov pove, kolikokrat je krava telila). Bikov rog ima bolj trikotno
obliko in ni spiralno zavit, stena je tanjša, nastavek kosti pa skoraj enako dolg kot rog sam in sega do konice roga, ki je votla.
Preden se lotimo polnjenja rogov, moramo odstraniti v rog vraščeno kost. To naredimo tako, da rogove za teden ali dva zakopljemo v kompost ali jih zavežemo v plastično vrečo in shranimo na toplo. Ko se začne fermentacija, bo kost ob udarcu ob
tnalo zdrsnila iz roga.
Pravi čas za izdelovanje preparata gnoj iz roga je Mihelovo ali
dnevi okrog 29. septembra. Prednost imajo dnevi za cvet ali dnevi
za plod.
Rogove napolnimo s kravjekom do konice, pri čemer si pomagamo z leseno paličico ali žlico. Med polnjenjem s konico roga
večkrat udarimo ob podlago, da se gnoj dobro usede. V
primeru, da rogov ni na razpolago, vzamemo parklje goveda.
Napolnjene rogove ali parklje zakopljemo v humozna tla.
Izberemo tako mesto, ki ni v koreninskem območju dreves, kjer
v neposredni bližini ni zidov ali cest, kjer ne zastaja voda, in je
najmanj 50 m oddaljeno od drugih zakopanih preparatov.
Jama naj bo tako globoka, da bodo rogovi pokriti s 30 - 40 cm
zemlje. Če tla v tej globini niso živa, izkopljemo 50 - 60 cm globoko jamo in na dno nasujemo 20 cm humozne zemlje, pri
plitvih tleh pa nasujemo ustrezen greben nad nivojem tal.
Rogove položimo v jamo z odprtino rahlo navzdol, tako da v
njih ne more zastajati voda ter mednje nasujemo nekaj zemlje, da je vsak rog obdan z njo. V eno jamo lahko zakopljemo
neomejeno število rogov, če je potrebno, tudi v dveh ali treh
plasteh, vendar jih ločimo s plastjo zemlje. Jamo zasujemo in
dobro označimo kraj, kjer so rogovi zakopani, da bi jo spomladi brez težav našli.
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Izkopavanje

Spravilo

Za velike porabnike bomo skladiščili preparat 500 v glineni posodi, ki je v skrinji obdana s šoto.

Priprava
preparata 500

Rogove izkopljemo spomladi, približno v času, ko je planet
Merkur teden dni pred ozvezdjem Ovna. Čas je naveden vsako
leto v Setvenem priročniku. Preparat je uspel, če je temnorjave do črne barve in diši po gozdni zemlji. Če je vsebina močno
smrdeča, ni uporabna.
Gnoj iz roga (preparat 500) stresemo ali izbezamo iz rogov.
Oblikujemo krogle s premerom okoli 8 cm in jih nekaj dni na
zraku v senci sušimo in obračamo. Ne povsem suhe krogle
spravimo v lončeno ali leseno posodo, to pa v šoto tako, da
jo z vseh strani obdaja približno 10 cm debel sloj šote. Ponekod
izdelajo večjo količino preparata; tedaj neoblikovanega shranijo v večji lončeni posodi, ki so jo postavili v šoto.
Če je vsebina rogov še zelenkasta, toda ne smrdeča, je dobra
in bo, če ostane vlažna, dozorela v času hrambe.
Prazne, suhe rogove spravimo v vreči na zračnem mestu v
hlevu. Nepoškodovane lahko uporabimo še nekajkrat.

Preparat gnoj iz roga (500) se uporablja kot škropivo. Pripravimo
ga takole: topli vodi (telesna temperatura) dodamo preparat
in to mešamo z močnim vrtinčenjem tako, da se v sredini naredi lijak skoraj do dna. Mešamo eno uro zdaj v eno, zdaj v drugo
smer. V tem času se voda ne sme umiriti. Z mešanjem začnemo na robu posode, hitrost povečujemo in na koncu mešamo proti sredini. Tako nastane več slojev različno hitro vrteče
vode, pri čemer se informacija preparata prenese na medij.
Primerna voda je dobra voda iz vodnjaka ali deževnica (ne
prva), v skrajnem primeru pa tudi voda iz vodovoda, ki je nekaj
dni stala na soncu. Mešamo ročno s palico "iz rame", pri večjih količinah z metlico, pritrjeno na visečem drogu nad sodom.
Način mešanja je za učinkovitost preparata zelo pomemben.
Prav je, da meša preparat oseba, ki je z delom na kmetiji povezana. Z enournim mešanjem se postavi v kozmične ritme, saj
ima ritem delovanja srca in pljuč svojo ustreznost v ritmih Sonca,
ena ura pa je kozmična enota.
Posoda za mešanje naj bo primerno visoka, cilindrične oblike
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ter iz lesa ali keramike (plastična ali kovinska ni primerna, pa
tudi iz hrastovega lesa ne).
Ko je preparat zmešan, ga precedimo skozi dobro prosojen
material (najbolje hlačne nogavice). To je pomembno, saj le
dobro precejen preparat ne bo mašil šobe škropilnice pri škropljenju. Preparat poškropimo fino razpršen v treh urah po končanem mešanju. Učinek po tem času hitro pade.
Za 1 ha površin potrebujemo 12 dag preparata 500. Propustnost
šobe škropilnice naj bi bila 40 l/ha.

Uporaba,
čas škropljenja

Kjer potrebujemo veliko preparatov, si delo lahko olajšamo tako
kot vidimo na slikah.

• Enkrat v letu med novembrom in koncem februarja, na dan,
ko ni zmrzali in na površinah ni snega, poškropimo vse površine, vrtove, njive, travnike pa tudi drevje in grmovnice s preparatom 500 v popoldanskem času, ko Zemlja vdihuje.
• Trikrat, z vmesnim obračanjem zemlje, škropimo preparat
500 neposredno pred posevki, da se rastlina bolje poveže
s silami Zemlje in naredi več korenin.
• Škropimo pokošene in popašene pašnike in travnike.
• Preparat 500 uporabljamo za blažitev posledic suše tako,
da zmešan preparat škropimo v času suše v poznih večernih urah na rastline in zemljo.
• Preparata 500 praviloma ne škropimo na zelene rastline.
Izjema je v primeru suše in če je po močnem deževju zemlja zelo izprana, rastline pa šibke in porumenele.
• Kot kopel za seme špinače ( mešamo 1 uro )
• Preparata 500 nikoli ne škropimo v opoldanskem času.
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Kremen iz roga (preparat 501)
Splošno

Za preparat 501 uporabimo, če
le mogoče, čist kremenov kristal
gorska strela.

Izdelava: sestavine,
priprava, čas zorenja

Kristal zdrobimo tako, da je pod
prsti še malo zrnat.

Kremenov preparat je drugi preparat za škropljenje. Rastlinam
daje sposobnost, da se bolj odpro za kozmične sile in bolje
uporabijo sile svetlobe. Preparat 501 pospešuje asimilacijo in
zorenje, krepi zdravje rastlin.
Kremen (SiO2), v najlepši obliki kot kristal gorska strela, je glavni sestavni del zemeljske skorje. V čisti obliki je popolnoma prosojen in trd. Najdemo ga tudi v rastlinah (njivska preslica) pa
tudi v telesih živali in človeka (koža, oko, živci). V tleh je kot zrnat
pesek, v glini kot aluminijev silikat, najde se tudi v koloidni obliki. Kremen je fino razdeljen tudi v atmosferi. Kremenov kristal
uporabljajo v tehniki računalništva, pri izdelavi ur in drugod.

Za izdelavo preparata 501 vzamemo lep kravji rog z več obročki in kremen v kristalni obliki ( kristal gorska strela, kvarcit ali
amorfno obliko kot ahat flint ali ortoklaz, ki naj bo čimbolj čist).
Kremen za prepariranje naj bo zdrobljen tako drobno, da čutimo pod prsti le drobna zrnca, pod povečevalnim steklom pa
še vidimo majhne kristale. Kamenino najprej zdrobimo na večje
kose: grobo jo lahko razbijemo npr. s kladivom ali pa v kisikovi
jeklenki (vrh je odžagan) z zaobljeno jekleno palico, podobno
kot v velikem možnarju. Z večkratnim sejanjem skozi kuhinjsko
sito, ponovnim grobim drobljenjem in nato še drobljenjem v
manjšem možnarju, dobimo finozrnat material. Tega drobimo
še naprej: kremen stresemo na debelo stekleno ploščo in ga s
steklenim pokrovom (npr. laboratorijsko petrijevko) s krožnimi
gibi tremo. Kremen lahko zmeljemo tudi v mehaničnem krogelnem mlinu. Če smo kremen drobili v železnih posodah, ga s
pomočjo magnetov pred uporabo očistimo ostankov železa.
V času okrog Binkošti na dan za cvet, zdrobljen kremen eno
uro neprestano mešamo v porcelanasti posodi, nato ga zmešamo z deževnico v gosto maso in z njo napolnimo rogove.
Postavimo jih navpično in po 24 urah vodo na vrhu odlijemo.
Ko se masa strdi, odprtine rogov zamažemo z vlažno ilovico.
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Zakopavanje

Izkopavanje
Spravilo

Priprava
preparata 501

Učinkovanje preparata je odvisno
od kakovosti mešanja. Mešamo
močno v eno, nato v drugo stran,
da se v sredini dela globok lijak.

Uporaba,
čas škropljenja

Jamo pripravimo na sončnem mestu in rogove s kremenom
zakopljemo na enak način kot rogove z gnojem. Ker Zemlja
do Janezovega popolnoma izdihne, je ritem zorenja preparata iz kremena umeščen v drugo polovico izdiha in prvo polovico vdiha, torej v čas, ko je Zemlja zelo "prazna" svojih zemejskih sil in je v njej rog s kremenom izpostavljen močnemu poletnemu delovanju svetlobe in toplote, ki se kot kozmične komponente akumulirajo v kristalu.

Rogove izkopljemo na dan za cvet v prvi polovici novembra.

Izkopane rogove očistimo in vsebino stresemo v stekleno posodo. Ves preparat premešamo in ga do uporabe shranimo v
steklenem kozarcu na sončnem oknu. Preparat puščajo
ponekod tudi v rogovih.

Škropivo naredimo tako, da na 40 l mlačne dobre vode, kar
zadošča za 1 ha povšin, dodamo približno za naprstnik prepariranega kremena; eno uro močno mešamo izmenično v
eno, nato v drugo smer tako, da pri tem nastaja skoraj do dna
segajoč lijak. V treh urah po mešanju preparat poškropimo
drobno, kot megla razpršen.

Preparat 501 je takoimenovana višja matematika biodinamike. Bodite previdni!
Preparat deluje preko zelenih delov rastline, zato ga škropimo
v času vegetacije. Zelo pomemben je čas škropljenja. Škropljenje ob pravem času krepi zdravje in poveča pridelek, ugodno vpliva na tvorbo zrelih, zdravih substanc. Škropljenje ob
napačnem času pridelek lahko uniči.
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Čas škropljenja je praviloma spomladi, v času zgodnje vegetacije pol ure po sončnem vzhodu, najpoznene pa do 8 ure
zjutraj, jeseni pred spravilom pridelkov pa popoldne. Nikoli ne
škropimo v opoldanskem času.
Škropimo vedno na za rastlino tipičen dan (npr. korenovke na
dan za korenino). Najboljši rezultati so pri trikratnem škropljenju pri različnih zodiakalnih ozadjih, a pri delovanju istega elementa (npr. korenovke Luna pred ozvezdjem Bika, Device in
Kozoroga).
Za čas prvega škropljenja veljajo za vsako vrtnino ali poljščino druga pravila: tako npr. žita prvič škropimo v fazi oblikovanja drugega para listov, torej ob razraščanju, nato pa v razmaku 8-9 dni še dvakrat tako, da smo pri trikratnem škropljenju
škropili po enkrat v vsakem od različnih ozvezdij iz katerih prihaja tipičen impulz. Za vrtnine, okopavine itd. na splošno velja,
da škropimo preparat 501 prvič, ko začne rastlina že oblikovati tipičen plod: korenček, ko se koren začne barvati, solato,
ko začne zavijati liste, gomoljčno zeleno, ko začne delati
gomolj… pri bučah, paradižniku in kumarah enkrat v mesecu,
tako, da vsak plod prejme najmanj eno škropljenje.
Sadno drevje in jagodičevje škropimo, ko rastlina razvije liste;
škropimo zelo zgodaj zjutraj, vendar nikoli v času cvetenja. V
času vegetacije škropimo zgodaj zjutraj po obilnem dežju pri
toplih vremenskih razmerah, nevarnih za glivične okužbe.
Jeseni, ko kulture dozorevajo, popoldansko škropljenje preparata 501 pomaga rastlini pri oblikovanju najodličnejših substanc
in oblikovanju pravega razmerja med njimi. Tako škropimo korenje in rdečo peso s preparatom 501 približno 4 tedne pred spravilom v popoldanskem času, ko je Luna pred ozvezdjem Ovna
ali Tehtnice. Jabolka in vinsko trto škropimo popoldne približno dva tedna pred obiranjem.
Sadno drevje, vinsko trto in jagodičevje škropimo s preparatom 501 tudi po obiranju, dvakrat zjutraj in enkrat popoldne za
dozorevanje listja in lesa.
Travnike in pašnike škropimo, ko je trava visoka 10 cm.
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Kompostni preparati
Splošno

Sonce oddaja toploto in svetlobo in brez tega ne bi bilo življenja. Tudi Luna ima svoje delovanje: povzroča plimo in oseko...
Na podoben način, toda manj očitno, delujejo tudi vsi drugi
planeti in zvezde.
Dr. Rudolf Steiner je opozoril, da pritekajo iz kozmosa sile, ki
omogočajo življenje na Zemlji. To so na eni strani sile podsončnih planetov Merkurja, Venere in Lune, ki rastlinam posredujejo energije reprodukcije, torej sposobnost oblikovati dobro kaljivo seme ter na drugi sile vitalnosti, ki pritekajo od nadsončnih
planetov Marsa, Jupitra in Saturna. Tu so še sile, ki pritekajo iz
Zodiaka, traka zvezd stalnic, pred katerimi se gibajo planeti
našega osončja - te sile imenujemo etre ali sile, ki oblikujejo
življenje - pa tudi tri vrste sil, ki pritekajo iz globjega kozmičnega ozadja za zodiakom.
Zemljo v današnjem času obdaja onesnažena atmosfera, ki
zmanjšuje dotok vitalnih sil iz kozmosa. Tudi razna sevanja, ki
jih povzročajo sodobna tehnika kot npr. sateliti, radarji, televizija in telefonija, avionski promet… motijo učinkovanje sil iz kozmosa in povzročajo degeneracijo življenja na Zemlji. Prav zato
je metoda, s katero preko kompostnih preparatov pritegujemo
iz kozmosa sile življenja, ki jih potem preko komposta posredujemo rastlini in s tem v prehrano, izjemno pomembna.
Kompostni preparati posredujejo gnoju sposobnost, da zemljo oživlja, rastlinsko rast pa spodbuja tako, da se rastline zdravo razvijajo in rodijo dobro kaljivo seme.
Kompostni preparati so predstavniki teh energij: kopriva energij Sonca, kamilica reprodukcijskih energij podsončnega toplotnega Merkurja, rman reprodukcijskih energij podsončne svetlobne Venere, hrastovo lubje vitalnih nadsončnih energij vodnega Marsa, regrat vitalnih energij nadsončnega svetlobnega Jupitra in baldrijan vitalnih energij nadsončnega toplotnega Saturna.
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Apnenčaste kamenine v zemlji privlačijo v zemljo energije podsončnih planetov, kremenaste pa sile nadsončnih planetov iz
svojih globin sevajo nazaj v zgornji sloj plodne zemlje. Energije
učinkujejo, če se v zemlji odvijajo procesi nastajanja gline.

Najbolje je spraviti preparate v
temen, hladen prostor, v skrinjo z
dvojno steno, napolnjeno s šoto.

Izdelava: sestavine,
priprava, čas zorenja
Spravilo

Vrtičkar lahko spravi preparate v
zabojček, ki se sicer uporablja za
prenašanje preparatov od skladišča do kompostnih kupov. Za
večje količine uporabimo skrinjo
z dvojno steno, ki je napolnjena
s šoto.

Uporaba

Ko je proces prepariranja kompostnih preparatov končan, so
v njih strnjene energije določene kvalitete iz štirih kraljestev
narave: rastlin (zdravilno zelišče), živali ( določene živalske
ovojnice ), elementa kozmosa in mineralnega sveta ( s tem,
kdaj preparati v Zemlji zorijo in katerim silam Zemlje in kozmosa so tedaj izpostavljeni) in človeka, ki kot edino bitje z razumom in sposobnostjo ljubezni, preparate ob pravem času in
na pravi način izdela in uporabi ter skuša z opazovanjem razumeti smisel in poslanstvo vsakega od prisotnih elementov in
učinkovanje preparatov.

Vsak preparat posebej je opisan v nadaljevanju.

Preparati so zreli spomladi, na dan, ki je naveden v Setvenem
priročniku. Za to delo izberemo dan za cvet ali dan za plod.
Pet čvrstih preparatov izkopljemo, temeljito pregledamo in
odstranimo morda primešano zemljo, osušimo in spravimo vsakega posebej v lesene, steklene, ali lončene posode, te pa v
šoto tako, da je vsaka obdana z vseh strani s približno 10 cm
debelim slojem šote. Preparate shranimo na temnem in hladnem mestu, kjer ne zmrzuje.
Tekoči preparat iz baldrijanovih cvetov hranimo v temnih stekleničkah v hladni in temni kleti.
Manjši porabniki bodo preparate spravili v prenosen lesen
zaboj, ki ga sicer uporabljamo za prenašanje preparatov od
skladišča do kompostnih kupov, ki jih prepariramo. Pet posodic s kompostnimi preparati zakopljemo v šoto, steklenička z
baldrijanom je v ločenem vogalu, vse skupaj pa pokrijemo z
blazino, napolnjeno s šoto.

Za pripravljanje kompostov uporabljamo vedno kot celoto vseh
šest preparatov. Tako pripravljen, zrel kompost bo na površinah, kjer ga trosimo, tla oživljal in procese harmoniziral. Pred-
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stavlja koncentrat vitalnih energij, s katerim uresničujemo pojem
dr. Steinerja: gnojiti pomeni tla oživljati. Izjemoma uporabljamo kompostne preparate tudi posamezno.
Preparati ugodno usmerjajo preobrazbo substanc komposta
in preprečujejo izgubo snovi (smrad izgine ). Gnoj ali odpadle
rastline prepariramo zato takoj, ko je količina dovolj velika. Zrel
kompost je po enoletnem zorenju z dodanimi preparati,
gledano energetsko, vreden štirikrat več, kot izhodiščne substance.

Prepariranje
kompostnega kupa

Prepariranje gnojnice.

Kup lepo zložimo in na vrhu naredimo s palico okoli 0,5 m globoke luknje, ki jih razvrstimo tako, kot je prikazano na skici. V
luknje potisnemo posamično čvrste preparate, ki smo jih pred
tem zavili v kroglico iz vlažne zemlje. Kopriva, kot Sonce, sodi
v sredino, drugi čvrsti preparati pa vsak na enega od štirih
vogalov. Luknje zatlačimo. Za 3 m3 v kup zloženega materiala
potrebujemo po eno kavno žličko vsakega od preparatov,
koprive pa 3 - 5 krat toliko. Nato poskrbimo še za tekoči baldrijanov preparat. Vzamemo kavno žličko preparata iz baldrijanovih cvetov in ga z 10 l mlačne vode (deževnice, segrete studenčnice) na predpisan način vrtinčimo 15 minut. Tako pripravljen preparat iz baldrijana poškropimo z zalivalko na ves
prepariran kompostni kup. Kup nato potrosimo s tankim slojem
šote in prekrijemo s slamo, smrekovimi vejami ali podobnim
materialom.
Na vrhu kupa je vdolbina za zalivanje komposta, če postane
preveč suh. Če je dežja preveč, kup pokrijemo.
Kompostne preparate lahko uporabimo tudi za prepariranje
gnojnice. V ta namen naredimo lesen križ in nanj privežemo s
kamni obtežene vrečke s preparati. Tudi tu je preparat iz koprive v sredini. Pripravljen baldrijanov preparat poškropimo po
površini.

Prepariranje kompostnega kupa.

p

PREPARATI notr.qxp

18.7.2008

13:39

Page 15

15

Rmanov preparat (preparat 502)
Splošno

Rmanov preparat predstavlja energije podsončnega svetlobnega planeta Venere (reprodukcija) in ureja s svojim žveplom
v tleh procese kalija in dušika.

Izdelava: sestavine,
priprava, čas zorenja Potrebujemo cvetove rmana (Achillea millefolium) in mehur

Rastlinski svet + živalski svet + kozmični ritmi + človek. Koncentriranje
energij.

Napolnjen mehur visi na soncu
od spomladi do jeseni; tedaj ga
zakopljemo.

evropskega jelena (mehur živali moškega spola). Če smo
mehur dobili že prej, ga napihnemo, posušimo in do uporabe
shranimo v polivinilasti vrečki v šoti; tako je varen pred mrčesom.
Rmanove cvetove nabiramo ob sončnih dnevih za plod. Vsi
cvetovi v socvetju morajo biti popolnoma razcveteni, pravzaprav že malo postarani. Cvetje posušimo in shranimo do pomladi. Tedaj, najkasneje ob kresu, suhe cvetove iz prejšnjega leta
rahlo navlažimo s čajem iz cele rmanove rastline, suh mehur
pa nekaj minut namakamo v deževnici. Vrh mehurja odrežemo, da dobimo za dva prsta veliko odprtino in s pomočjo lijaka in palice napolnimo mehur z rmanom. Poln mehur naj bo
okrogle oblike. Odprtino zavežemo z nekoliko daljšo vrvico in
mehurje obesimo na zračnem, sončnem kraju, morda pod
južno stran ostrešja. Mehurji se ne smejo dotikati, ne med seboj,
ne česa drugega. Za zaščito pred pticami, jih obdamo z žičnato mrežo.

Zakopavanje Jeseni okrog Mihelovega mehurje zakopljemo v humozno zemljo približno 30 cm globoko. Mesto za jamo naj bo takšno, kot
bi ga poiskali za zorenje preparata gnoj iz roga. Jamo najprej
obložimo s svežimi bezgovimi vejami, kar ščiti mehurje pred
mišmi. Na veje nasujemo tanko plast prsti, jo prekrijemo z grobo
tkano vrečo iz naravnih vlaken in nanjo položimo mehurje.
Nato mehurje pokrijemo z nekaj zemlje, nanjo znova položimo
vrečo, pa spet bezgove veje in morda še nekaj deščic. Vreča
v tleh do spomladi skoraj povsem razpade, ostane le mreža
niti, po kateri pri odkopavanju laže najdemo mejo med preparati in prstjo.
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Izkopavanje

Mehurje izkopljemo spomladi, v času kot izkopljemo gnoj iz
roga. Dan je naveden v Setvenem pripročniku. Pri izkopavanju smo zelo previdni, na koncu delamo prav po "arheološko"
s prsti, saj je mehur postal zelo krhek. Preparat izkopljemo skupaj z nekaj zemlje, ki se mehurja dotika.

Spravilo Rmanove cvetove vzamemo iz mehurja in osušimo. Preparat
iz rmana shranimo v šoti.

Uporaba

Preparati iz rmana, kamilice in
regrata zorijo čez zimo zakopani
v zemlji.

Za prepariranje kompostnega kupa ali gnojnice in izdelovanje preparata iz kravjeka po Mariji Thun oz. brezove jame.
Zelo priporočljiva je kopel za semena rži in trave: malo kavno
žličko preparata mešamo v 3 litrih mlačne vode močno 5 minut;
mešanico pustimo stati 24 ur, le občasno jo premešamo.
Premešamo tudi pred uporabo. Rž ali seme trave navlažimo,
premešamo, pustimo da malo stoji, osušimo in sejemo.
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Kamilični preparat (preparat 503)
Splošno

Izdelava: sestavine,
priprava, čas zorenja

Tanko črevo goveda polnimo s
cvetovi prave kamilice kot bi
delali klobase.

Zakopavanje

Je predstavnik podsončnih toplotnih energij planeta Merkur
(reprodukcija). Kamiličin preparat ureja v tleh procese kalcija.
Prsti posreduje sile zdravja, gnoju pa stabilnost dušika.

Potrebujemo cvetne glavice prave kamilice (Chamomilla recutita) in goveje srednje črevo. Kamilične cvetove nabiramo zjutraj ob sončnem vremenu ob dnevih za cvet. Cvetovi naj bodo
mladi. Če se v njih naselijo črvički ali cvet že preide v seme,
kamilica ni uporabna. Cvetove posušimo v senci in spravimo
do Mihelovega: lahko uporabimo tudi uvenele sveže nabrane
cvetove, če kamilica še cveti. Pri izdelovanju preparata suhe
cvetove rahlo navlažimo s kamiličnim čajem in z njimi napolnimo kose govejega srednjega črevesa. Črev ne obračamo, solimo ali umivamo, le vsebino iztisnemo. Če kravo koljemo prej,
lahko črevo do uporabe napihnemo in posušimo. Pri polnjenju
črevo na enem koncu zavežemo, skozi drugi konec vtaknemo
večji lijak in nanj naberemo črevo. Vlažne kamilice polnimo v
črevo s pomočjo okrogle palice, ki je debela kot odprtina v
lijaku. Napolnjeno črevo zavežemo še na drugem koncu in "klobase" za kak dan obesimo, da se koža posuši in sklene okoli
vsebine.

Preparat zakopljemo jeseni okrog Mihelovega na podoben
način kot rmanovega. Morda bomo v tla zabili debelejšo palico za označevanje mesta in okrog nje navili "klobase" s kamilico. Na ogroženih mestih lahko črevo s kamilico spravimo v
lončeni lonec, poveznemo nanj še enega in tako zaprto kamilico zakopljemo. Po dr. Steinerju je za jamo zlasti primeren kraj,
na katerega kolikor mogoče dolgo sije sonce, hkrati pa pozimi tam najdlje obleži sneg. Jamo zaščitimo z mrežo, paleto ali
kamenjem, da psi ali lisice ne izkopljejo črev.
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Izkopavanje

Spravilo

Uporaba

Prava kopriva pripada Soncu. Dr.
Steiner je dejal, da je tako dragocena, da bi si morali oviti okrog srca.

Koprivo zakopljemo v vreči ali zaboju
ali (vse pogosteje) v ceveh iz gline; tu
jo zagotovo potem tudi najdemo.

Preparat izkopljemo spomladi. Dan, ko so preparati zreli, je
naveden v Setvenem priročniku. Pri izkopavanju moramo paziti še bolj, saj je goveje črevo v času prepariranja skoraj razpadlo. Preparat hitro posušimo in shranimo v šoto.

Za shranjevanje veljajo enaka pravila kot za druge kompostne preparate.

Za prepariranje kompostnega kupa ali gnojnice in izdelovanje preparata iz kravjeka po Mariji Thun oz. brezove jame.
Zelo dober je za pripravo kopeli za semena metuljnic, redkvice, redkve, ogrščice, gorjušice, tulipanov, križnic. Količina in priprava je enaka kot pri preparatu iz rmana.
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Koprivov preparat (preparat 504)
Splošno

Izdelava: sestavine,
priprava, čas zorenja

Zakopavanje

Izkopavanje

Spravilo
Uporaba

Koprivov preparat je med preparati predstavnik Sonca in v
zemlji ureja procese železa. Podpira delovanje preparatov iz
rmana in kamilice, gnoju pa daje sposobnost, da s snovmi in
silami dobro gospodari in se prilagodi vsakokratni kulturi.
Preparata iz koprive skušamo narediti čimveč in pri uporabi z
njim ne skoparimo.

Preparat izdelujemo iz velike pekoče koprive (Urtica dioica).
Uporabimo celo rastlino, ki jo porežemo ali pokosimo, ko cveti
ali morda že tudi oblikuje prva semena, na dan za cvet zjutraj,
do konca junija. Pustimo, da rastlina oveni. Preparat iz koprive
ne potrebuje živalske ovojnice. Zori zakopan v zemlji eno celo
leto (morda od junija do junija) in s tem doživi vse kvalitete, ki
jih Sonce na svoji letni poti pred Zodiakom posreduje na Zemljo.

Jamo za zorenje preparata pripravimo tako kot pri gnoju iz
roga. Na dno jame položimo leseno gajbico ali pa velike
glinene lončke in jih napolnimo z ovenelimi, morda narezanimi koprivami. Pokrijemo z glinenim pokrovom ali deskami, obložimo z vsaj 5 cm debelo plastjo šote in jamo zasujemo ter označimo s štirimi količki, ki gledajo le dobrih 5 cm iz zemlje.

Po enem letu preparirane koprive previdno izkopljemo, skrbno očistimo primešano zemljo in šoto ter jih posušene spravimo v šoto.
Prazna jama je takoj spet pripravljena za nove koprive.

Preparat hranimo v šoti kot vse čvrste kompostne preparate.

Za prepariranje kompostnega kupa ali gnojnice in izdelovanje preparata iz kravjeka po Mariji Thun oz. brezove jame.
Primeren je tudi za kopel ječmenovega semena. Pripravimo
ga tako kot kopel iz rmana.
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Preparat iz hrastovega lubja (preparat 505)
Splošno

Izdelava: sestavine,
priprava, čas zorenja

Dob, pecljati hrast. Želod na dolgem peclju, list brez stebla.

Za pripravo lobanje je potrebno
pravo orodje.

Zakopavanje

Preparat iz hrastovega lubja zastopa sile vitalnosti nadsončnega vodnega planeta Marsa. Preko komposta tla harmonizira in preprečuje bolezni, ki utegnejo nastati zaradi preveč
bujne rasti.

Preparat izdelujemo iz grobega zunanjega lubja pecljatega
hrasta (Quercus robur), ki ga prepoznamo po dolgem peclju
pri želodu in sedečem listu, tako, da lubje zori v lobanji domače živali. Najbolj primerna je lobanja goveda, lahko pa uporabimo tudi lobanjo konja, koze, ovce ali svinje.
Lubje nabiramo na dan za korenino v septembru. Deblo debelejšega pecljatega hrasta očistimo z žično ščetko, nato pod
deblom razprostremo tkanino in vanjo nastrgamo grobo zunanje lubje s strgalom za luščenje debel. Zeleno lubje s kambijem ni primerno. Lubje drobno zdrobimo ali naribamo.
Okrog Mihelovega, ko zakopavamo preparate, si priskrbimo
svežo lobanjo domače živali, ponavadi govejo. Skozi odprtino
na zatilju najprej previdno odstranimo možgane z žico, nato
možgansko votlino speremo z močnim vodnim curkom.
Možganska opna naj ostane v glavi. V možgansko votlino nato
z leseno palico natlačimo suho, zdrobljeno lubje. Luknjo zapremo s koščki kosti in glino. Če je mesar lobanjo prežagal, lahko
napolnimo možgansko votlino ter tudi sinusne. Tudi te skrbno
zamažemo z glino in glavo povežemo z žico.

Lobanjo zakopljemo v istem času kot druge kompostne
preparate, to je okrog Mihelovega. Pripravimo približno 30 cm
globoko luknjo na mestu, kjer so močvirske razmere, npr. v rastlinski mulj ob ustju reke ali potoka. Pomembno je, da pozimi
čez zakopane glave curlja deževnica ali snežnica. Seveda pazimo, da zakopanih glav ne bi odnesla narasla voda. Če v bližini ni močvirskih razmer, pripravimo rastlinski mulj v lesenem sodu
ali v z glino zatesnjeni betonski cevi. Čez leto polnimo posodo
z rastlinsko maso in deževnico in jeseni v tak mulj položimo lobanjo s hrastom. Čez posodo napeljemo meteorno vodo iz strehe. Pazimo, da pozimi, zaradi zmrzali, posoda ne poči.
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Izkopavanje

Spravilo

Uporaba

Lobanje izkopljemo spomladi, v času kot druge preparate in
iz votlin previdno izpraskamo preparat.

Suhega shranimo kot druge preparate v keramični posodi v
šoti.

Za prepariranje kompostnega kupa ali gnojnice in izdelovanje preparata iz kravjeka po Mariji Thun oz. brezove jame.
Uporaben je tudi kot kopel za seme ovsa, solate, krompirja,
dalij. Pripravimo jo tako kot kopel iz rmana.
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Regratov preparat (preparat 506)
Splošno

Izdelava: sestavine,
priprava, čas zorenja

Zgornji cvet je za preparat dober,
za srednjega je še prezgodaj, za
spodnjega je prepozno.

Zakopavanje

Izkopavanje

Spravilo

Regratov preparat je koncentrat sil vitalnosti nadsončnega svetlobnega planeta Jupitra. Preparat ureja razmerje med kremenovo kislino in kalijem.

Za regratov preparat potrebujemo cvetje regrata (Taraxacum
officinale) in kravji oporek, mezenterij. Mezenterij je guba trebušne mrene, na katero je priraščeno tanko črevo. Za uporabo ga narežemo na primerno velike kose.
Mezenterij je najboljši svež. Če takšnega ni mogoče dobiti,
bomo mezenterij razrezali, ga nekaj dni sušili na soncu in spravili na hladen prostor do uporabe. Opazujemo ga in po potrebi dosušimo. Mezenterij, ki je zelo zamaščen, ni uporaben.
Cvetje regrata nabiramo ob sončnem vremenu na dan za
cvet dopoldne. Sredina cveta mora biti še zaprta, sicer pri sušenju cvetovi naredijo lučke in takšni niso uporabni. Cvetje posušimo, če so se naredile lučke, jih izločimo.
Suhe cvetove regrata navlažimo s čajem iz regrata. Na vsak
kos mezenterija stisnemo dve polni prgišči cvetov in mezenterij čvrsto zategnemo tako, da je cvetje popolnoma zaprto.
Oblikujemo kroglo s premerom 15 - 20 cm in jo večkrat prevežemo z vrvico. Tako pripravljen preparat sušimo na zraku dva
dni.

Mezenterij s cvetovi regrata zakopljemo okrog Mihelovega na
enak način kot preparat iz rmana.

Skupaj z drugimi kopostnimi preparati spomladi. Odstranimo
mezenterij, prepariran regrat iz zakopanih krogel pa osušimo.

Suhe, preparirane regratove cevtove shranimo v šoti.
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Baldrijanov preparat (preparat 507)
Splošno

Izdelava: sestavine,
priprava, čas zorenja

Pravi baldrijan pripada Saturnu;
ta deluje s toploto in tako tudi preparat, ki ga naredimo iz cvetov
baldrijana.

Spravilo

Priprava

Baldrijanov preparat je koncentrat sil Saturna, ki oddaja sile
vitalnosti in deluje s toploto. Preparat ureja procese fosforja,
rastlinam daje sposobnost, da s fosforjem, ki je na razpolago,
bolje gospodarijo.

Preparat izdelujemo iz cvetov pravega baldrijana (Valeriana
officinalis). Baldrijanov preprat ne potrebuje živalske ovojnice,
pa tudi zorenja v zemlji ne. Preparat izdelamo tako, da zgodaj
zjutraj na dan za cvet, naberemo pravkar razcvetela, še rosna
socvetja baldrijana. Cvetove neposredno po nabiranju drobno sesekljamo ali zmeljemo (pri tem lahko uporabimo tudi
mesoreznico ali multipraktik) in iz njih izstisnemo sok. Zmleto
cvetje lahko prelijemo z velikonočno vodo in ga stisnemo
naslednje jutro. Sok precedimo in ga natočimo prav do vrha
v rjave stekleničke. Te zapremo z gumijastimi zamaški in postavimo na hladno temno mesto (ne v hladilnik!). Po šestih tednih, ko je vrenje končano, stekleničke pregledamo. Preparat
je uspel, če je rjavordeče barve ter močnega, kiselkastega
vonja. Ne sme smrdeti po gnilobi! Preparat, ki smrdi, izločimo.
Razredčenega vlijemo ali v brezovo jamo ali na kompost. Če
se je na kateri od stekleničk oblikovala plesen, to previdno
odstranimo; če se je nabralo veliko usedlin, preparat brez teh
prelijemo v drugo stekleničko na dan za cvet.

Ko stekleničke dokončno zapremo, jih spravimo v temen in hladen prostor. Občasno jih pregledamo. Preparat med skladiščenjem zori in je uporaben več let.

Vzamemo mlačno vodo, ki ji dodamo nakaj kapljic baldrijanovega preparata na vsak liter; močno mešamo 15 minut,
nekaj časa v eno, nekaj časa v drugo smer. Zmešan preparat
uporabimo takoj.
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Uporaba
• za prepariranje kompostnega kupa ali gnojnice in izdelovanje preparata iz kravjeka po Mariji Thun oz. brezove jame.
• proti zmrzali tako spomladi kot jeseni: proti večeru pred pričakovano zmrzaljo zmešamo in škropimo v krošnje dreves
ali na kulture, ki jih želimo zaščititi.
• za obilnejše cvetenje: škropimo npr. jagode ali cvetje kot
omenjeno zgoraj, kadarkoli na dan za cvet
• za hitrejše kaljenje na še mrzli zemlji: škropimo zemljo pred
sejanjem.
• za povečanje pridelkov žit: pripravljeno škropivo škropimo
trikrat v času vegetacije na posevke žit
• za kopeli za semena pšenice, krmne pese, sladkorne pese,
pora, čebule, paradižnika, zelene, krompirja (na predpisan
način zmešamo jedilno žlico preparata iz baldrijana z litrom
mlačne vode)
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Preparat iz njivske preslice (preparat 508)
Splošno

Izdelava: sestavine,
priprava, čas zorenja

Uporaba

Nabiramo le pravo njivsko preslico!

Njivska preslica (Equisetum arvense) je rastlina, ki pripada Luni.
Za sile Lune je dr. Steiner dejal, da jih ne bo treba krepiti ter da
so lahko le premočne. Če so sile Lune premočne, se raven
delovanja glivic iz tal dvigne v rastlino (posebej pri degeneriranih rastlinah). Njivsko preslico uporabljamo kot sredstvo za
varstvo rastlin. Zaradi visoke vsebnosti kremena (do 97%), ki ga
povezujemo s svetobnimi silami Jupitra, z njo uspešno uravnavamo težave z glivicami.

Njivsko preslico nabiramo na dan za plod v času, ko je Sonce
pred ozvezdjem Leva. Koncentracija kremena v rastlini je takrat
že visoka. Porežemo ves nadzemeljski del rastline. Posušena
rastlina naj bo še zelena. Pri nabiranju pazimo, da naberemo
res njivsko preslico, saj močvirska preslica ali gozdna preslica
nista primerni. Prava njivska preslica ima obliko majhne smrekice, členki na debelcu nad razraščanjem so krajši kot na vejici.

Čaj pripravljamo tako, da približno 10 dag suhe njivske preslice damo v 10 l hladne vode, pustimo da zavre in vre še približno eno uro. Ta količina naj bi zadoščala za 10 arov površin. Ko
čaj odcedimo, lahko skuhano njivsko preslico namočimo v
vedro in jo, ko razpade, uporabimo na enak način kot sveže
kuhan čaj.
S čajem škropimo vse površine zgodaj spomladi, februarja ali
marca. Za napad glivic občutljive kulture kot so krompir, paradižnik, kumare, buče škropimo preventivno po vsakem obilnem deževju v času okrog polne Lune. Več dni zapored proti
večeru škropimo katerokoli kulturo, tako poljščine kot vrtnine,
če opazimo pojav glivic. Škropimo rastline in tla pod njimi.
Njivsko preslico uporabljamo odmerjeno, prepogosta uporaba ali prevelika koncentracija škoduje strukturi tal.
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Drugi biološkodinamični preparati
Preparat iz kravjeka po Mariji Thun
Splošno

Sestavine

Izdelava: priprava,
čas zorenja

Preparat s tem imenom je razvila Marija Thun in je namenjen
spodbujanju in pospeševanju pretvorbe in življenja v tleh.
Prvotno je bil namenjen za uporabo v predelih, kjer zaradi
pomanjkanja gnoja in s tem tudi kompostov ni bilo možnosti
za blagodejno delovanje kompostnih preparatov na obdelovalnih površinah. Preparat iz kravjeka po Mariji Thun izboljšuje
strukturo tal in poveča pridelke, krepi in dopolnjuje delovanje
kompostnih preparatov in preparatov za škropljenje, ki pa jih
seveda ne more nadomestiti. Preparat se je pokazal kot izjemen po černobilski katastrofi. Kljub sicer močni kontaminaciji
območja, pridelki vrtnarjev, ki so pogosto uporabljali preparat
iz kravjeka po Mariji Thun, niso pokazali nikakršne radioaktivnosti. Kaže, da ima preparat tako močno lastno pozitivno sevanje, da negativno radioaktivno sevanje zavrne.

50 litrov lepo oblikovanega kravjeka, 100 g zmletih jajčnih luščin,
500 g drobnozrnatega bazaltnega peska, po eno malo kavino žlico kompostnih preparatov.

Kravjek, bazaltni pesek in jajčne luščine damo v lesen čeber
in eno uro neprekinjeno mešamo oziroma lopatamo, torej dinamiziramo. Polovico mase stresemo nato v lesen sod brez dna,
ki je približno do polovice vkopan v zemljo. Tej polovici posamično dodamo polovično količino kompostnih preparatov, ki
jih razporedimo kot na kompostnem kupu. Nato stresemo v
sod še drugo polovico mase in dodamo drugo polovico kompostnih preparatov z malo zamaknjenim redom (kopriva je kot
Sonce vedno v sredini). Vse prelijemo z baldrijanovim preparatom, ki ga pripravimo tako, da 5 kapljic prepariranega bal-
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drijana 15 minut mešamo v litru mlačne vode. Sod nato pokrijemo tako, da vanj ne bo vdirala deževnica. Po štirih tednih
maso temeljito prelopatamo in pustimo zoreti še dva tedna.

Uporaba

Za 1 ha vzamemo 250 g tega preparata in ga 20 minut mešamo na predpisan način z vrtinčenjem v 40 l mlačne vode.
Precedimo skozi fino tkanino (najbolje hlačne nogavice).
Tekočina je uporabna tri dni, nato izgubi svojo učinkovitost.
Marija Thun ugotavlja, da so učinki najboljši, če preparat škropimo trikrat, v treh zaporednih dneh ob istem času.
Preparat iz kravjeka po Mariji Thun škropimo predvsem ko trosimo gnoj ali kompost, ob vdelavi zelenega gnojeja, na pokošene ali popasene travnike… Ostanke škropiva poškropimo po
kompostih in po hlevu.
V času preusmerjanja na biološko-dinamično metodo škropimo ta preparat enkrat mesečno. V času vegetacije pazimo,
da ne škropimo kultur, temveč le zemljo pod njimi.
V bližini atomskih central škropimo ta preparat redno enkrat
mesečno.

Brezova jama
Splošno

V brezovi jami naredimo gnojilo, ki je polno koncentriranih moči
in organizmov. Gnojilo ne nadomesti uporabe biološkodinamičnih preparatov, dragoceno pa je za začetno oz. takojšnje usmerjanje procesov razkroja.

Sestavine Hlevski gnoj in kompostni preparati
Izdelava: priprava,
čas zorenja

Blizu hleva, na mestu, kjer ne zastaja voda, izkopljemo jamo
tako, da bo njena notranjost široka 60 cm in globoka 30 cm.
Izkopano zemljo nalagamo ob zgornji rob jame tako, da je
jama pol pod in pol nad nivojem tal. Za stene in tla naredimo
oblogo iz debelc, najbolje iz lesa breze (drevo pripada podsončnemu, svetlobnemu planetu Venera). Dolžino jame prilagodimo količini gnoja oz. številu živali. V jamo nalagamo svež,
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Kjer je pri hiši dovolj gnoja, naredimo brezovo jamo.

čvrst kravji gnoj brez slame, dodajamo pa tudi manjše količine gnoja drugih domačih živali. Manj primeren je gnoj živali,
ki jih krmijo s silažno krmo. Ko napolnimo jamo za en dolžinski
meter, dodamo, tako kot pri prepariranju komposta, vseh pet
kompostnih preparatov, le koprivo večkrat. V pol litra mlačne
tople vode (temperatura telesa) zmešamo čajno žličko baldrijanovega preparata in z njim vse skupaj poškropimo. Vsebino
jame prekrijemo s slamo in jo zaščitimo še pred dežjem ali soncem s pokrovom iz desk, ki je nagnjen in enostaven za odstranitev.
Vsake štiri tedne vsebino jame prelopatamo in ponovno prepariramo. Glede na letni čas se v 2 do 3 mesecih gnoj preobrazi v temno, rahlo, po gozdni zemlji dišečo snov, ki je zrela za
uporabo. Dodajamo jo v majhnih količinah, ponavadi premešano v vodi, sproti, svežemu gnoju, kompostu, gnojnici, gnojevki in v zbiralne kanale; s tem usmerjamo in spodbujamo procese razkroja. Pri vdelovanju zelenega gnojenja ta preparat
škropimo po površinah, pri čemer mešamo 15 minut 1 kg preparata na 50 l vode, kar naj bi zadoščalo za hektar površin.
Medtem ko iz jame na enem koncu jemljemo že zrel preparat, lahko na drugem dodajamo svež gnoj.
Preparat iz brezove jame je posebno priporočljiv tam, kjer hlevskega gnoja primanjkuje - v vrtnarijah ali na manjših vrtovih za
tedensko zalivanje kompostov.

Z desne dodajamo svež gnoj, na levi pa je prepariran gnoj že dozorel.
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Dragocene ugotovitve iz poizkusov g.
Marije Thun
Časi niso preprosti. Na eni strani zemlja in rastline preparate
vse bolj potrebujejo, na drugi strani pa je kravjih rogov vse manj
in preskrba z drugimi živalskimi ovojnicami težavna.
Za primer stiske priporoča Marija Thun:
Nadomestek za preparat gnoj iz roga naredimo tako, da v
kopico zloženega kravjeka potaknemo z odprtino v kravjek
nekaj rogov v obliki šesterokotnika. Glede kvalitete kravjeka in
časa zorenja veljajo priporočila za izdelovanje preparata gnoj
iz roga.
Nadomestek za živalske ovojnice pri izdelovanju kompostnih
preparatov so lahko izdolbljeni deli debla dreves, ki pripadajo istemu planetu kot preparat. Za preparat iz regrata je to javor,
za hrastovo lubje je to dob, za kamilico je to brest, za rman pa
breza.
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Primeri uporabe
biološko-dinamičnih
preparatov
Biološko-dinamični preparati se odzivajo različno, glede na
danosti določene kmetije, njeno lokacijo in tipične značilnosti
območja. Zato mora vsak posamezmik za svojo kmetijo sam
poiskati najbolj ustrezne čase za njihovo uporabo. Tu navajamo le nekaj primerov uporabe: pri ozimnem žitu, solati, krompirju, korenčku in sadnem drevju.

Ozimno žito
Sejemo na dan za plod. Škropimo takole: trikrat preparat 500
neposredno pred setvijo, trikrat preparat 501 pol ure po sončnem vzhodu in sicer enkrat, ko je Luna pred Levom, drugič
pred Strelcem in še pred Ovnom v času, ko ni zmrzali in je žito
visoko približno 10 cm ter se oblikuje drugi par listov. V tej fazi
žito branamo (brano obrnemo tako, da so zobje ukrivljeni
nazaj). Preparat iz baldrijana škropimo prvič, ko je žito visoko
okoli 30 cm, drugič, ko odganja klase in nato še v fazi mlečne
zrelosti, vedno na dan za plod. V primeru glivičnih bolezni škropimo preparat 501 zgodaj zjutraj ali čaj iz njivske preslice popoldne. V primeru suše škropimo večkrat (po potrebi) preparat
500 pozno popoldne, v noč.
Nevarnost poleganja žit zmanjšamo, če škropimo žita v času
razraščanja, torej v fazi dveh listov, zgodaj zjutraj na dan za
korenino s preparatom 501.
Po žetvi škropimo preparat iz kravjeka po Mariji Thun, strnišče
preorjemo in ponovno škropimo s tem preparatom; nato sejemo zeleno gnojenje ali drugo kulturo.

Solata
Na dan za list zmešamo preparat 500 in zemljo z njim trikrat
poškropimo, vmes pa premešamo. Glede na letni čas sejemo
ali v rastlinjaku v cvetlični lonček ali neposredno na gredico.
Ko so rastlinice dovolj velike za presajanje, bomo na dan za
list v času za presajanje proti večeru ponovno zmešali preparat
500. Če rastlinice presajamo posamezno v večje lončke,
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pripravimo zemljo za presajanje, jo trikrat škropimo s
preparatom 500 in vmes zmešamo, nato pa rastlinice
posamezno presadimo. Če presajamo na gredico, bomo
predvidene površine poškropili trikrat s preparatom 500 in vmes
zemljo premešali ter rastlinice presajali. Preparat 501 škropimo
zelo zgodaj zjutraj na dan za list, ko začne solata zavijati notranje liste. Ko oblikuje glavice, lahko s škropljenjem preparata
501 zjutraj na dan za list zadržimo prehajanje solate v cvet za
10 dni. Vmes lahko škropimo preparat iz kravjeka po Mariji Thun
na dan za list popoldne pod rastline, na zemljo. Proti suši lahko
škropimo rastline in zemljo s preparatom 500 zvečer.
Ko solato pospravimo iz gredic, škropimo zemljo s preparatom
iz kravjeka po Mariji Thun, zemljo prelopatamo in na novo zasadimo ali posejemo.

Krompir
Zemljo pripravljamo že jeseni tako, da jo poškropimo z lastnim
škropivom proti koloradskemu hrošču (izdelava je opisana v
Setvenem priročniku), ko oktobra trosimo zrel kompost pa tudi
s preparatom iz kravjeka po Mariji Thun. V času med novembrom in februarjem škropimo zemljo s preparatom 500, spomladi pa s čajem iz njivske preslice. Za sajenje krompirja izberemo dan za korenino. Pred sajenjem škropimo zemljo trikrat s
preparatom 500. Mlade rastlinice krepimo s škropljenjem čajev.
Posebej dragocen je čaj iz velike pekoče koprive, ki spodbuja asimilacijo in dobro pretakanje sokov in je odlična preventiva proti glivičnim boleznim. Ko je razvitih 6 listov, začnemo
škropiti preparat 501 zgodaj zjutraj na dan za korenino. Najbolje
je škropiti trikrat: ko je Luna pred Devico, nato pred Kozorogom
in trejič pred Bikom. Krompir osipamo ali okopavamo na dan
za korenino, najbolje v času, ko potuje Luna pred ozvezdjem
Kozoroga, ker takrat kali manj novega plevela. Proti suši škropimo v času vegetacije preparat 500 pozno zvečer na rastlino
in zemljo. V času vegetacije lahko tudi dvakrat med vrstami
(preden osipamo) škropimo s preparatom iz kravjeka po Mariji
Thun. V primeru koloradskega hrošča škropimo lastno škropivo iz upepeljenih koloradskih hroščev v koncentraciji D8. Učinek
je večji, če škropimo tri dni zapored ob istem času. Ob fitoftori
škropimo tri večere zapored čaj iz njivske preslice in nato čaj
iz koprive, zelo dobro pa se obnese tudi škropivo iz mešanice
posnetega mleka - ki ga lahko nadomestimo s sirotko - in vode
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(1:1). Če želimo pred spravilom pospešiti zorenje in sušenje
cime, škropimo preparat 501 na dan za korenino popoldne.

Korenček
Če želimo, da korenček hitro kali, poškropimo zemljo pred setvijo v popoldanskem času s preparatom iz baldrijana. Za setev
izberemo dan za korenino, najbolje v času, ko Luna potuje
pred ozvezdjem Kozoroga. Zmešamo preparat 500 in zemljo
trikrat pred setvijo škropimo, vmes pa premešamo. Ko je korenje visoko približno 15 cm in se koreninica že barva, škropimo
prvič na dan za korenino zgodaj zjutraj s preparatom 501. To
ponovimo najbolje še dvakrat tako, da smo skupaj škropili ob
vseh treh zodiakalnih kvalitetah za korenino. Okopavamo na
dan za korenino, najbolje na dan, ko potuje Luna pred ozvezdjem Kozoroga, ker takrat kali manj novega plevela. Pri tem pazimo, da ostane vrat korenja zasut. Štiri tedne pred spravilom
škropimo po 15. uri popoldne s preparatom 501 enkrat na dan
ko potuje Luna pred ozvezdjem Tehtnice in enkrat na dan, ko
potuje pred ozvezdjem Ovna. To ugodno vpliva na dozorevanje sestavin: tako bo korenje vsebovalo več sladkorjev in manj
nitratov, boljše bodo beljakovine. Pridelek spravimo na dan za
korenino.

Sadno drevje
Za vsa opravila izbiramo dan za plod. Drevje sadimo na dan
za plod v času za presajanje. Korenine pred presajanjem
namočimo v pripravljen premaz za sadno drevje, ki mu
dodamo nekaj čaja iz njivske preslice. Cepiče režemo in sadno
drevje cepimo na dan za plod v času za obiranje. V času med
novembrom in koncem februarja, na dan, ko zemlja ni zmrznjena in ne pokrita s snegom, škropimo drevje in zemljo s
preparatom 500 proti večeru. V zgodnji pomladi škropimo
drevje in zemljo s čajem iz njivske preslice. Ko se razvijejo prvi
listi, škropimo s preparatom 501 zgodaj zjutraj. Škropljenje
ponovimo zjutraj še dvakrat pred drugačnim zodiakalnim ozadjem elementa toplote; vendar ne škopimo, ko drevje cveti. Proti
napadu škrlupa, predvsem po obilnem dežju, lahko škropimo
preparat 501 še večkrat do zrelosti sadja, vendar mora biti škropljenje končano do osme ure zjutraj. Češnje, poškropljene s
preparatom 501 pri obilnem dežju v času zorenja, ohranijo svoj
dober okus in manj pokajo. Tri tedne pred obiranjem škropimo
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s preparatom 501 popoldne. Po obiranju škropimo s kremenom
še dvakrat zjutraj in enkrat popoldne za dozorevanje listja in
lesa. Do konca oktobra drevje pognojimo z zrelim, prepariranim kompostom in okopljemo, nato pa škropimo s
preparatom iz kravjeka po Mariji Thun ter naredimo premaz
za deblo in veje.
Premaz naredimo tako, da zmešamo 1/3 kravjeka, 1/3 gline in
1/3 sirotke, dodamo nekaj lesnega pepela, kjer imamo težave
z divjadjo pa še 5% sveže krvi. Nanesemo na očiščeno deblo
in veje. Namesto premaza lahko naredimo pasto za drevje
tako, da lopatamo 1 uro 10 kg kravjeka, 10 kg gline, 2,5 kg
bazaltne moke, 2,5 kg pepela in 1 l sirotke. 1% take paste
dodamo pred mešanjem z vodo preparatu iz kravjeka po M.
Thun, po 20 minutah mešanja precedimo in škropimo v deblo
in veje.

In še delo s čaji
Splošno

Rastline, iz katerih izdelujemo kompostne preparate, so kot
zdravilne rastline posebno močni zastopniki energij posameznih
klasičnih planetov. Kot gotov preparat delujejo močneje in drugače kot sama rastlina, in sicer predvsem na nivoju nemerljivega. Uporaba čajev iz rastlin za preparate je dragoceno dopolnilo, ne more pa nadomestiti uporabe biološko-dinamičnih
preparatov.
V doslej opravljenih poizkusih g. M.Thun se je pokazalo, da si
s čaji rastlin, iz katerih izdelujemo preparate, pri pridelovanju
lahko zelo pomagamo. Vse rastline, ki jih uporabljamo za našo
prehrano, na škropljenje s temi čaji zelo pozitivno reagirajo.
Gospa Marija Thun ima vtis, da čaj iz rmana deluje kot blago
dozirano žveplo in čaj iz kamilice kot blago doziran baker ter
priporoča, da vse rastline, zelenjavo in poljščine pa tudi sadno
drevje in trto v času vegetacije škropimo po enkrat posamezno
z vsakim čajem iz rastlin za preparate.
Učinkovanje škropljenja s čaji g. Thun še raziskuje. Dokler ni
znanega več morda le opozorilo da prepogosto in enostransko škropljenje lahko vpliva tako na pridelek kot na okus tudi
negativno. Saj vemo: pri zdravilih je pomembna prava mera.
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s preparatom 501 popoldne. Po obiranju škropimo s kremenom
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negativno. Saj vemo: pri zdravilih je pomembna prava mera.
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Priprava čajev

Škropljenje

Nekaj ugotovitev:

Zelišča za pripravo čajev nabiramo če ne sveža ob dnevih in
časih kot velja to za izdelovanje kompostnih preparatov.
Čaj za škropljenje naj bo blag. Če pripravimo močnejši čaj v
manjšem loncu, ga lahko, ko je gotov, močno razredčimo (
tudi z dvajsetkratno količino vode ).
Čaj iz koprive in hrastovega lubja naredimo tako, da ga damo
v hladno vodo, zavremo in pustimo pokritega 10 minut. Čaj iz
baldrijana, regrata, kamilice in rmana pripravimo tako, da cvetove prelijemo z vrelo vodo in pustimo pokritega 10 minut.

Čaj škropimo praviloma na za rastlino tipičen dan, torej
plodovke na dan za plod, korenovke na dan za korenino...
Drugače je, če želimo na primer s čajem iz koprive posebej
utrditi zdravje listov paradižnika ali krompirjeve cime. V tem
primeru škropimo na dan za list proti večeru. In drugače je, če
je čaj iz njivske preslice ali koprive potreben kot zdravilo pri
pojavu glivic - takrat škropimo takoj.

Čaj iz rmana spodbuja vegetativno rast in cvetenje in na
splošno povečuje pridelke. Povečuje razraščanje žit, povečuje klase in velikost zrn. Čaj kamilice poveča pridelek korenčka.
Čaj koprive spodbuja asimilacijo in pretakanje sokov ter tako
preprečuje pojav glivic. Posebej je dragocen pri krompirju in
paradižniku. Čaj regrata izboljšuje okus paradižnika ne pa tudi
korenja! Čaj cvetov pravega baldrijana uporabljamo namesto
preparata iz baldrijana, če tega nimamo (glej preparat 507).
Čaj iz njivske preslice uporabljamo proti glivičnim boleznim
(glej preparat 508).
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DELO V SKLADU
S KOZMIČNIMI RITMI
Rdeča nit predavanj dr. Rudolf Steinerja leta 1924, s katerimi je
utemeljil biološko-dinamično metodo, je tale njegova ugotovitev: razlog za težave pri kmetovanju je dejstvo, da človek ne
zna več delati s silami kozmosa.
Uporabljati biološko-dinamične pripravke, ki rastlinam preko
planetov posredujejo sile življenja, potrebne za njihovo lastno
zdravje in dobro kaljivost semen, skrbeti za povezanost rastline s silami Zemlje in silami kozmosa, že pomeni delati s silami
kozmosa. Toda to še ni vse. V biodinamiki se pri opravilih ravnamo tudi po vplivih ritmov, ki jih v kozmos vnašajo s svojim
gibanjem Zemlja, Luna in planeti in so nam pri delu z raslinami v pomoč. Seznanimo se s primeri ritmov!

Ritem dneva
Ritem dneva nastaja zaradi vrtenja Zemlje okoli svoje osi.
Približno pol dneva je Zemlja obrnjena proti Soncu; ta stran je
osvetljena, toplejša in prijetna za življenje. Drugo polovico
dneva imamo noč; zdaj Zemlja ni osvetljena, je temna in hladnejša. Dan je ritem izdiha Zemlje v jutranjih in njenega vdiha
v popoldanskih urah. Dopoldne so zgornji deli rastlin polni sokov
in energije, okrog poldneva se energije preusmerijo v spodnji
del in rastlina se zdi kot zmedena, popoldne pa stremijo sokovi in energije v spodnji del rastline. To lahko ugotovimo tudi s
primerom: približno enako razvito solato odrežemo istega dne
eno zjutraj, drugo opoldne in tretjo zvečer ter jih damo v polivinilasto vrečko in v hladilnik. Čez nekaj dni se izkaže, da je le
zjutraj odrezana solata še vedno lepo sveža. Podobno je z redkvico: če bi istega dne izruvali redkvico zjutraj, opoldne in zvečer, bi ostala dalj sveža tista, ki smo jo pobrali zvečer.
To dejstvo koristno uporabimo pri presajanju. Rastline, ki jih mislimo presaditi, vzamemo iz zemlje zjutraj, jih zavite v časopisni papir
spravimo v senco in nato posadimo na novo mesto proti večeru.
Če je zemlja preveč vlažna, jo okopavamo zjutraj, saj bo z izdihom oddala odvečno vlago.
Če je zemlja presuha, jo okopavamo proti večeru, da bo z vdi-
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hom sprejela vase vlago iz zraka. Da je popoldne okopana
zemlja bolj vlažna, lahko opazimo že naslednje jutro.
Ritem dneva je dobro upoštevati tudi pri nabiranju npr. cvetlic
na dan za cvet zjutraj, listov zdravilnih zelišč zjutraj in korenin
za čaje ali kot zdravilna zelišča popoldne.
Preparate, namenjene zemlji, bomo škropili popoldne.
V ritmu dneva imajo ure jutranjega svita in večernega mraka
v sebi nekaj svetega; rastline imajo rade, če delamo z njimi ob
tem času.

Ritem meseca
Ritem meseca povezujemo z ritmom Lune. Luna v približno
enem mesecu enkrat obkroži Zemljo. V tem času se premakne
mimo vseh ozvezdij zodiaka in opravi pot, za katero Sonce
potrebuje eno leto. Dr. Steiner je v Poljedelskem tečaju opozoril, da iz zodiaka pritekajo sile, pomembne za življenje, in da
jih bi bilo potrebno dobro preučiti. Prav tej problematiki se je
že pred 50 leti posvetila Marija Thun in o svojih ugotovitvah že
od 1961 poroča tudi v vsakoletnem Setvenem priročniku; ta že
dvajset let izhaja tudi v slovenskem prevodu. Če vemo, da
astrologija, utemeljena pred dobrimi 3000 leti, govori o učinkovanju ozvezdij zodiaka, če vemo, da sta kitajska in pozneje
grška kultura poznali različne kvalitete teh energij, potem moremo delo Marije Thun jemati kot prispevek sodobnega časa k
odkrivanju teh skrivnosti. Marija Thun je z znanstvenimi metodami dokazala različnost kvalitet, ki pritekajo iz zodiaka na
Zemljo, njihovo učinkovanje na rastline ter tudi točno določila
širine delovanja posamezne zvezdne slike. Njeno raziskovalno
delo tudi kaže, da sile iz ozvezdij zodiaka sicer neprekinjeno
sevajo na Zemljo, vendar jih sprejemamo vedno v nekoliko
drugačni kombinaciji. Do tega prihaja, ker planeti, ki se gibajo po svojih krožnicah okoli Sonca pred ozvezdji zodiaka,
privlačijo in usmerjajo zodiakalne sile na Zemljo. Količina in
kvaliteta sil, ki jih dobimo na Zemljo iz kozmosa, sta zato odvisni od pozicij planetov pred ozvezdji zodiaka pa tudi od razmerij med posameznimi planeti.
Na Zemlji najmočneje čutimo tiste kvalitete, ki jih posreduje
nam najbližja premičnica, Luna.
Marija Thun ugotavlja, da iz 12 ozvezdij zodiaka pritekajo štiri
kvalitete energij. Iz ozvezdij Dvojčkov, Tehtnice in Vodnarja so
to takoimenovani svetlobni etri, ki pri rastlinah učinkujejo na
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oblikovanje cvetja. Zato Marija Thun dneve, ko Luna potuje
pred enim od teh ozvezdij, priporoča za setev in nego cvetnic, okopavanje oljnic, nabiranje zelišč…
Ob dnevih, ko Luna potuje pred ozvezdji Raka, Škorpijona in
Rib, priteka na Zemljo v obilju takoimenovani kemični eter; ta
pri rastlinah oblikuje predvsem stebla in liste, se pravi zelene
dele rastlin, kjer se s fotosintezo odvija največja kemija našega planeta. Ti dnevi so najugodnejši za setev, presajanje in
okopavanje solat, kapusnic.. torej rastlin, kjer želimo imeti veliko
listne mase. Ko se Luna giblje pred ozvezdji Leva, Strelca in
Ovna posreduje na Zemljo v obilju takoimenovani toplotni eter,
ki oblikuje predvsem plod in seme. Ti dnevi so najboljši za
posevke in nego plodovk, sadja, trte… Ko Luna potuje pred
ozvezdji Device, Kozoroga in Bika, priteka na Zemljo v obilju
eter življenja. Ta spodbuja pri rastlinah tvorbo korenin. Ta čas
je najboljši za sajenje krompirja, setev korenja itd., skratka za
delo s korenovkami. Ker ti etri hranijo tudi človekovo etrsko telo,
je modro delati z rastlinami vedno na za njo tipičen dan: s
korenovkami na dan za korenino, listnatimi rastlinami na dan
za list, plodovkami na dan za plod in s cvetnicami na dan za
cvet. Z upoštevanjem tega dobimo tedaj navječjo količino
etrov prav v rastlinski organ, ki nam služi kot hrana.
Žal nam naši šolski izobraževalni programi ne nudijo niti najosnovnejšega znanja o kozmosu. Zato so redki tisti, ki prepoznavajo ozvezdja zodiaka pred katerimi je Luna in pozicije planetov. Tako ne moremo samo s pogledom v nebo določiti, kaj
bomo sejali in kako delali, da bomo uspešni in si zato pomagamo s Setvenim priročnikom, ki nam to vedenje posreduje.
Vendar pa je kvaliteta dne v Setvenem priročniku včasih drugačna od kvalitete, ki bi jo pričakovali glede na položaj Lune.
Vedeti moramo, da tudi drugi planeti, ne samo Luna, posredujejo na Zemljo energije ozvezdij pred katerimi so. Če pa
imamo ob določenem času pred istim ozadjem več planetov,
ali pride do drugih močno delujočij pozicij, tedaj so energije,
ki iz teh pozicij nastanejo lahko močnejše od Lune. Maria Thun
je v svojem dolgoletnem opazovanju in delu te učinke preučila in te impulze v Setvenem priročniku tudi navaja.
Delo po Setvenem priročniku je pomemben del biološkodinamične metode, namenjen vrtičkarjem in kmetom. Iz kvalitet
kozmičnih ritmov lahko izbiramo tudi posebno dragocene
trenutke, ki, če jih izkoristimo za setev, bistveno vplivajo na regeneracijo, torej izboljšanje zdravja rastlin. Pri takih delih je Setveni
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priročnik Marije Thun premalo. Za to potrebujemo natančne
astronomske karte, pri katerih se ravnamo predvsem po
položaju Jupitra, nadsončnega svetlobnega planeta, ki posreduje rastlinam zdravje in sposobnost oblikovanja kar
najodličnejših snovi.
Sicer pa poznamo različne ritme Lune. Najbolj znan je ritem
Luninih faz: mlaj, mlada Luna, polna Luna, stara Luna. Poleg
teh poznamo še druge ritme, tako ritem oddaljevanja od
Zemlje, ki se konča v apogeju - največji oddaljenosti Lune od
Zemlje in približevanja, ki se konča v perigeju, največji bližini
Zemlje. Če bi rastline vedno sejali v času apogeja, bi postale
ovijalke, če bi jih vedno sejali v perigeju, bi postale stolčene,
nizke. Poskusi so pokazali, da je čas, ko je Luna v perigeju,
neprimeren za delo z rastlinami.
Ritem Luninih faz, torej polne Lune, mlaja, prvega in zadnjega
krajca, v raziskovalnem delu g. Marije Thun ni pokazal posebnih učinkov na rast in razvoj rastlin razen v zvezi z glivičnimi
boleznimi. Če v času okoli polne Lune dežuje, je nevarnost, da
se glivice, katerih nepogrešljivo mesto delovanja je v zemlji,
preselijo v rastline, zato pri deževju v času okoli polne Lune pri
nevarnosti glivičnih bolezni škropimo proti večeru rastline in
zemljo s čajem iz njivske preslice.
Sicer se zdi, da je razen sideričnega ritma Lune - pot pred vsemi
ozvezdji do izhodiščne točke - ki traja 27,32166 dni - za delo z
rastlinami zelo pomemben tako imenovan tropični Lunin ritem.
Ta ritem traja 27,32158 in je ritem polmesečnega dvigovanja
Luninih lokov nad horizontom in polmesečnega zniževanja
Luninih lokov nad horizontom. Ko je Luna pred ozvezdjem
Strelca, so njeni loki, ki jih riše nad horizontom najbolj plitvi,
potem so vsak dan malo višji in so najvišji, ko Luna doseže
ozvezdje Bika. Ko je Luna pred ozvezdjem Dvojčkov, se njeni
loki nad horizontom začno zniževati. S temi loki posnema Luna
Sonce, le da letno pot Sonca ponovi vsak mesec. V času, ko
se Lunini loki nad horizontom znižujejo, to je v času, ko Luna
potuje od ozvezdja Dvojčkov, mimo Raka, Leva ... do Strelca,
tekočine pritiskajo v zemljo; ko se loki dvigujejo, vleče Luna
tekočine v nadzemeljski del rastline. Čas, ko se Lunini loki
znižujejo, imenujemo čas za presajanje. Rastline, ki jih v tem
času presadimo, se na novem mestu hitreje znajdejo in rastejo naprej. Čas, ko Luna pritiska tekočine navzdol, je zelo dober
za obrezovanje sadja, živih mej, trte. Drugo polovico meseca,
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to je čas, ko se Lunini loki nad horizontom dvigujejo, imenujemo čas za obiranje. V tem času režemo cepiče in obiramo
sadje.
Vse kar je ritmično, krepi in tudi rahljanje zemlje vedno na tipičen dan za posamezne rastline, krepi naše rastline. Vsako
okopavanje pa deluje tudi kot blago gnojenje: okopavanje
na dan za korenino kot gnojenje z dušikom, okopavanje na
dan za list kot gnojenje s kalcijem, okopavanje na dan za cvet
kot gnojenje s kalijem in fosforjem in okopavanje na dan za
plod kot gnojenje z žveplom.

Ritem leta
Ritem leta je ritem letnih časov. Je posledica kroženja Zemlje
okrog Sonca. Pri ritmu leta velja, da je polovica leta, to je čas
od Božiča do Janezovega, izdih Zemlje. Loki Sonca preko neba
se dvigujejo, dnevi pa daljšajo. Čas od Janezovega do Božiča
pa je vdih Zemlje. Loki Sonca preko neba se nižajo, dnevi pa
krajšajo. V času od Božiča do Janezovega Zemlja razvije
pestrost rastlin in z njimi svoje sile izdihne v kozmos. Za Janezovo
je dan najdaljši, duša Zemlje je čisto v kozmosu. Rastline so se
razvile in bodo iz vegetativnega razvoja prešle v nekakšno izgorevanje, zorenje, ovenele in odmrle bodo, ostal pa bo koncentrat v obliki semena. Od Janezovega do Božiča se duša Zemlje
iz kozmosa z novimi idejami in močmi vrača na Zemljo, podobno kot je s človekom, ki se prebudi z novimi močmi in idejami. V času izdiha Zemlje posejana rastlina naredi več nadzemeljske substance, v času vdiha pa več korenin. To lahko primerjamo s posevki npr. kolerabice ali redkvice v maju in septembru, ki sta po temperaturah primerljiva.
Če ta ritem poznamo, tudi vemo, zakaj delamo preparat iz
koprive konec junija. Kar je rastlina pri izdihu Zemlje oblikovala nad zemljo je po kakovosti nekaj povsem drugega kot to,
kar oblikuje pri vdihu. To velja za vsa zelišča, saj vemo, da korenine navadno nabiramo jeseni!
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Splošno

Ritem dneva

Človek ter ritmi dneva,
tedna, meseca in leta
Človekovo telo je z energijami prežeto fizično telo. Z besedami biodinamike bi omenjeno misel lahko izrazili tudi takole: tudi
fizično telo človeka prežemajo etri, se pravi sile, ki oblikujejo
življenje. Te sile poznamo iz dela z rastlinami kot tiste, ki delujejo preko toplote, vode, zemlje in svetlobe. V človeku te sile s
svojimi ritmi vodijo življenjske procese: naredijo, da v materinem telesu zraste otrok, da se zaceli rana.., težijo k ustvarjanju
reda. Naj spomnimo, da akupunktura in bioenergetiki zdravijo s temi energijami.
Človek ima poleg fizičnega in energetsko eterskega telesa
(slednje prežema fizično telo, se pravi ga dela "živega") še telo
duševnosti, imenovano tudi astralno telo in telo duhovnosti. Za
telo duševnosti pravimo, da je to tisto, kar je "doma" v našem
srcu: gre za sposobnosti biti srečen ali prizadet, ljubiti, sovražiti, biti sočuten… Gre pravzaprav za največje človekove zaklade. Kako enostavne so vse stvari, če smo srečni, morda zaljubljeni. Premikali bi gore. In kako je vse drugače, če smo v duševnosti nepotešeni, nesrečni, če nismo razumljeni, če ne ljubimo
in nismo ljubljeni. Takšna stanja povzročajo neravnotežje astralnega telesa, se pravi telesa duševnosti in od tod bolezni tako
na ravni energetskega kot tudi na ravni fizičnega telesa.
Človek pa je tudi duhovno bitje. Duh v človeku je tisto, kar nas
vodi, usmerja. Duh je najvišje, kar ima človek.
Ta štiri telesa: fizično, etrsko, astralno in duhovno so hkrati vsako
posamično in so eno; med seboj se prežemajo, a hkrati velja
med njimi hierarhija, z duhom kot tistim, kar je navišje v človeku.
Naj spomnimo na sposobnost motiviranega človeka v stiski!
Njegova moč je lahko neizmerna, saj je duhovno telo sposobno motivirati sebi podrejene astralno, energetsko in fizično
telo. Če človek nima ciljev, če nismo motivirani, če ne živimo
v urejenih odnosih, energetsko in fizično telo nista motivirana
in človek zboli.
Ritem dneva pri človeku je ritem njegovega duha, njegovega
duhovnega telesa. Vse, kar je ritmično, kar se dnevno pona-
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vlja, krepi človeka in njegovega duha. Pomembno je, da so
določeni časi spanja, obedov in vseh drugih morda navidez
nepomembnih vsakdanjih opravil; vsi krepijo našega duha.
Sodobni čas s svojim hitrim modernim tempom in načinom življenja ruši ritem dneva. Je zato čudno, da je vse več ljudi zmedenih?

Ritem tedna

Ritem tedna je ritem človekove duševnosti. Naši predniki so ta
ritem še posebej negovali: nedelja, prvi dan v tednu, gospodov dan, se je začel z obiskom v cerkvi.., ob ponedeljkih so
ponekod obvezno prali perilo…, ob sobotah vedno pospravljali hišo…
Sodobni čas zanemarja ritem duševnosti; ni malo takšnih ljudi,
ki se dragocenosti naše duše, ljubezni, sočutja, sposobnosti
otroškega veselja, žalosti, sramujejo kot slabosti. Družba, ki teh
kvalitet ne neguje in ne pozna njihovega izvora, ne more biti
srečna. Družine, ki ne negujejo teh odnosov, so nesrečne, se
ločujejo.
In vendar lahko vsak sam naredi nekaj za krepitev svojega
astralnega telesa z negovanjem ritmov tedna. Morda skozi
druge ritme, ki imajo kot teden s sedmimi dnevi opraviti s sedmico.
Torej: imamo sedem klasičnih planetov, sedem kovin, sedem
žit, sedem pratonov v tonski lestvici, sedem mavričnih barv.
sedem vrst drevja...
Tedenski ritem lahko negujemo takole: Nedelja pripada Soncu.
Pili bomo čaj iz koprive, jedli kruh iz pšenice, se spomnili, da je
drevo Sonca jesen in njegova kovina zlato, barva zelena,
preparat kopriva. Ponedeljek je dan Lune. Pijemo čaj iz njivske
preslice, jemo riž, Lunino žito, pomislimo da je češnja Lunino
drevo in njena kovina srebro, njen preparat njivska preslica.
Torek je dan Marsa. Namesto čaja iz hrastovega lubja lahko
pijemo čaj iz listov višnje. Marsovo žito je ječmen, drevo Marsa
je mogočni hrast, Marsova barva je rdeča, njegova kovina je
železo, njegov organ je žolč, njegova črka je E. Sreda pripada
Merkurju. Pijemo čaj iz kamilice in kuhamo proso. Merkurjevo
drevo je brest, kovina živo srebro, njegov preparat je kamilica.
Merkurjev organ so pljuča, Merkurjeva črka je I. Četrtek je dan
Jupitra. Pijemo čaj iz regratovih cvetov in jemo ržen kruh.
Jupitrovo drevo je javor, njegova kovina je kositer, njegova
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barva je rumena, njegov preparat je regrat, njegov organ so
jetra, njegova črka je O. Petek je dan Venere. Pijemo rmanov
čaj in jemo ovsene kosmiče. Predstavljamo si Venerino drevo,
lahkotno, svetlobno brezo, Venerin baker in preparat iz rmana.
Venerin organ so ledvica, njena črka je A. Sobota je dan
Satruna: pijemo čaj iz posušenega cvetja pravega baldrijana
ali namesto tega čaj iz posušenih bezgovih cvetov. Saturnovo
žito je koruza, njegovo drevo je beli gaber, njegova kovina je
svinec, njegova barva je modra, njegov organ so možgani in
okončine, Saturnov preparat je baldrijan in njegova črka je
U... Negovati ritem tedna in tako našo duševnost, zakladnico
sreče, ne bo težko.

Ritem meseca

Ritem leta

Platonsko leto

Ritem meseca je ritem eterskega telesa, ritem sil oblikovanja
življenja, ki vodijo življenjske procese. V tem ritmu imajo ženske
menstruacijo, v njem poteka razvoj otroka v materinem telesu... Tudi ta ritem je treba negovati, saj se s tem krepi energetsko telo. Ponavljati pomembne vsebine en mesec pomeni, da
jih ne bomo nikoli pozabili, saj so postale naša kri in meso.
Waldorfske šole še posebej sledijo ritmu meseca. Zato imajo
pouk v epohah: en glavni predmet po dve uri na dan v ritmu
Lune, štiri tedne. Potem sledi drug predmet.
Prav tako se priporoča branje poglavij Janezovega evangelija v skladu s kozmičnimi ritmi. Poglavja se menjajo mesečno.
Ritem leta je pri človeku ritem fizičnega telesa. V vseh 12 mesecih leta življenjski procesi ne tečejo vedno enako in tudi organi
ne delajo vedno enako intenzivno. Za zdravje fizičnega telesa je dobro negovati letne ritme. Za to so primerni tudi krščanski prazniki, ki jih slavimo v letu ob spremembah svetlobnih
razmer: 24. 12. - Božič, 24. 6. - Janezovo, 29. 9. - Mihelovo, vedno
prvo nedeljo po prvi spomladanski polni Luni - Velika noč.
In ne nazadnje še tole: največji ritem v našem osončju je
takoimenovano svetovno platonsko leto. Traja 25 920 let. To je
čas, ki ga potrebuje Sonce s svojim drugim skritim ritmom
zaostajanja pred zodiakom, da gledano iz Zemlje, pride spet
točno na izhodiščno mesto. Pri tem gre za to, kje se nahaja na
prvi dan pomladi, to je 21. 3. S tem ritmom povezujemo kulturne epohe človeštva. Zdaj je Sonce na prvi pomladanski dan
pred ozvezdjem Rib: kulturna epoha se imenuje krščanstvo. Je
čas, ko na dan Jezusovega rojstva, 24. 12. ob polnoči na vzho-
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du vzhaja ozvezdje Device in zahaja na zahodu ozvezdje Rib.
Vodnarjeva doba bo nastopila takrat, ko bo Sonce na prvi dan
pomladi, 21. 3. pred ozvezdjem Vodnarja in se bo v času za
tem vsako leto malo premaknilo v ozvezdju Vodnarja proti
ozvezdju Kozoroga.
Sonce potrebuje na tej svoji veliki vzvratni poti 72 let za eno
stopinjo zodiakalnega kroga. Za 360 stopinj torej 72 let x 360
stopinj = 25 920 let.
Človek je otrok kozmosa in nosi te ritme v sebi. Odmerjeno mu
je 72 let življenja. 72 je ritem srčnih utripov v minuti. Ker sta ritem
srca in ritem dihanja v sorazmerju 1 : 4, izračunamo, da človek
vdihne 18 krat v minuti. To je 1080 krat v eni uri. Dan ima 24 ur.
24 ur x 1080 = 25 920. Človek vdihne in izdihne na dan tolikokrat,
kolikor let potrebuje Sonce za celoten krog v svetovnem platonskem letu. Na podoben način se zrcalijo ritmi Merkurja v
pljučih, ritmi Jupitra v jetrih, ritmi Venere v ledvicah...
Človek je bitje kozmosa. Mislimo na to, ko mešamo naše
preparate. Z mešanjem, ki traja eno uro, se človek zavestno
postavi v ritme kozmosa.
Podobno je z rastlinami, ki jih postavimo v ritme kozmosa z
okopavanjem. Ritem okopavanja, to je rahljanja zemlje vedno
na tipičen dan, približno vsakih 8 dni, rastlino krepi.
In tako lahko nadaljujemo, odkrivamo skrivnosti stvarništva,
modrost, ljubezen, smisel vsega, kar je...
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Kam po preparate?
Na spletnih straneh boste našli naslov Vam najbližjega društva za biološko-dinamično gospodarjenje.
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