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Vzemimo z biodinamiko zdraVje V sVoje roke!

»Hrana ni najvišje, je pa tisto, na œemer se najvišje v življenju lahko razvije ali propade« 
(Bircher-Benner)

Ni revije, ki ne bi posveœala zdravi hrani pomembnega mesta. Žal pa ob vrsti vabljivih fotografij in receptov 
v njih pravzaprav ni nasvetov, ki bi bili v pomoœ pri odbiri hrane, ki si zasluži ime zdrava hrana. Prehranski 
strokovnjaki se v svojih obravnavah osredotoœajo le na snovi in skoraj dosledno ignorirajo problematiko 
ostankov strupov iz pridelave in aditivov iz predelave. O tistem, kar mora hrana dajati, in kar od nje v 
resnici potrebujemo, o energijah vitalnosti in reproduktivnosti, ne govori nihœe. Tega se ne da meriti, 
predstav o tem, kaj to je, naša znanost nima.

In kaj o zdravi hrani pravijo biodinamiki? 
V naših oœeh je zdrava hrana tista, ki vsebuje visokovredne in zrele substance, v katerih ni strupov iz 
pridelave ali predelave, substance pa so v obilju nosilec vitalnih energij. 
Naše izhodišœe je, da so substance živila eno, energije zdravja pa so na te lahko vezane ali ne. In to nam 
pove naše telo. Naše izhodišœe tudi pravi, da je zdrava hrana lahko le substanca rastlin ali živali, ki je 
prežeta z energijami zdravja in reproduktivnosti. Œe rastlina ali žival zboleva pomeni, da nima zdravja; zato 
tudi hrana ne more biti zdrava, ne glede na to, v katero skupino hranil sodi.

Biodinamiki pridelujemo zdravo hrano. Kako to dosegamo?
Tako, da skrbimo za zdravje rastlin, ter da z dodajanjem biodinamiœnih preparatov dodatno krepimo 
zdravje zemlje in rastlin. Uporaba mineralnih gnojil in strupov je v naših oœeh sramotna in popolnoma 
nepotrebna.
Naša metoda tako ohranja ekološko ravnotežje, plodnost tal, zdravje rastlin, živali in œloveka. Z njo ohra-
njamo potenciale preživetja, kar je za vse nas najsvetejša dolžnost. Dosežemo pa tudi, da nam hrana daje 
tisto, kar potrebujemo: zdravje, moœ, veselje in pogum.

Potrošnik, odvisen od trgovine ne ve, kako in s kakšnimi strupi je pridelana njegova hrana. Hrana brez 
ekološke blagovne znamke je postala najzanesljivejši vir bolezni. Za hrano prodajajo to, œesar kmet, za-
radi slabe kaljivosti, ne more veœ sejati; prodajajo tisto, kar je tako slabotno, da ni zmoglo oblikovati niti 
semena, prodajajo tisto, kar so morali kdo ve kolikokrat zdraviti in je po uporabi strupov obremenjeno še 
s temi. Da o tragiki aditivov, od katerih niti eden ne koristi œloveku, naši prehranski strokovnjaki pa jih kar 
poœez dovoljujejo, molœimo. 

Rudolf Steiner je pojav, ki smo mu priœa, napovedal: »Moderno kmetijstvo vodi vse živo na pot degeneracije 
in utegne pripeljati do popolnega odmiranja živega.«
In že leta 1924 je rekel tudi: »Œe hoœemo, da se bo življenje na Zemlji tudi v fiziœnem smislu sploh lahko 
nadaljevalo, nimamo pravzaprav nobene druge izbire kot biodinamiko« (Kmetijski teœaj, str. 10). Slaba šala 
je, œe tega ne vzamemo zares.
 
Naredimo vendar konec uniœevanju in zastrupljanju. Vzemimo z biodinamiko skrb za zdravje v svoje roke. 
Imamo prekrasno zemljo. Spoštujmo in œuvajmo jo! Sprejmimo njeno ponujeno roko in na njej, ki je naša, 
pridelujmo sami svojo zdravo hrano. Zdravje za vse.
Najbližje društvo Ajda vam pri prvih korakih k praktiœni biodinamiki lahko veliko pomaga. Založba Ajda pa pri 
poglabljanju novega, tako zelo potrebnega znanja.

Vaša Meta Vrhunc

Walter Thun, ŒUVARJI, olje na platno 1982, 68×98 cm

Kreativni slikarji gredo v življenju skozi razliœne faze, v katerih ne menjajo le stila svojega slikarstva, temveœ 
tudi tematiko. Vse to se kaže tudi v slikarskem opusu Walterja Thuna. Na Šoli za umetnost v Erfurtu se je 
najprej povsem posvetil cerkvenemu slikarstvu. Uspelo mu je, da je svoje umetniške ideje in predstave prelil 
na velike površine cerkvenih sten v okolici Kölna, kjer je deloval do konca tridesetih let prejšnjega stoletja. 
V poznejših letih, ko je zaradi vojnih viher kot vojak spoznal drugaœne pokrajine, je razvil poseben interes do 
krajinarstva. Svoja opazovanja narave je še poglobil, ko je zaœel spoznavati antropozofijo. Skalovje ali dre-
vesa zanj niso bila le tisto, prividno; kar je opazoval, je skušal naslikati tako, da se je v sliki zrcalilo njegovo 
poduhovljeno doživljanje œutno zaznavnega.

V zadnjem delu svojega življenja se je Walter Thun intenzivno ukvarjal s teorijo evolucije, kot jo je podal 
Rudolf Steiner. Pri tej tematiki je imel najboljšega sogovornika v svoji ženi, Mariji Thun, ki se je prav tako 
poglobila v omenjeno problematiko. Takrat je tudi nastala cela vrsta slik, ki se v dveh tematskih sklopih 
ukvarjajo s predstavami o evoluciji, kot jo je tedaj razumel Walter Thun. Na eni strani se je ukvarjal z vpra-
šanji razvoja œloveka, na drugi pa s skrivnostmi narave. K tej drugi tematski skupini sodi tudi zgornja slika 
z naslovom Œuvarji.

Walter Thun je le težko dal sliki neko ime. Mnogo bolj primerno se mu je zdelo, da opazovalec slike doživlja-
nje, ki se mu ob tem rojeva, vase sprejme in predela. Naslov slike Œuvarji bi lahko razumeli tudi kot Varuhi ali 
Zašœitniki, paœ glede na to, kako jo posameznik ob opazovanju doživi. Kot vidimo, je na sliki prisoten œlovek, 
prisotna pa je tudi ideja bodoœega razvoja sveta. Opazovalec lahko ostane v prostoru, v katerem se, glede na 
razvoj Zemlje in œloveštva od preteklosti do sedanjosti, nahaja. Pogled œloveških obrazov, ki se manifestirajo 
v skalovju, pa je usmerjen v svetlobo sonca in kaže v bodoœnost. 
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zodiak 

Slika prikazuje v zunanjem krogu 
dejanske razsežnosti na nebu vidnih 
ozvezdij zodiaka z datumi premika 
Sonca pred drugo ozvezdje. Prehodi 
so zaradi prestopnega leta vœasih za 
dan zamaknjeni. 
Notranji krog prikazuje staro astro-
loško delitev na 12 enakih, po 30° 
širokih delov. 
Shema pomaga bralcu razumeti raz-
like našega, v resniœnosti utemelje-
nega prikaza, in astroloških koledar-
jev, ki niso utemeljeni v resniœnosti.

Zodiak sestavlja dvanajst obmoœij ozvezdij, pred katerimi se gibljejo planeti in Luna. Gledano z Zemlje, doži-
vljamo v toku leta pred njimi tudi Sonce. Ko Luna in planeti potujejo pred ozvezdji zodiaka, spodbujajo sile, 
ki so znaœilne za zodiakalno sliko, pred katero se pomikajo, in na Zemlji opazimo moœnejše delovanje teh sil.
Rastlina ima sposobnost, da sile, ki pritekajo iz obmoœij ozvezdij zodiaka, izrazi v svoji postavi. Tudi pri tvorbi 
hranilnih snovi, kot na primer beljakovin, mašœob, ogljikovih hidratov in soli, rastlino spodbujajo sile, ki jih 
posredujejo kozmiœni ritmi. Meje oziroma prehode od enega ozvezdja zodiaka k drugemu smo doloœili tako, 
da smo mnoge rastline sejali vsako uro. Rastline so nam pri tem zelo jasno pokazale zaporedje posameznih 
impulzov. Pri teh raziskavah smo v œasu, ko je Luna Zemlji najbližja (Pg), in ko je od nje najbolj oddaljena 
(ag), ugotavljali zamike.
 
Zodiakalne slike in œas, v katerem doživljamo pred njimi Sonce:

•	 Ribi	od	12.	marca	do	18.	aprila
•		Oven	od	18.	aprila	do	14.	maja
•		Bik	od	14.	maja	do	21.	junija
•		Dvojœka	od	21.	junija	do	20.	julija
•		Rak	od	20.	julija	do	11.	avgusta
•		Lev	od	11.	avgusta	do	16.	septembra

Trigoni

Razporeditev planetov ali Lune pod kotom 120° oznaœujemo s pojmom trigon. Luna pride približno vsakih 
devet dni pred trigon enakih sil. Z okopavanjem ali škropljenjem pripravka 501 (kremen iz roga) v trigonskem 
ritmu na novo spodbudimo impulz setvenega dne.

UVod za noVe braLCe SETVENEGA PRIROŒNIKA MARIJE THUN

Že	veœ	kot	60	let	delamo	poskuse,	da	bi	raziskali	uœinkovanje	kozmiœnih	ritmov	in	konstelacij	na	rastline	in	œebele.	
Rezultati teh raziskovanj so podlaga za naša priporoœila v vsakoletnem Setvenem priroœniku Marije Thun. A ker 
rezultatov vseh naših raziskovanj v Priroœniku ni mogoœe objaviti, smo za posamezna podroœja izdali tudi druge 
knjige in knjižice. Želimo pa nove bralce na kratko seznaniti s pomembnejšimi koraki v razvoju našega dela.
Spomladi leta 1952 je Marija Thun sejala redkvice. Posevke redkvic je opravljala deset dni zapored in pri tem 
ugotovila pomembne razlike v rasti rastlin. To jo je spodbudilo, da je nekaj tednov zapored opravila posevke 
redkvic pod enakimi pogoji. Razlike v rasti rastlin so bile opazne in tega ni znala pojasniti. Impulza, ki deluje 
v rasti rastlin, ni poznala. Radovedna je z delom nadaljevala v naslednjem letu. Pokazalo se je, da utegnejo 
biti razlike utemeljene v kozmiœnih ritmih in zaœela se je ukvarjati z astronomijo.
Œez nekaj let je že vedela, da so razlike povezane z obdelovo zemlje tik pred posevkom. Œe je veœjo gredico 
pripravila vnaprej, sejala pa vsak dan, ne da bi obdelala tla, so bile razlike v obliki rastlin manjše, kot œe je tla 
obdelala na novo vsak dan pred setvijo. Najprej je pri rastlinah opazovala vidne razlike pri listih in ugotovila, 
da so razlike manjše, œe je rastline pri suši zalivala. Na zaliti rastlini so bili novi listi primerljivi. To spoznanje 
jo je napotilo k raziskovanjem ozadja razlogov.
Po devetih letih tega raziskovanja je lahko objavila prve rezultate. Kot neizpodbitno je že lahko zagovarjala 
dejstvo, da se z obdelavo tal, do globine lopate, v tleh aktivirajo kozmiœni ritmi, ki so tisti œas dejavni in jih 
seme sprejme kot spodbudo za oblikovanje rastline. Pokazalo se je, da kozmiœni ritmi pritekajo iz ozvezdij 
zodiaka in jih na Zemljo posreduje Luna. Pokazalo se je, da Luna uporablja za svoje delovanje klasiœne 
elemente zemlja, voda, zrak/svetloba in toplota. Tudi ti elementi imajo oœitno svoj izvir v ozvezdjih zodiaka. 
Rastlini lahko posredujemo razliœne impulze za njeno rast tako, da izbiramo œas setve glede na to, pred 
katerim ozvezdjem takrat potuje Luna. 

V toku let smo odkrili še druga delovanja, ki koreninijo v planetih in vplivajo na rastlinsko rast. Poskusi so 
pokazali, da na rastlino ne vplivajo samo ugodni, temveœ tudi neugodni kozmiœni impulzi. Ti povzroœajo 
deformacije in pojav škodljivcev in so krivi tudi za to, da pridelano seme ne kali. 
Pri poskusih v zvezi s škropljenjem biološko-dinamiœnih preparatov v skladu s kozmiœnimi ritmi smo odkrili, 
da uporaba preparatov ob ugodnih kozmiœnih pogojih spodbuja rastlinsko rast, uporaba pri neugodnih œasih 
pa rastlino lahko zavre in zmanjšuje kvaliteto pridelka.
V Setvenem priroœniku navajamo v našem raziskovalnem delu utemeljena priporoœila za posevke, za nego 
in okopavanje rastlin, za uporabo preparatov in spravilo pridelkov. Œe delo prilagodimo tem napotkom, bodo 
pridelki višji, njihova kvaliteta pa boljša.

spoštovani bralec!

V rokah imate 52. izdajo Setvenega priroœnika Marije Thun. To leto smo se odloœili, da vam ga ponudimo z 
nekaj novostmi.
V koledarskem delu opozarjamo na to, da se naša navodila nanašajo na astronomske in ne na astrološke 
izraœune in so utemeljena v znanstvenih raziskavah delovanja kozmiœnih konstelacij. Astronomski podatki 
se nanašajo na resniœne velikosti delovanja posameznih ozvezdij in gibanje planetov tako, kot jih lahko opa-
zujemo na nebu. Pri astroloških podatkih je zodiakalni krog razdeljen na po 30° široka polja, ki z resniœnim 
dogajanjem na nebu nimajo kaj dosti skupnega. Dodatno pojasnilo boste našli na 5. strani Priroœnika.
Prviœ v Priroœniku objavljamo tudi nekaj prispevkov naših prijateljev in bralcev, ki se ukvarjajo z medicino, 
vrtnarstvom, kmetijstvom, raziskovanjem in vinogradništvom; objavljamo jih, da bi tudi iz njihovih ust slišali 
o delovanju kozmiœnih ritmov na rastlinsko rast, torej to, kar na podlagi naših poskusov sami vedno znova 
ugotavljamo. Ritmi ne delujejo le pri nas v Dexbachu, temveœ povsod na planetu. Tekst je torej malo spreme-
njen, koledarski del pa je tudi letos ostal v obiœajni obliki.
Ob uporabi navodil iz našega Priroœnika vam želimo veliko uspehov in se veselimo poroœil o vaših izkušnjah

Matthias Thun

•		Devica	od	16.	septembra	do	1.	novembra
•		Tehtnica	od	1.	novembra	do	20.	novembra
•		Škorpijon	od	20.	novembra	do	19.	decembra
•		Strelec	od	19.	decembra	do	20.	januarja
•		Kozorog	od	20.	januarja	do	15.	februarja
•		Vodnar	od	15.	februarja	do	12.	marca

zemlja-korenina svetloba-cvet voda-list toplota-plod-seme

korenina

list

cvet

plod

seme



6 7

naŠa razVrsTiTeV rasTLin 
 
Za kulturno rastlino je znaœilno, da posamezne organe posebno moœno razvije. Na podlagi naših poskusov 
kulturne rastline lahko razvrstimo v štiri skupine:

korenovke – dnevi za korenino
H korenovkam štejemo vse rastline, ki razvijejo plod v obmoœju korenin. To so: korenœek, pastinak, redkvica, 
repa, rdeœa pesa, œrni koren, zelena, pesa, peteršilj. Tudi krompir, œesen in œebula sodijo h korenovkam. 
Dnevi za korenino omogoœajo pri korenovkah najvišje pridelke in dobre skladišœne lastnosti; zato za setev, 
sajenje, presajanje, okopavanje in oskrbo korenovk, kakor tudi za njihovo spravilo in konzerviranje, izbiramo 
dneve za korenino. 

Listnate rastline – dnevi za list
Med listnate rastline uvršœamo vse rastline, katerih listi in stebla nam služijo kot hrana, in ki jih rastline tudi 
posebno krepko oblikujejo. To so veœinoma vse kapusnice, tudi kolerabica in cvetaœa, listnati peteršilj in 
druga listnata zelišœa, radiœ, endivija, motovilec, solata, blitva, špinaœa in krmne rastline. Listnate rastline, 
k tem štejemo tudi beluše in sladki komarœek, sejemo, presajamo, okopavamo in oskrbujemo ob dnevih 
za list. Dnevi za list pa niso primerni za nabiranje rastlin za pripravo œajev ali pobiranje listnatih rastlin za 
skladišœenje. Za ta dela, kakor tudi za sekanje in ribanje zelja in repe za kisanje, priporoœamo dneve za cvet 
in plod.  

Cvetnice – dnevi za cvet
K cvetnim rastlinam štejemo vse rastline, pri katerih si želimo bogato in dolgo cvetenje. To so cvetlice, pri 
zelenjavi pa npr. brokoli. Sejemo ali sadimo, presajamo, okopavamo, oskrbujemo in spravljamo jih ob dnevih 
za cvet. Ob dnevih za cvet oskrbujemo, okopavamo in škropimo preparat iz kremena tudi na oljnice kot so 
lan, sonœnice, ogršœica in podobno. Spravilo oljnic na dan za cvet se odraža v boljši kakovosti olja. Cvetje v 
šopkih ostane dalj œasa sveže, vonj pa je najmoœnejši, œe cvetlice režemo ob dnevih za cvet, œe je le mogoœe 
zjutraj. Œe smo rezali cvetje na dan za cvet, bo obrezana rastlina naredila obilico novih stranskih poganjkov 
s cvetjem. Suhe rože, nabrane ob teh dnevih, bodo dolgo ohranile svežo barvo, nabrane ob drugih dnevih 
pa barvo hitro izgubijo. 

Plodovke – dnevi za plod
K plodovkam štejemo vse rastline, ki tvorijo plod v obmoœju semen. To so fižol, grah, kumarice, buœe, leœa, 
koruza, paprika, paradižnik in buœke, vsa ozimna in jara žita pa tudi jagode, vse sadno drevje in jagodiœevje. 
Te rastline se pozitivno odzivajo na setev, presajanje, oskrbo in spravilo ob dnevih za plod. S sejanjem oljnic 
ob teh dnevih dosežemo najveœji pridelek semen, najveœ olja pa dobimo, œe tako posejane oljnice oskrbuje-
mo, pa tudi škropimo s kremenom, ob dnevih za cvet. Za pridelovanje semen so posebno primerni dnevi, ko 
je Luna pred ozvezdjem Leva. Œe bomo poskrbeli za spravilo plodovk na dan za plod, se bodo te v skladišœu 
najbolje držale, kaljivost semen bo kar najboljša. Pri obiranju sadja izbiramo dodatno œas dvigajoœih Luninih 
lokov. 

neprimerni dnevi
Za kmete in vse, ki delajo z rastlinami, tudi cvetliœarje in vrtnarje, je pomembno vedeti, da imamo tudi za delo 
neprimerne œase; to so œasi mrkov in vozlov Lune ali planetov pa tudi drugih negativnih konstelacij. Ti œasi 
so v koledarju oznaœeni s œrticami -----. Œe moramo delo v œrtanem œasu, zaradi œasovne stiske, kljub temu 
opraviti, bomo slab vpliv dneva setve izboljšali z okopavanjem in drugo oskrbo rastlin ob ugodnem œasu.

sideriŒna PoT LUne 

Luna na svoji 27 dnevni poti izpred ozvezdij zodiaka posreduje na Zemljo sile življenja, ki prek klasiœnih ele-
mentov zemlje, vode, svetlobe in toplote oblikujejo korenine, stebla in liste, cvetje ter plodove rastline. Œe se 
ravnamo po priporoœilih Setvenega priroœnika, delamo v skladu s kozmiœnimi ritmi in zelo pomagamo rastli-
nam. Bolj zdrave in bolj krepke bodo, predvsem v tistem delu, ki ga želimo pridelati. Na podoben naœin deluje-
jo sile, ki pritekajo iz zodiaka, tudi v œebelji družini. Upoštevajoœ ustrezne kozmiœne ritme pri delu s œebelami, 
œebelar zavestno usmerja njihovo življenje, za kar ga œebele hvaležno nagradijo z boljšim zdravjem in medom. 
Zakonitosti, ki smo jih ugotovili pri naših poskusih z rastlinami, pri œebelarjenju in pri opazovanju vremena, 
smo strnili v naslednji preglednici:

ozvezdje znak element mikroklima rastlina Œebela
Ribi a voda vlažno list nega medu
Oven b toplota toplo plod nabiranje nektarja
Bik c zemlja   hladno/mrzlo   korenina graditev satovja
Dvojœka d svetloba   zraœno/svetlo cvet nabiranje cvetnega prahu
Rak e voda vlažno list nega medu
Lev f toplota toplo plod/seme nabiranje nektarja
Devica g zemlja   hladno/mrzlo    korenina graditev satovja
Tehtnica h svetloba zraœno/svetlo  cvet nabiranje cvetnega prahu
Škorpijon i voda vlažno list nega medu
Strelec j toplota toplo plod nabiraje nektarja
Kozorog k zemlja    hladno/mrzlo korenina graditev satovja
Vodnar l svetloba   zraœno/svetlo cvet nabiranje cvetnega prahu 
Posamezni impulzi trajajo od dva do štiri dni. Te temeljne zakonitosti se vœasih spremenijo. opozicije plane-
tov	(planeta	si	stojita	nasproti	oziroma	pod	kotom	180°)	okrepijo	delovanje	planetov	in	lahko	impulze	obarvajo	
drugaœe. Tudi trigoni lahko spodbudijo k delovanju drug element, kot ga Luna posreduje tistega dne. Dnevi, 
ko Luna seka ekliptiko (navidezna pot Sonca okoli Zemlje) ob dvigajoœih in padajoœih lokih (dvižni in padni vo-
zel), v glavnem prinašajo negativne vplive. Ti se še okrepijo, œe se sreœata dva planeta na navideznem seœišœu 
svojih poti, ki ga imenujemo vozel. Takrat nastanejo mrki ali zakritja, pri œemer planet, ki je bližje Zemlji, pre-
kine ali spremeni delovanje tistega, ki je od Zemlje bolj oddaljen. Taki dnevi niso primerni za setev in spravilo.

kaj so oPoziCije, Trigoni aLi konjUnkCije
opozicija v je lahko geocentriœna ali heliocentriœna. Pri prvi stoji v središœu Zemlja, pri drugi Sonce. Pri 
opoziciji	si	v	našem	osonœju	–	z	Zemljo	ali	Soncem	v	sredini	–	stojita	nasproti	dva	planeta	pod	kotom	180°	
in zdi se, kot da se planeta gledata in se njuna pogleda prežemata. Kot kažejo poskusi na rastlinah, je v 
obeh primerih sevanje planetov okrepljeno; Zemlja to moœnejše sevanje zaznava in rastline ga razumejo kot 
spodbudo za boljšo rast. Posevki ob opoziciji dajejo posebno visoke pridelke z najboljšo kvaliteto. Pri opoziciji 
vedno pozitivno sodelujeta dve sliki zodiaka. Kadar stoji en planet pred toplotnim ozvezdjem, stoji drugi pred 
svetlobnim ali obratno, kadar stoji en planet pred vodnim ozvezdjem, je drugi pred ozvezdjem, ki deluje z 
elementom zemlja. Pri vremenu se opozicije planetov odražajo kot visok pritisk, ki ugodno vpliva tudi na ljudi.
Trigon L oznaœuje razporeditev dveh planetov pod kotom 120°. Œe dva planeta stojita pred razliœnimi 
ozvezdji zodiaka enakih energij, na primer pred Ovnom in Levom, govorimo o toplotnem trigonu; ta v ra-
stlinah, posejanih na ta dan, spodbudi oblikovanje plodov in semena. Œe stojita dva planeta v trigonu pred 
vodnimi ozvezdji, se okrepi vodni element (navadno se izrazi v padavinah), rastline posejane ob vodnem 
trigonu pa oblikujejo veœ listov kot bi jih sicer. Delovanje trigona torej lahko spremeni rastlinsko rast. 
konjunkcije in veœkratne konjunkcije w oznaœujejo položaj, ko stojita dva ali veœ planetov eden za dru-
gim, gledano proti globinam kozmosa. V tem primeru navadno s svojimi silami uœinkuje na rastline samo tisti 
planet, ki je Zemlji bližji. Œe je ta planet pri svojem delovanju moœnejši kot sideriœna Luna, pride do kozmiœne 
nesloge, kar rastline moti in zadržuje rast. Negativno delovanje je še moœnejše, kadar en planet drugega pre-
krije in govorimo o mrkih J Posevki ob takem œasu motijo rast in škodujejo regenerativnim moœem rastline, 
torej zmanjšujejo dobro kaljivost semen.
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kako razUmeTi koLedarska naVodiLa

Bralci nam pogosto pišejo, da imajo težave z branjem oznak na koledarskih straneh. Najveœkrat sprašujejo, 
kaj pomenijo številke, zlasti tiste, ki oznaœujejo ure dneva. Temeljito preberite to poglavje in našli boste 
odgovore na taka vprašanja. Za datumom in dnevom v tednu je naveden tisti znak ozvezdja v zodiaku, pred 
katerim Luna ali že potuje tisti dan ali pa se tja tisti dan ob navedeni uri premakne. Do navedene ure se 
Luna giblje še pred ozvezdjem prejšnjega dne. V naslednjem stolpcu so prikazane konstelacije, ki so deloma 
pomembne za rast rastlin. Sledi stolpec, ki je namenjen predvsem œebelarjem in nam pove, kateri element 
posreduje Luna. Pri težnjah k nevihtam vedno deluje tudi element toplote; ker tega ne omenjamo pod ele-
mentom, naj se œebelarji ravnajo po pripombi.
V naslednjem stolpcu je naveden tisti del rastline, ki ga spodbujamo k razvoju s setvijo ali oskrbo rastline v 
tem œasu, praviloma tisti del rastline, ki nam služi kot hrana.

Kot Pripomba so na skrajni desni strani navedeni priœakovani naravni pojavi ali vremenska dogajanja, ki 
motijo in prekinjajo vremensko sliko. Œe so na isti dan vpisani razliœni elementi, ki ne ustrezajo položaju Lune, 
ne gre za napako, temveœ za druge kozmiœne konstelacije, ki prekrijejo in spremenijo vpliv Lune – zodiaka 
in s tem spodbujajo razvoj drugega dela rastline. 
Po se bne kon ste la cije smo v ko le dar ju, v ru bri ki Pri pom ba, oznaœili z na sle dnjimi okraj ša vami:
nvh verjetnost neviht pmt kritiœno v prometu
vih verjetnost viharjev vlk nevarnost vulkanskih izbruhov 
ptr nevarnost potresov

Dnevi meseca na zelenem ozadju predstavljajo œas, ko se Lunini loki nad horizontom nižajo. To je œas za presa-
janje. Ostali dnevi meseca predstavljajo œas, ko se Lunini loki nad horizontom dvigujejo. To je œas za obiranje.

Ure so navedene po srednjeevropskem œasu (Basel). Œasovna razlika za Slovenijo je približno 15 minut.  
setveni koledar upošteva poletni œas!

Uporabljeni astronomski znaki

ozvezdja Planeti in drugi simboli
      

 a  Ribi A  Sonce   šœip (polna Luna)
 b  Oven m  Zemlja   mlaj
 c  Bik n  Venera E  padni vozel 
 d  Dvojœka o  Merkur D  dvižni vozel
 e  Rak p  Mars F  padajoœi Lu nin lok
 f  Lev q  Jupiter G  dvigajoœi Lu nin lok
 g  Devica r  Saturn Pg  bližina Zemlje
 h  Tehtnica s  Uran Ag  oddaljenost od Zemlje
 i  Škorpijon t  Neptun J  mrk
 j  Strelec u  Pluton K  mrk
 k  Kozorog v  opozicija L  trigon 
 l  Vodnar w  konjunkcija

Za bralce, ki želijo izpopolniti svojo predstavo o razliœnih kvalitetah kozmiœnih energij, o delovanju zodiaka 
in planetov na rastline, smo pripravili barvni stenski koledar na enem listu. Priporoœamo ga kot dopolnilo k 
našemu Setvenemu priroœniku. Naroœila na tel. 01/754 07 43.

LUnini Loki 

œas za obiranje                                                                                            œas za presajanje

Luna riše pred obmoœjem Strelca nad horizontom najnižje loke. Nato se zaœnejo njeni loki dvigati. Na nebu 
vsak dan zariše nekoliko višji lok. Mesto, kjer Luna vzhaja, se premika v smeri proti severovzhodu, mesto 
zahajanja pa proti severozahodu. Œasa dvigajoœih Luninih lokov ne smemo zamenjavati s œasom, ko se Luna 
debeli (raste).

V œasu dvigajoœih Luninih lokov se sokovi v rastlini moœneje dvigajo, zato imenujemo ta œas v koledarju tudi 
œas za obiranje. Rastline so v zgornjih delih polne sokov in sil. Sadje, ki ga nabiramo v tem œasu, ostane v 
skladišœu dalj œasa sveže in soœno. Ta œas je ugoden za rezanje cepiœev, cepljenje sadnega drevja, nabiranje 
listov in cvetja za œaje itd. Uœinek lahko še okrepimo, œe pri pobiranju plodovk izberemo dneve za plod v œasu 
dvigajoœih Luninih lokov, pri rezanju cvetlic pa dneve za cvet, ki so v tem œasu. Œas dvigajoœih Luninih lokov 
je primeren za sekanje božiœnih drevesc, saj se iglice dolgo držijo; najprijetneje bodo dišala, œe jih bomo 
posekali na dan za cvet. 

Ko Luna doseže najvišjo toœko svoje meseœne poti – obmoœje Dvojœkov, se zaœne spušœati. Njeni loki so dan 
za dnem nižji, mesto vzhajanja se premika proti jugovzhodu, mesto zahajanja pa proti jugozahodu. Ta œas 
imenujemo tudi œas za presajanje. O presajanju govorimo, œe rastline premešœamo iz enega rastišœa na 
drugo. Presajamo na primer mlade rastline iz zašœitene tople grede na dokonœno rastišœe. V œasu za presa-
janje se bodo rastline dobro ukoreninile, se hitro povezale z novim rastišœem. Pri presajanju v tem œasu izbe-
remo za listnate rastline dneve za list (Rak ali Škorpijon), za koreninske rastline dneve za korenino (Devica), 
za plodovke dneve za plod (Lev), za cvetnice dan za cvet (Dvojœka ali Tehtnica). S tem smo poleg impulza 
za dobro ukoreninjanje spodbudili tudi razvoj tistega dela, ki ga želimo uporabiti. V œasu za presajanje se v 
zgornji del rastline dviga le malo soka, zato je ta œas primeren za obrezovanje drevja in živih mej, pa tudi za 
podiranje stavbnega lesa. To je pravi œas za gnojenje travnikov, pašnikov in sadovnjakov, saj v tem œasu vse 
teži v zemljo. Œasa padajoœih Luninih lokov ne smemo zamenjavati s œasom, ko se Luna tanjša.

V Priroœniku uporabljamo pojem setev. Z njim oznaœujemo tisti trenutek, ko je seme prišlo v zemljo. Za 
uspevanje rastlin je najpomembnejša kvaliteta energij, ki pritekajo iz kozmosa v trenutku, ko seme položimo 
v zemljo in pride do t. i. kaosa semena. To je nekaj kot rojstna ura rastline. Zato še posebej pazimo, da seje-
mo listnate rastline na dan za list, cvetnice na dan za cvet, plodovke na dan za plod in korenovke na dan za 
korenino. Pri setvi œas za presajanje ali œas za obiranje ne igra posebne vloge, razen npr. pri potikanju œebule 
ali cvetoœih œebulnic, kjer je œas za presajanje ugodnejši, saj œebulice ne silijo iz zemlje.

dvigajoœi Lunini loki Padajoœi Lunini loki

SV V JV JZ Z SZJ SV V JV JZ Z SZJ
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datum
Lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. sr j A –j C13 Pg 22 voda/toplota plod do 11, ----- pmt, nvh œas	od	1.	do	6.	1.	je	še	œas	svetih	noœi;	negujemo	vizijo	dobre	bodoœnosti

2. œe k    16 toplota/zemlja plod od 10 do 15, od 16 korenina nvh

3. pe k zemlja korenina

4. so l    13 zemlja/svetloba korenina do 12, od 13 cvet ptr

5. ne l svetloba cvet

6. po a    7 sv. trije kralji svetloba/voda cvet do 6, od 7 list izkopljemo zakopana semena

7. to a voda list

8. sr a voda list vih, ptr

9. œe b    3 E13 voda/toplota plod do 9, -----, od 17 plod

10. pe b toplota plod vih, ptr, nvh, pmt

11. so c    1 toplota/zemlja korenina

12. ne c zemlja korenina pmt

13. po c F 10 zemlja korenina; *zaœetek presajanja ob 12

14. to d    1 zemlja/svetloba cvet 14.,	15.,18.,	19.	in	20.	1.	œe	ni	zmrzali,	obrezujemo	sadno	drevje	in	trto

15. sr d svetloba cvet ptr od 15.1. do 15. 2. se meditativno ukvarjamo s škodljivci

16. œe e    10  6   ag 3 svetloba/voda cvet do 9, od 10 list

17. pe e voda list vih, nvh, ptr

18. so f    4 A – k voda/toplota plod

19. ne f toplota plod

20. po f toplota plod

21. to g    2 toplota/zemlja korenina

22. sr g zemlja korenina vih, vlk

23. œe g zemlja korenina vih

24. pe h    17 D4           L zemlja/svetloba korenina do 18, od 19 cvet vih, pmt

25. so h rJ svetloba cvet do 12, ----- , od 17 cvet œebelarji, dopoldne odstranite zimske vložke in oœistite žrela

26. ne i    1 svetloba/voda list vih, nvh

27. po i G 18 voda list; *konec presajanja ob 17 v lonœke sejemo solato, peteršilj, odporne kolerabice

28. to j    4 voda/toplota plod

29. sr j toplota plod do 8, -----

30. œe k    4  23 Pg 11 oD toplota/zemlja -----

31. pe k zemlja plod do 14, od 15 korenina

seTVeni dneVi ProsineC – janUar 2014

Œas za presajanje je od 13. do 27. januarja.

merkur Venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
j j g d h a l j

11. k
28. l



k januarju 2014

Ob zaœetku meseca je Sonce pred ozvezdjem Strelca, 18. 1. pa se preseli pred hladno ozvezdje Kozoroga, 
kar bi utegnilo naznaniti mraz. Merkur podpira Sonce do 10. 1. pred Strelcem, potem pred Kozorogom. 
Venera ostaja zvesta toploti in je pred Strelcem ves mesec.
Mars ostaja ves mesec pred ozvezdjem Device in s tem podpira delovanje mraza, ki ga posreduje Sonce s 
spremstvom izpred Kozoroga.
Jupiter je pred Dvojœki, Saturn pred Tehtnico, Neptun pa pred Vodnarjem. Vsi se trudijo za veliko svetlobe 
v tem mesecu. Samo Uran, ki je pred Ribama, bi utegnil prinesti padavine. Pri Plutonu imamo komajda 
obœutek, da se sploh premika. Ves mesec ostaja pred Strelcem in, kolikor le zmore, spodbuja toploto.

Œas med letoma, t. i. svete noœi, traja od 24. decembra do 6. januarja, to je do svetih treh kraljev. Tem 
dnevom vladajo posamezna ozvezdja zodiaka in v prvih dneh januarja so to tale ozvezdja:
1. 1. – dnevu z elementom voda vlada ozvezdje Škorpijona, 
2. 1. – dnevu z elementom toplota vlada ozvezdje Strelca, 
3. 1. – dnevu z elementom zemlja vlada ozvezdje Kozoroga, 
4. 1. – dnevu z elementom svetloba vlada ozvezdje Vodnarja, 
5. 1. – dnevu z elementom voda vlada ozvezdje Rib.
Skušajmo se notranje povezati z energijami tega posebnega œasa.

Priporoœamo:
semena in rastline
•	 6.	1.	iz	zemlje	vzamemo	semena,	ki	smo	jih	v	œasu	svetih	noœi	prepustili	delovanju	sil	zemlje	in	kozmosa	

in so tako dobila nove, za prihodnost pomembne impulze.
•	 Pridelujmo svoj semenski krompir! Posušene zelene gomoljœke s semenom krompirja namoœimo, seme 

premešamo z zemljo in posejemo v zemljo, ki smo jo trikrat poškropili s preparatom gnoj iz roga. Primeren 
œas	za	setev	je	10.	1.	in	6.	2.	Luna	je	pred	Ovnom	in	pridelana	sorta	semenskega	krompirja	utegne	biti	
zelo dobra. Rastline prepikiramo in presajamo na prosto tako kot paradižnik. Do jesenskega spravila opra-
vljamo vsa dela na dan za plod (ne na dan za korenino!), saj želimo pridelati semenski krompir! Spravilo 
opravimo na dan za korenino. 

nega sadnega drevja
Ta mesec, predvsem œas za presajanje ob dnevih za plod in dnevih za cvet, œe ni zmrzali, je primeren za 
obrezovanje vinske trte, sadnega drevja in žive meje. 

Škropljenja v januarju 
Œas za škropljenje preparata gnoj iz roga je med novembrom in koncem februarja v popoldanskem œasu, na 
dan, ko zemlja ne bo zmrznjena in ni snega. Poškropimo vse: vrtove, njive, pašnike, travnike, sadovnjake, 
veje sadnega drevja in jagodiœevja. Za pripravo 40 l škropiva potrebujemo 12,5 dag preparata gnoj iz roga; po 
najnovejših raziskavah zadošœa celo že polovica te koliœine. Škropivo pripravimo na homeopatski naœin, to je, 
da preparat v mlaœni deževnici ali studenœnici, ki je bila izpostavljena soncu, neprestano eno uro mešamo na 
predpisan naœin. To škropivo ima izjemno gnojilno moœ in poveœuje pridelke (glej brošuro Preparati).

Škodljivci 
V œasu od 15. 1. do 15. 2. so duše skupin živali – pravimo jim instinkt (oblikuje in vodi ptiœjo jato, vodi ptice 
selivke na prezimovanje ...) – še posebej odprte. Zato se v tem œasu meditativno, brez sovraštva, ukvarja-
mo z živalmi, ki nam delajo škodo in si želimo, da se njihovo število in škoda, ki nam jo delajo, zmanjšata. 
Naši œlani poroœajo o izjemnem uspehu takih meditacij. Izkoristimo ta œas tudi za izpopolnjevanje našega 
znanja o življenju in potrebah teh živali. Izhajati moramo iz tega, da so škodljivci orodja narave in pomagajo 

 vzpostavljati porušeno ravnotežje. Torej je prav, da razmislimo, kaj bi utegnilo biti v naših vrtovih narobe, da 
so ti škodljivci potrebni. Morda moramo pri izbiri rastlin skrbeti za veœ pestrosti, da bi tako namesto ene vrste 
lahko živelo veliko razliœnih vrst živali in jih ne bi obœutili veœ kot škodljivce. Morda je zemlja preveœ zbita, 
smo jo obdelovali, ko je bila preveœ mokra, morda smo jo pregloboko orali ...

Predelava mleka
Priporoœamo, da se pri izdelovanju masla in sirov, œe je le mogoœe, izogibamo dnevom, ki so v koledarju 
izpušœeni -----. Mleko, namolženo ob dnevnih toplota / plod, ima najveœ mašœobe. To velja tudi za dneve, ko 
obstaja verjetnost neviht. Dnevi, ko je Luna blizu Zemlje (Pg), so za predelavo mleka skoraj vedno neustrezni 
in tudi jogurt ne uspe dobro. Kulture, ki jih ob takih dnevih pripravljamo, rade razpadejo: zato priporoœamo, 
da dan pred tem nastavimo dvojne koliœine. Mleku najbolj prijajo dnevi svetlobe in toplote, medtem ko so 
vodni dnevi za list neprimerni.

dnevi setve za drevje in grmovnice v letu 2014

 1. 1. jablana, bukev, jelša
 5. 1. jablana, bukev, jesen, maroni
 31.1. javor, jablana, bukev, maroni
	 8.	4.	 tisa,	hrast,	jesen,	smreka,	lešnik,	jelka,	bor,	divji	kostanj
	16.	4.	 jelša,	tisa,	hrast,	œešnja
 21. 4. jablana, javor, bukev, maroni
 23. 4. œešnja, maroni, divji kostanj
 3. 5. bor, brest, tuja, brin
 10. 5. sliva, jesen, smreka, lešnik, beli gaber, jelka, cedra, tuja, œešplja
 11. 5. hruška, breza, hrast, tisa
	13.	6.	 hruška,	breza,	lipa,	robinija,	vrba
	25.	6.	 tisa,	hrast,	maroni,	divji	kostanj,	œešnja
 4. 7. jesen, smreka, lešnik, jelka, cedra
 22. 7. hruška, bukev, lipa
	28.	7.	 hruška,	breza
	19.	8.	 jelša,	macesen,	lipa,	brest
	29.	8.	 jesen,	smreka,	lešnik,	jelka,	cedra
 10. 9. hruška, breza
 13. 9. lipa, macesen
 7. 10. jesen, smreka, lešnik, jelka, cedra
 11.10. hruška, breza, lipa, robinija, vrba

Pri posevkih drevja in grmovnic, za katere v tem letu za setev ni posebno ugodnih dni, se bomo 
ravnali po tipu plodu in sejali glede na ustrezno pozicijo Lune pred zodiakom.

Moje izkušnje s Setvenim priroœnikom so res zelo dobre. Po teh priporoœilih se ravnam tri leta in rezultati so 
odliœni. Navodil se držim predvsem pri pridelovanju zelenjave. Na zaœetku sem bil do vsega zelo skeptiœen, 
rezultati pa so presegli moja priœakovanja. Vsakiœ, ko pridejo k nam prijatelji, gremo najprej v vrt, da bi po-
gledali in obœudovali naše pridelke in naše rastline. Za Priroœnik se zdaj zanima že kar nekaj prijateljev. Imam 
že tudi nekaj dobrih izkušenj v zvezi s polži in muhami. To leto se osredotoœam na delo s sadnim drevjem. 
Upam, da bodo rezultati dobri.

Jan Kantor, Bohumin
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datum
Lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. so l    1 A – k svetloba cvet vlk 1. do 15. 2. se meditativno ukvarjamo s škodljivci; delo s œebelami krepi zdravje œebel

2. ne a    16 svetloba/voda cvet do 15, od 16 list do konca meseca poškropimo vse površine s preparatom gnoj iz roga

3. po a voda list

4. to a voda list

5. sr b    11 E 14 voda/toplota list do 10, -----, od 17 plod

6. œe b toplota plod vih, vlk režemo cepiœe in potaknjence plodovk, sejemo papriko, krompir, grah

7. pe c    8 toplota/zemlja plod do 7, od 8 korenina

8. so c zemlja korenina 8.	ali	9.	2.	sejemo	zeleno,	œebulo,	redkvice

9. ne c F 17 zemlja korenina, *zaœetek presajanja ob 18 vih

10. po d    7 zemlja/svetloba cvet

11. to d svetloba cvet sejemo brokoli, astre in cinije; obrezujemo sadno drevje in trto; dobro za delo s œebelami

12. sr e    16 ag 7 svetloba/voda cvet do 15, od 16 list

13. œe e voda list nvh

14. pe f    10 voda/toplota list do 9, od 10 plod

15. so f A – l    1 toplota plod vih, vlk sejemo papriko, paradižnik (oblikoval bo veœ semena), grah in bob, obrezujemo sadno drevje in trto, potikamo potaknjence vrbe, ki bo dobro medila

16. ne f L toplota korenina do 15, od 16 plod

17. po g    8 toplota/zemlja plod do 7, od 8 korenina vih, nvh zemljo za zgodnje posevke in v rastlinjaku škropimo popoldne s œajem iz njivske preslice

18. to g zemlja korenina

19. sr g zemlja korenina

20. œe h    23 D 5 zemlja/svetloba -----, od 8 korenina ptr njive, travnike, vrt, sadovnjak škropimo s preparatom 500

21. pe h rJ svetloba cvet potikamo potaknjence vrbe, ki tvori veliko cvetnega prahu; delo s œebelami krepi zdravje

22. so i    8 svetloba/voda cvet do 7, od 8 list v toplo gredo ali rastlinjak sejemo solato, berivko, zgodnje zelje, peteršilj, špinaœo, cvetaœo

23. ne i voda list nvh

24. po j    13 G 3 voda/toplota list do 12, od 13 plod; *konec presajanja ob 1 vih, vlk 24. in 25. 2. v œasu za plod sejemo paradižnik in papriko

25. to j toplota plod 24. in 25.2. v œasu za plod režemo potaknjence vrbe, ki bo dobro medila

26. sr k    14 nJ toplota/zemlja -----, od 9 do 13 plod, od 14 korenina

27. œe k Pg 21 zemlja korenina do 9, -----

28. pe l    11 zemlja/svetloba -----, od 11 cvet režemo potaknjence vrbe za žive meje in ograje (za obilje cvetnega prahu)

seTVeni dneVi sVeŒan – FebrUar 2014

Œas za presajanje je od 9. do 24. februarja.

merkur Venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
l j g d h a l j
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k februarju 2014

Sonce je do 15. 2. še pred ozvezdjem Kozoroga, nato se premakne pred svetlobno ozvezdje Vodnarja. Merkur 
je od zaœetka meseca do 15. 2. pred Vodnarjem in se 16. 2. premakne pred hladno ozvezdje Kozoroga. Ve-
nera vztraja še ves mesec pred toplotnim Strelcem, Mars pa pred hladno Devico, od koder bo moœno podprl 
vse, ki zastopajo hladni element. Jupiter je pred Dvojœki, Saturn pred Tehtnico in Neptun pred Vodnarjem. V 
turobno zimo bodo prinesli veliko svetlobe. Pluton je še vedno pred ozvezdjem Strelca in krepi toploto, Uran 
pa edini, ki bi utegnil posredovati padavine.

Priporoœamo:
semena in rastline 
•	 Zelena	raste	najlepše,	œe	jo	posejemo	v	œasu,	ko	je	Sonce	pred	Kozorogom	in	Luna	pred	ozvezdjem	Bika,	

Device	ali	Kozoroga.	Priporoœamo	dneve	za	korenino	7.,	8.	ali	9.	2.
•	 Paradižnik	bo	najboljši,	œe	ga	sejemo	na	dan	za	plod	v	œasu,	ko	je	Sonce	pred	Vodnarjem,	torej	od	14.	2.	

do 11. 3., na primer 25. 2.

nega sadnega drevja 
•	 6.	2.	bomo	rezali	potaknjence	in	cepiœe	za	sadno	drevje	in	vinsko	trto.	Zavijemo	jih	v	vlažen	papir	in	jih	do	

uporabe spravimo na hladno in temno mesto. 
•	 Sonce	je	od	15.	2.	do	11.	3.	pred	svetlobnim	ozvezdjem	Vodnarja.	Œe	nam	prav	v	tem	œasu	uspe	obrezati	

sadno drevje, vinsko trto, jagodiœevje, to krepi zdravje teh rastlin. Dnevi za plod in cvet v œasu za presaja-
nje so idealni. To je tudi pravi œas za obrezovanje živih mej. 

•	 Zimsko škropljenje sadnega drevja z žvepleno apneno brozgo opravimo, ko popki kažejo zeleno konico. V 
sadovnjakih	z	mešanim	drevjem	naj	bo	koncentracija	te	brozge	18	%,	za	jablane	je	lahko	25	%.	Žvepleno	
apneno	brozgo	 lahko	pripravimo	sami:	potrebujemo	10	kg	živega	apna	œistosti	90	%,	20	kg	žvepla	v	
prahu in 100 l vode. Apno ugasimo z 20 do 25 l vode, dodamo žveplo in to ob mešanju zavremo. Dodamo 
ostanek	vode	in	mešamo	pri	vretju	40	do	60	minut,	dokler	mešanica	ne	postane	rjavo	rdeœe	barve,	nakar	
jo takoj odstavimo z ognja. Pozor: za pripravo apnene brozge uporabimo emajliran lonec!

•	 Po	potrebi	obnovimo premaz za sadno drevje. Spomladi, ko se zaœno pretakati sokovi, so lubje in vejice 
prava poslastica za zajce in srne. V sadovnjakih, ki so blizu gozda, uporabimo za odganjanje divjadi pre-
maz,	ki	smo	mu	dodali	5	%	sveže	krvi.	Namesto	premaza	lahko	izdelamo	tudi	pasto	za	sadno	drevje.	To	
razredœimo s pripravljenim preparatom iz kravjeka po Mariji Thun, vse precedimo in trikrat škropimo v 
veje.

Škropljenja v februarju
•	 Do	konca	februarja	–	œe	ni	veœ	snega	–	je	zadnji	œas,	da	vse	površine,	tudi	sadno	drevje	in	grmovnice,	

škropimo s preparatom gnoj iz roga. Izberemo popoldanski œas dneva brez zmrzali. 
•	 Œe	je	vreme	lepo,	poškropimo	vse	površine	enkrat	popoldne	tudi	s	œajem	iz	njivske	preslice,	œe	je	zemlja	

kisla, pa enkrat tudi s œajem iz regratovega cvetja. Zdravje rastlin je odvisno od zdravja zemlje, zanj se v 
tem œasu pred prvimi posevki le potrudimo. 

•	 Pred	posevkom	katerekoli	rastline	zemljo	prerahljamo	do	globine	20	cm	in	poškropimo	s	preparatom	gnoj	
iz roga. Kdor želi pridobiti blagovno znamko DEMETER za svoje pridelke, ta je dolžan škropiti ob posevku 
enkrat. Poskusi pa kažejo, da je bolje, œe škropimo trikrat, in sicer tako, da med enim in drugim škroplje-
njem zemljo obraœamo oz. razgibamo. Ko je preparat enkrat zmešan, uœinkuje le štiri ure; torej se moramo 
za delo dobro organizirati.

Škodljivci
Do 15. 2. se meditativno ukvarjamo s škodljivci, ki nam delajo težave, na primer šojami, vranami, divjimi 
prašiœi, jeleni, srnami, voluharji, bramorji, in jim postavljamo meje.

ŒebeLarjenje

Œebelja družina se v košu ali panju pred zunanjim svetom zapre tako, da vse zatesni z zadelavino. Z zunanjim 
svetom jo povezujejo pašne œebele. Œe hoœe œebelar usmerjati œebele, mora biti njegovo œebelarjenje podobno 
delu vrtnarja. Ta bo za uspešno rast rastline razgibal zemljo ob izbrani kvaliteti kozmiœnih sil, ki jih bo tako 
rastlina imela na razpolago do naslednje obdelave. Nekaj podobnega se zgodi, œe œebelar panj odpre, da bi 
opravil potrebna negovalna dela; s tem se namreœ prekine sloj propolisa, s katerim je panj obdan. V œebelji 
družini pride do nekakšnega kaosa, v katerega poseže kvaliteta kozmiœnega impulza tistega trenutka in osta-
ne odloœilna za dejavnost œebel do naslednjega odpiranja panja. Ni vseeno, katere energije iz okolja priteœejo 
v panj, ko ga odpremo. S tem, da œebelar izbira pravi trenutek za poseganje v življenje œebel, zavestno vodi 
njihovo življenje, se pravi, razvoj œebelje družine in prinašanje hranil, ki so za œebeljo družino v tej fazi razvoja 
pomembna. Œebele so œebelarju hvaležne za tako delo in mu darujejo del nabranih in dobro predelanih sub-
stanc, del svojega medu. Nego œebel ob dnevih zemlja-korenina priporoœamo, œe naj bi œebelja družina gradila 
veœ satovja; œebelarjenje ob dnevih svetloba-cvet pri œebelah spodbuja skrb za zalego in ugodno vpliva na 
razvoj œebelje družine; œebelarjenje ob dnevih toplota-plod spodbuja œebele k nabiranju medu. Vodni dnevi 
za list so za œebelarjenje, pa tudi za odvzem in toœenje medu, neprimerni. Ob dnevih ali urah, ki so v našem 
Priroœniku oznaœeni s -----, s œebelami ne delamo. Œebelja družina bo hvaležna za zavestno usmerjanje, do 
katerega prihaja ob odpiranju pri œisto doloœenih, izbranih spodbujevalnih energijah iz kozmosa.
V sedemdesetih letih 20. st. se je po Evropi razširila pršica varoje, ki je parazitoza, in ki ob za œebelo uniœujoœih 
strupih, ki jih uporablja moderno kmetijstvo, resno ogroža obstoj œebel. Po številnih poskusih zatiranja varoje 
z upepeljevanjem priporoœamo, da pršice varoje sežgemo in pepel eno uro neprestano mešamo. To imenu-
jemo dinamiziranje. Ta dinamizirani pepel damo v solnico in z njo potresemo prostore med satnicami. Pravi 
œas za sežiganje, dinamiziranje in uporabo je, ko sta Sonce in Luna pred ozvezdjem Bika. Termin je naveden 
v meseœnih priporoœilih. Œe uporabimo tako pripravljeno sredstvo proti varoji, œe delamo s œebelami ob ustre-
znih kozmiœnih ritmih in dodajamo zimski krmi zelišœne œaje, so naše œebele zdrave, varoja pa ni problem.

zimska krma œebel
Priporoœamo, da zimski krmi za œebele dodajate zelišœne œaje, ki so se pri nas vsa leta izkazali kot dobra 
mera za krepitev zdravja œebel. Rman, kamilico, regrat in baldrijan uporabljamo kot sušeno zelišœe, ki ga 
poparimo z vrelo vodo, po petnajstih minutah pa odcedimo. Koprivo, njivsko preslico in hrastovo lubje preli-
jemo s hladno vodo in zavremo ter odcedimo po 10 minutah. Izkazalo se je, da 3 gr posameznega zelišœa in 
1/2 l vsakega od œajev, dodano na 100 l krmne tekoœine, povsem zadošœajo. Dodajanje teh œajev je posebej 
pomembno v tistih letih, ko so imele œebele za zadnjo pašo mano.

V naši založbi, založbi ajda smo izdali kar nekaj strokovne literature, ki je namenjena prav œebelarjenju, njeni 
avtorji pa so priznani œebelarski strokovnjaki. Tako menimo, da v knjižnici biodinamiœnega œebelarjenja skoraj ne 
smejo manjkati zapisi predavanj matthiasa Thun, bio ŒebeLarjenje 1/2/3, ki so v naši založbi izšla leta 2004. 
Prav tako želimo opozoriti na delo demeTer ŒebeLarjenje günterja Friedmanna. Knjižica je zbir preda-
vanj tega œebelarskega mojstra, ki jih je imel za slovenske œebelarje na Brdu pri Lukovici. V njej so številni 
praktiœni nasveti za uspešno delo s œebelami. Publikacija hkrati predstavlja ekološko œebelarjenje po meri 
œebele v skladu s smernicami zveze Demeter. Tako œebelarjenje omogoœa pridobivanje blagovne znamke 
Demeter za med in druge œebelarske proizvode. Knjižica vsebuje tudi Smernice Zveze Demeter in primerja 
te z drugimi ekološkimi smernicami, ki veljajo za œebelarjenje v Evropi. 

Živim v osrednji Œeški  in po vašem Priroœniku delam že 14 let. Posebno pazim na dneve za setev, spravilo 
sadja in ozimnice. Za spravilo jabolk in zelenjave vedno izbiram dneve za plod. Vse  je potem tudi dobro. 
Peciva, ki jih peœem ob dnevih za plod, so boljša. Eno leto sem koledar opustila. Mislila sem, da bom termine 
znala doloœiti tudi sama. Kolerabice in redkvice pa mi sploh niso uspele.

M.K. Böhmen
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datum
Lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. so l A – l  21   L svetloba cvet (zelo ugodno) odliœno za delo s œebelami

2. ne a    3 svetloba/voda list

3. po a voda list sejemo solato, peteršilj, blitvo, zelje, špinaœo, por, cvetaœo

4. to b    20 E 19 voda/toplota list do 14, ----- nvh, pmt

5. sr b toplota plod vih, ptr, vlk sejemo paradižnik (dan za plod, ko je Sonce pred Vodnarjem), jara žita, grah in bob; sadovnjak škropimo popoldne s preparatom iz kravjeka po Mariji Thun, na prosto presadimo rastline za pridelovanje semen

6. œe c    16 toplota/zemlja plod do 15, od 16 korenina dopoldne režemo cepiœe in potaknjence sadnega drevja in vinske trte, do 15. ure sejemo jara žita

7. pe c zemlja korenina sejemo korenovke

8. so c F 00 zemlja korenina do 16, -----

9. ne d    14 oE zemlja/svetloba -----

10. po d svetloba cvet; *zaœetek presajanja ob 5 10. in 11.3. obrezujemo sadno drevje in vinsko trto, potikamo potaknjence vrbe za veœ cvetnega prahu; delo s œebelami krepi zdravje œebel

11. to e    23 ag 21 svetloba/voda cvet vih, pmt

12. sr e A – a voda list mere proti polžem

13. œe f    17 voda/toplota list do 16, od 17 plod

14. pe f toplota plod vih na prosto presadimo rastline za pridelovanje semen, pikiramo plodovke in sejanœke krompirja

15. so f toplota plod sejemo jara žita in plodovke, v ozimna žita, ki jih morda tudi še branamo, posejemo deteljo

16. ne g    14  18 toplota/zemlja plod do 13, od 14 korenina vih, vlk, pmt 14.,	15.	in	16.	3.	dopoldne	obrezujemo	sadno	drevje	in	vinsko	trto

17. po g zemlja korenina potikamo œebulo in œesen, sejemo redkvice, korenje, pastinak

18. to g zemlja korenina

19. sr g D    8 zemlja -----, od 12 korenina

20. œe h    4 zemlja/svetloba cvet 20. in 21. 3. dopoldne obrezujemo sadno drevje in trto; dobro za delo s œebelami

21. pe i    13 rJ svetloba/voda -----, od 8 do 12 cvet, od 13 list

22. so i voda list vih, nvh

23. ne j    19 G 9 voda/toplota list do 18, od 19 plod; *konec presajanja ob 6

24. po j toplota plod sejemo jara žita, na prosto preselimo rastline za pridelovanje semen ne glede na tip rastline 

25. to k    22 toplota/zemlja plod

26. sr k L zemlja cvet do 17, od 18 korenina vih, vlk 26.	in	28.	3.	dobro	za	delo	s	œebelami

27. œe l    20 Pg 20 zemlja/svetloba korenina do 7, -----

28. pe l svetloba -----, od 8 cvet

29. so a    13 L svetloba/voda cvet do 12, od 13 korenina (zelo ugodno) zemljo	škropimo	z	D8	proti	koloradskemu	hrošœu,	popoldne	sadimo	nakaljen	zgodnji	krompir

30. ne a  21 voda list

31. po a voda list

seTVeni dneVi sUŠeC – mareC 2014

Œas za presajanje je od 10. do 23. marca.

merkur Venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
k j g d h a l j

14. l 4. k



k marcu 2014

Sonce potuje v zaœetku meseca pred Vodnarjem in se 12. 3. preseli pred ozvezdje Rib. Tako utegne poskrbeti 
za padavine, saj okrepi delovanje Urana, ki potuje pred Ribama. Merkur je pred hladnim ozvezdjem Kozoroga 
in se 14. 3. preseli pred svetlobno ozvezdje Vodnarja. Še trije planeti so pred svetlobnimi ozvezdji. Jupiter 
je pred Dvojœkoma, Saturn pred Tehtnico in Neptun pred Vodnarjem. Svetloba bo moœna. Venera se 4. 3. 
preseli pred hladno ozvezdje Kozoroga in okrepi hladno delovanje Marsa izpred ozvezdja Device. Toploto 
posreduje le Pluton, ki je pred ozvezdjem Strelca. Hvala. Se nam obljublja »lepo vreme« ?

Priporoœamo:
semena in rastline
•	 Paradižnik bo najboljši, œe ga sejemo v œasu, ko Sonce potuje pred Vodnarjem, to je od 14. 2. do 11. 3., 

seveda	ob	dnevih	za	plod.	V	marcu	priporoœamo	posevke	5.	in	6.	3.	do	15.	ure.	Ta	paradižnik	bo	bolj	mesnat	
in bo imel manj semen. Dnevi so primerni tudi za posevke drugih plodovk npr. paprike, graha ali kumaric.

•	 Oves	 je	najboljši,	œe	ga	sejemo	v	œasu,	ko	Sonce	potuje	pred	Vodnarjem.	Pri	ustreznem	vremenu	sta	
najboljša	dneva	5.	ali	6.	3.	v	œasu	za	plod.

•		Œe	potikamo	œebulo,	jo	pokrijemo	s	kovertanom;	s	tem	prepreœimo	napad	muhe.	Kovertan	pustimo,	dokler	
œebula ne zraste približno 10 cm visoko. 

•		Ne	glede	na	tip	rastline	bomo	na	dan	za	plod	(idealno	14.	ali	15.	3.)	na	prosto	presadili	odbrane	plodove	
za pridelovanje lastnih semen. Œim veœ jih pridelajmo sami!

nega sadnega drevja 
•		Najboljši	dnevi	za	obrezovanje	sadnega	drevja	in	trte	so	dnevi	za	plod	in	dnevi	za	cvet	v	œasu	za	presajanje.	

Priporoœamo	dneve	za	plod	14.	in	15.	ter	16.	3.	dopoldne	in	dneve	za	cvet	10.	ali	11.	3.,	20.	in	21.	3.	v	
œasu za cvet.

•		Potaknjence	plodovk	in	cepiœe	režemo	v	dneh	5.	ali	6.	3.	do	15.	ure	pa	tudi	24.	ali	25.	3.	Potaknjence	bomo	
potaknili,	ko	bo	Luna	pred	ozvezdjem	Leva,	torej	v	œasu	za	plod	od	13.	do	16.	3.	oz.	v	aprilu.	

•		Sadovnjak,	tako	zemljo	kot	drevje,	škropimo	v	idealnem	primeru	trikrat	ob	dnevih	za	plod	(denimo	5.,	14.	
in 24. 3.) s preparatom gnoj iz roga, obenem pa mlada drevesca okopljemo. 

Škropljenja v marcu
Œe tega še nismo naredili, bomo pred zaœetkom spomladanskih del njive in vrt poškropili s œajem iz njivske 
preslice. Tako naredimo nekaj proti gliviœnim boleznim in, kot pravi g. Sorms, tudi nekaj za to, da na njivah 
ne bo zastajala voda. Površine, kjer želimo pospešiti kaljenje posevkov, škropimo s preparatom iz pravega 
baldrijana. Na vsak liter mlaœne vode dodamo 1 kapljico preparata in mešamo 15 minut, nato škropimo. Œe 
nimamo preparata iz baldrijana, nekoliko pomaga tudi œaj iz posušenih baldrijanovih cvetov. Pri kisli zemlji 
ponovimo škropljenje z regratovim œajem. Površine, kjer bomo sadili krompir, poškropimo z lani pripravlje-
nim škropivom proti koloradskemu hrošœu, in œe je potrebno, tudi s škropivom proti bramorju (glej knjigo 
Praktiœno vrtnarjenje).

Težave z gliviœnimi boleznimi. 
Pri napadu glivic govorimo o rastlinskih parazitih. Na splošno imajo v naravi glivice nalogo, da razgradijo 
odmirajoœe življenje. Œe se pojavijo glivice pri kulturni rastlini, je to obiœajno posledica gnojenja z nezrelim 
kompostom ali nekompostiranimi telesnimi substancami živali, kot so roževina ali kostna moka itd. Pojavijo 
se tudi, œe se spravilo semena opravi ob neugodnih konstelacijah. V zvezi z glivicami dr. Rudolf Steiner pravi: 
«Œe so sile Lune v zemlji premoœne, skuhamo œaj iz njivske preslice in s tem poškropimo tla, na katerih raste 
napadena rastlina.« Tako se nivo glivic iz rastline vrne v tla, kamor sodi. K zdravju rastline lahko prispevamo 
tako, da na liste rastline škropimo œaj iz velike pekoœe koprive. To spodbuja asimilacijo in spodbuja dobro 
pretakanje sokov tako, da glivice izginejo.

Œas za podiranje posebnega lesa v letu 2014

sicer so za posek najprimernejši dnevi za cvet v œasu za presajanje v novembru in decembru.

naredimo premaz za drevje

Rudolf Steiner nas uœi, da moramo gledati na vse olesenele dele dreves in jagodiœevja kot na »nakopiœeno 
zemljo«, iz katere rastejo listi, cvetovi in plodovi podobno kot naše enoletne rastline na gredici. Tako kot 
jeseni pognojimo gredice s kompostom, gnojimo drevo z nanašanjem premaza na »nakopiœeno zemljo«. 
Kako? Zelo preprosto. Jeseni, ko listje odpade, naredimo za dobro zdravje rastlin, za gnojenje in zatiranje 
škodljivcev tale premaz: vzamemo enako koliœino kravjeka in gline ali ilovice in ju zmešamo s sirotko, ki 
smo	ji	dodali,	œe	imamo	težave	z	divjadjo,	še	približno	5%	sveže	krvi.	Premaz	naj	bo	tako	gost,	da	ga	lahko	
nanašamo s œopiœem na deblo in debelejše veje. Te prej skrbno ostrugamo toda tako, da zelenkastega kam-
bija ne poškodujemo in oœistimo z žiœnato šœetko. Ostanek premaza lahko zmešamo z vodo, z zmešanim 
pripravkom iz kravjeka po Mariji Thun ali blagim œajem iz njivske preslice; pustimo, da se zmes usede, nato 
tako razredœen premaz škropimo v krono drevesa, jagodiœevje ali vinsko trto s škropilnico. Tako gnojenje je 
izvrstno za zatiranje škodljivcev in izboljšanje vitalnosti in zdravja rastlin. Tudi lubje in kambij starih dreves 
se odliœno pomladi!

Za pridobivanje temeljnega teoretiœnega in praktiœnega znanja
VABIMO NA zaŒeTni TeŒaj biodinamike. 

Ta bo vse sobote v mesecu maju in juniju pri AJDI na Vrzdencu.
Prijave sprejemamo na tel. 01 7540 743 ali e-pošto: ajdavrzdenec@gmail.com
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 15. 2. jesen, smreka, lešnik, œešnja, jelka, cedra
	 16.	2.		 jelša,	macesen,	lipa,	maroni,	brest
 1. 3.  jablana, bukev, jesen, smreka, lešnik,  
  maroni
 13. 3.  jesen, smreka, beli gaber, lešnik
 14. 3.  tisa, jesen, jelša, bor, divji kostanj
	 26.	3.		 jablana,	maroni
 29. 3.  breza, hruška, robinija
 3. 4.  macesen, lipa, jelka, tuja, brest, brin
	 18.	4.		 oreh,	vrba
 29. 4.  macesen, lipa
 4. 5.  jesen, smreka, jelka, cedra – zelo ugodno!
 12. 5.  jelša, tisa, hrast, œešnja, macesen, lipa
 31. 5.  jesen, smreka, maroni, jelka, cedra
	 29.	6.		 smreka,	cedra
 19. 7.  jelša, macesen, lipa, brest
 24. 7.  hruška, breza

 25. 7.  jelša, macesen, lipa, brest
	 1.	8.		 hruška,	breza,	bor,	macesen
	 7.	8.		 maroni
	 8.	8.		 macesen,	lipa
	 21.	8.		 macesen,	lipa
	 25.	8.		 breza, hruška, macesen, lipa, robinija, vrba
  3. 9.  smreka – zelo ugodno!!
 14. 9.  vrba – zelo ugodno!!
 25. 9.  jablana, maroni
	 8.	10.		 jablana,	œešnja,	maroni
 14. 10.  smreka, lešnik, maroni, cedra
 27. 10.  breza, hruška, robinija
	28.	10.		 jesen,	smreka,	lešnik,	jelka,	cedra
	 6.	12.		 jelša,	macesen,	lipa,	brest
 12. 12.  jablana, macesen, lipa, maroni
 14. 12.  jablana, hruška, jesen, smreka, lešnik,  
  maroni – zelo ugodno!!
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datum
Lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. to b    7 A – a E 5 voda/toplota -----, od 8 plod cepimo sadno drevje in trto, sejemo plodovke (buœe, kumare …)

2. sr b sJ toplota plod do 8, -----, od 12 plod ptr

3. œe c    2 toplota/zemlja korenina nvh, vlk

4. pe c zemlja korenina vih, vlk

5. so d    23 F 10 zemlja/svetloba korenina; *zaœetek presajanja ob 12 pmt, vlk

6. ne d svetloba cvet vih

7. po d svetloba cvet travnike škropimo zjutraj s preparatom kremen iz roga

8. to e    8 ag 17 svetloba/voda cvet do 20, od 21 list nabiramo regratove cvetove; dobro za delo s œebelami

9. sr e voda list pikiramo sejanœke listnatih rastlin, sejemo motovilec in druge listnate rastline; mere proti polžem

10. œe f    2 voda/toplota plod do 14, ----- 10. 4. do 14. ure ali 12. 4. po 10. uri presadimo na prosto rastline za pridelovanje semen (zelje, repa, korenje, rdeœa pesa …)

11. pe f nE toplota ----- ptr

12. so g    22 toplota/zemlja -----, od 10 do 21 plod nvh po 10. uri presajamo sadno drevje in jagodiœevje, potikamo potaknjence plodovk, sejemo jara žita, žita, škropimo z baldrijanom, 

13. ne g zemlja korenina morda še branamo ozimna žita in zasejemo z deteljo

14. po g zemlja korenina vih, ptr potikamo œebulo in œesen, sejemo redkvice, korenje, pastinak, prepikiramo zeleno, sadimo krompir

15. to g  10 xJ D 16 zemlja korenina do 8, -----, od 20 korenina vih, vlk

16. sr h    12 zemlja/svetloba korenina do 11, od 12 cvet vih

17. œe i    20 rJ svetloba/voda ----, od 11 do 19 cvet, od 20 list; *konec pr. ob 00 vih

18. pe i      veliki petek                     L voda ----- vih

19. so i      velika sobota A –bG15 voda ----- ptr

20. ne j    2           Velika noœ voda/toplota plod v jutranjem mraku gremo molœe po studenœnico

21. po j      velikonoœni ponedeljek toplota plod vlk, pmt 20. in 21. 4. cepimo sadno drevje in trto; delo s œebelami spodbuja k nabiranju medu

22. to k    5 toplota/zemlja korenina do 14, -----

23. sr k Pg 3 zemlja od 15 korenina vlk po 15. uri posejano korenje bo lepše oblike, sejemo korenovke

24. œe l    4 zemlja/svetloba cvet pmt cepimo cvetnice, travnike škropimo zjutraj s preparatom kremen iz roga

25. pe a    22 svetloba /voda cvet vih, ptr travnike škropimo zjutraj s preparatom kremen iz roga; dobro za delo s œebelami

26. so a voda list aprila ali maja posejan motovilec bo najveœji

27. ne a voda list do 9, -----

28. po b    16 E 14 oD voda/toplota -----

29. to b  9 AJ         L toplota -----, od 11 plod vlk, pmt popoldne sadimo fižol, grah, kumare, buœke

30. sr c    12 toplota/zemlja plod do 11, od 12 korenina 29. in 30. 4. v œasu za plod potikamo v razmaku 10 cm srednja oœesca krompirja za pridelovanje lastnega semenskega krompirja. Sonce in Luna sta pred Ovnom.

seTVeni dneVi maLi TraVen – aPriL 2014

Œas za presajanje je 5. do 17. aprila.

merkur Venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
l k g d h a l j

2. a 2. l
23. b 25. a



•		Œe	je	rast	zadržana,	škropimo	rastline	s	œajem	iz	rmana.
•		Œe	v	œasu	okoli	polne	Lune	dežuje,	škropimo	vse	rastline	preventivno	s	œajem	iz	njivske	preslice;	uœinek	

se zelo poveœa, œe škropimo tri dni zapored.

Škodljivci
Za mere proti polžem priporoœamo 9. 4.

izdelovanje preparatov
Ob dnevih za cvet nabiramo cvetje regrata za izdelovanje Jupitrovega kompostnega preparata in za œaj. 
Uporaben je le tisti cvet, pri katerem je sredina cveta še strnjena v majhen stožec. Jupiter povezujemo pri 
œloveku z delovanjem jeter. Regrat, pa tudi regratov œaj, spodbuja delovanje jeter. Je zdravilo, ki pomaga tudi 
pri boleznih kože in pri poškodovani pokostnici. 

Posebna opravila
20. 4., na velikonoœno nedeljo zjutraj, gremo molœe k izviru potoka in zajamemo studenœnico, še preden jo 
obsveti Sonce. Velikonoœna voda je zdravilna; spravljena v steklenici ostane veœ mesecev izjemno osvežujoœa 
in brez bakterij. Uporabimo jo tudi za izdelavo biološko-dinamiœnih preparatov, denimo za izdelavo škropiva 
iz	baldrijana.	Œe	škropimo	žita	v	œasu	vegetacije	trikrat	s	preparatom	iz	baldrijana,	bo	pridelek	do	20	%	višji,	
œe mešamo preparat v velikonoœni vodi, bo poveœanje pridelka še veœje. Preizkusite!

nabiranje rastlin za pripravke

Tu navajamo ugodne œase za nabiranje rastlin, iz katerih delamo preparate.
•		baldrijan. Baldrijanova socvetja nabiramo na dan za cvet zgodaj zjutraj, ko so še rosna. Baldrijanov 

preparat predstavlja energije nadsonœnega toplotnega planeta Saturna. Rastlini prinaša veœ zdravja in 
sposobnost oblikovanja odliœnih substanc. Deluje s toploto, tako kot Saturn. S škropivom baldrijanovega 
pripravka zavarujemo sadno drevje ali zelenjavo pred zmrzaljo, s škropljenjem žit, jagodiœevja in cvetnic 
pa poveœamo pridelke in cvetenje. Ureja procese fosforja. 

•		Hrastovo lubje nabiramo na dan za korenino. Uporabno je le grobo zunanje lubje pecljatega hrasta. Hra-
stov preparat predstavlja energije nadsonœnega vodnega planeta Marsa. Rastlinam prinaša veœ zdravja. 
Zemljo harmonizira in prepreœuje bolezni zaradi hitre rasti. Ureja procese kalcija. 

•		kamilice obtrgavamo	ob	dnevih	za	cvet;	najboljše	so	tiste,	ki	jih	naberemo	malo	pred	Janezovim	(24.	6.).	
Cvetovi ne smejo biti stari, saj bi se v košarici že razvilo seme in bi s preparatom zasejali na njive kamilice. 
Preparat iz kamilice prinaša energije podsonœnega toplotnega planeta Merkurja. Rastlini omogoœa tvorbo 
dobro kaljivega semena. Ureja procese kalcija. 

•		koprive nabiramo, ko rastlina pokaže prve nastavke cvetov ob dnevih za cvet v maju ali juniju. Uporabimo 
ves nadzemeljni del rastline. Preparat iz koprive predstavlja energije Sonca. Rastlinam prinaša veœ vital-
nosti, ureja procese železa in podpira procese kalcija in kalija. 

•		njivsko preslico nabiramo na dan za plod koncem avgusta, ko je vsebnost kremena najveœja. Predstavlja 
energije Lune in je ne štejemo k preparatom.

•		regrat. Cvetje regrata nabiramo ob dnevih za cvet zjutraj, takoj ko vzcveti. Sredina cveta mora biti še 
zaprta. Regratov preparat predstavlja energije nadsonœnega svetlobnega planeta Jupitra, to so energije 
vitalnosti in pomembne za sposobnost oblikovanja najodliœnejših substanc. Ureja procese kremena.

•		rman nabiramo ob dnevih za plod, ko je Sonce pred ozvezdjem Leva, od sredine avgusta; cvet naj bo 
že malo prezrel. Preparat iz rmana prinaša energije podsonœnega svetlobnega planeta Venera in prinaša 
rastlinam veœ reproduktivnih energij, torej zagotavlja oblikovanje dobro kaljivega semena. Ureja procese 
kalija. 

 
Veœ o kompostnih preparatih in œajih v brošuri PREPARATI.

24 25

k aprilu 2014

Sonce potuje pred ozvezdjem Rib od zaœetka meseca do 19. 4., nato se preseli pred toplotno ozvezdje Ovna. 
Merkur se 2. 4. premakne izpred Vodnarja, ki deluje s svetlobo, pred vodno ozvezdje Rib, 23. 4. pa gre za Son-
cem pred ozvezdje Ovna. Venera je le prvi dan pred hladnim Kozorogom, potem pa v svojem elementu pred 
Vodnarjem do 25. 4. posreduje svetlobo, ko se premakne pred vodno ozvezdje Rib. Najavljajo se padavine.
Mars je osamljen pred hladnim ozvezdjem Device. Za svetlobo se zavzemata Venera in Jupiter izpred ozvez-
dja Dvojœkov, pri tem ju podpirata še Saturn pred ozvezdjem Tehtnice in Neptun pred Vodnarjem. Uran je 
pred Ribama in podpira vse, ki ta mesec skušajo skrbeti za padavine. Spomladi jih še kako potrebujemo. 
Pluton izpred ozvezdja Strelca zastopa element toplote. Priœakujemo lepo pomlad, tudi z dežjem.

Priporoœamo:
semena in rastline
•		Žita	bodo	bolj	zdrava	in	pridelki	bodo	veœji,	œe	jih	v	œasu,	ko	se	oblikuje	drugi	list,	škropimo	na	dan	za	plod	

zgodaj zjutraj s preparatom kremen iz roga in škropljenje ponovimo še dvakrat, v najboljšem primeru v 
razmaku	8-9	dni	pred	drugimi	zodiakalnimi	ozadji.	

•		Krompir	za	prehrano	sadimo	ob	dnevih	za	korenino.	
•		ne pozabimo! Pri novih posevkih, pikiranju in presajanju se ravnamo po kozmiœnih ritmih; listnate ra-

stline sejemo na dan za list, korenovke na dan za korenino, plodovke na dan za plod, cvetnice na dan 
za cvet. Pred posevkom škropimo zemljo trikrat s preparatom gnoj iz roga; vmes jo obrnemo do globine 
20 cm tako, da globoko vase sprejme spodbudo, ki priteka iz kozmosa. Tako spodbujene rastline bodo 
naredile mnogo veœ korenin in zrasle bodo bolj globoko. S tem bodo rastline ustvarile odliœne pogoje za 
svoje prehranjevanje in lažje bodo prenašale sušo. Kako sami pripravimo preparat gnoj iz roga in kako ga 
uporabljamo, je opisano v brošuri Preparati Založbe Ajda. 

nega sadnega drevja 
•		Œas	je	primeren	za	presajanje	sadnega	drevja,	jagodiœevja,	vrtnic	in	trajnic.	Za	sadno	drevje	in	jagodiœevje	

izbiramo dneve za plod, za cvetnice pa dneve za cvet v œasu za presajanje. 
•		Ko	drevje	razvije	prve	liste,	škropimo	v	krošnje	proti	veœeru	na	dan	za	list	œaj	iz	koprive.
•		V	œasu	za	obiranje	so	dnevi	1.,	20.,	21.	in	30.	4.,	predvsem	dopoldne,	najboljši	za	cepljenje	sadnega	drevja	

in vinske trte. Drugi najboljši dnevi za ta opravila so dnevi za cvet v œasu za obiranje. 
•		Mokasto	uš	na	novih	poganjkih	sadnega	drevja	lahko	zatremo,	œe	škropimo	sadno	drevje	z	2	%	žvepleno	

apneno brozgo takoj, ko se listi zaœnejo razvijati. 
•		Preparat	 iz	kremena	deluje	na	rastline	preko	zelenih	delov.	Ko	sadno	drevje	odcveti,	škropimo	prviœ	s	

preparatom kremen iz roga (preparat 501) na dan za plod zelo zgodaj zjutraj. Drugiœ in tretjiœ škropimo 
v	razmaku	8-9	dni	spet	na	dan	za	plod	zgodaj	zjutraj;	škropljenje	mora	biti	konœano	do	osme	ure	zjutraj,	
tako bo uœinek res odliœen. Œe škropimo preparat iz kremena ob napaœni uri dneva, se uœinek bistveno 
zmanjša, lahko naredimo celo škodo. Škropljen opoldne, lahko ožge liste.

Škropljenja v aprilu
•		Travo	za	silažo	in	seno	poškropimo	s	preparatom	kremen	iz	roga	dvakrat	na	dan	za	cvet	zgodaj	zjutraj;	

priporoœamo	7.,	8.	ali	24.	4.	
•		Za	spodbujanje	pretvorbe	v	tleh	 in	razvoj	mikroorganizmov	v	tleh	poškropimo	vse	površine	s	prepara-

tom iz kravjeka po Mariji Thun v popoldanskem œasu; tudi travnike po vsaki košnji. Ta preparat vsebuje 
kompostne preparate z energijami nadsonœnih in podsonœnih planetov. Zato uœinkuje popolnoma v duhu 
Steinerjeve trditve: gnojiti pomeni oživljati zemljo. Kjer so rastline že zrasle, škropimo na zemljo pod listi. 

•		Vsak	veœer	pred	priœakovano	zmrzaljo	škropimo	sadno	drevje	in	druge	rastline,	ki	jih	želimo	zašœititi,	s	
škropivom iz baldrijana (veœ v knjigah Praktiœno vrtnarjenje in Preparati). Baldrijanov preparat pripada 
Saturnu, zato kot ta deluje s toploto. 

•		S	škropivom	baldrijanovega	preparata	škropimo	žita,	jagodiœevje	in	cvetnice	na	zanje	tipiœen	dan;	tako	
znajo bolje gospodariti s fosforjem, veœ cvetijo in obilneje rodijo.
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datum
Lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. œe c A – b zemlja korenina vih 1. in 2. 5. sadimo krompir

2. pe c F 18 zemlja korenina; *zaœetek presajanja ob 20 vih, nvh, ptr, pmt

3. so d    8 ovr zemlja/svetloba -----, od 8 do 16 cvet, od 17 plod nabiramo regrat; delo z umetno vzrejo matic opravljamo le na dan za cvet

4. ne d L svetloba cvet v tla pride toplota; preparati so zreli, izkopljemo jih

5. po e    16 svetloba/voda cvet do 15, od 16 list po	16.	uri	sejemo	solate,	brstiœni	ohrovt,	por,	pozno	zelje,	rukolo,	kolerabico	…	

6. to e ag 13 voda cvet do 16, od 17 list vih, nvh po 17. uri mere proti polžem

7. sr f    10 voda/toplota list do 9, od 10 plod vih, nvh

8. œe f toplota plod žita in jagodiœevje škropimo z baldrijanom, sadno drevje škropimo s œajem iz rmana

9. pe f toplota plod žita škropimo zgodaj zjutraj s preparatom kremen iz roga

10. so g    8 Avr toplota/zemlja plod do 10, od 11 plod in cvet ptr, pmt

11. ne g nvp zemlja korenina vih, nvh, vlk

12. po g L zemlja korenina do 21 (zelo ugodno) sejemo pozno korenje

13. to h    21 D 00 zemlja/svetloba korenina do 20, od 21 cvet vih

14. sr h A – c  22 rJ svetloba cvet do 11, -----, od 17 cvet vih, ptr

15. œe i    4 svetloba/voda list vih

16. pe i G 23 voda list; *konec presajanja ob 21 Sonce pred Bikom, Luna pred Škorpijonom: upepeljevanje bramorjev, dinamiziranje pepela in izdelovanje škropiva

17. so j    8 voda/toplota list do 7, od 8 plod cepimo sadno drevje, sadje škropimo s kamiliœnim œajem, žita in jagodiœevje škropimo z baldrijanom; delo s œebelami spodbuja k nabiranju medu

18. ne j Pg 14 toplota -----

19. po k    10 toplota/zemlja plod do 9, od 10 korenina vih, vlk

20. to k zemlja korenina sadimo krompir, posevki poznega korenja in rdeœe pese, okopavamo korenovke

21. sr l    9 zemlja/svetloba korenina do 8, od 9 cvet nvh po 9. uri odliœen dan za košnjo, nabiramo regratove cvetove, cepimo cvetnice; delamo preparat kremen iz roga; delo z umetno vzrejo matic opravljamo na dan za cvet

22. œe l svetloba cvet vih, ptr sejemo cvetnice za œebeljo pašo, nabiramo in stiskamo cvetove pravega baldrijana za baldrijanov preparat, napolnimo jelenov mehur z rmanom in ga obesimo pod nadstrešek; delamo s œebelami

23. pe a    4 svetloba/voda list vih

24. so a L voda list do 7, od 8 cvet

25. ne b    23 E 20 voda/toplota list do 16, ----- vih

26. po b toplota plod nvh, pmt

27. to c    19 toplota/zemlja plod do 18, od 19 korenina

28. sr c  21 zemlja korenina vih, vlk 28.	in	29.	5.	upepeljevenje	koloradskega	hrošœa	in	varoje	za	lastna	škropiva

29. œe c zemlja korenina vih, ptr

30. pe d    16 F 3 zemlja/svetloba korenina do 15, od 16 cvet; *zaœetek presajanja ob 6

31. so d L svetloba korenina do 13, od 14 cvet

seTVeni dneVi VeLiki TraVen – maj 2014

Œas za presajanje je od 2. do 16. in od 30. do 31. maja.

merkur Venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
b a g d h a l j

4. c 28. b
28. d



k maju 2014

Konœno je Sonce pred toplotnim ozvezdjem Ovna. Toda tam ostane le do 14. 5., ko se že preseli pred hladno 
ozvezdje Bika in bo spet posredovalo mraz. Merkur bo pred toplotnim ozvezdjem Ovna do 4. 5., ko se tudi 
on premakne pred ozvezdje Bika in ostaja v službi hladnega elementa zemlja tri tedne, vse do 28. 5., ko se 
premakne pred ozvezdje Dvojœkov in krepi moœno svetlobo. Za padavine utegne skrbeti Uran izpred ozvezdja 
Rib, od koder tudi Venera posreduje element voda vse do 28. 5., ko se bo preselila pred toplotno ozvezdje 
Ovna. Mars potuje pred hladno Devico in energiœno zastopa hladni element. Svetloba je moœna. Zastopajo jo 
Jupiter izpred ozvezdja Dvojœkov, Saturn izpred Tehtnice in Neptun, ki potuje pred Vodnarjem. Upajmo, da 
bo vsaj Pluton pred ozvezdjem Ovna dobro poskrbel za toploto.

Priporoœamo: 
semena in rastline
•		14.	5.	se	Sonce	premakne	pred	ozvezdje	Bika.	Zdaj	je	ob	dnevih	za	korenino	najboljši	œas	za	posevke	

poznega korenja. 
•		Korenovke	okopavamo,	ko	je	Luna	pred	ozvezdjem	Kozoroga	(19.	5.	po	10.	uri	ali	20.	5.).	Kalilo	bo	manj	

novega plevela! 
•		Za	košnjo	izbiramo	dneve	za	cvet.	Kvaliteta	bo	tako	bistveno	boljša.	Košnja	ob	dnevih	za	list	rada	povzroœa	

plesen, kar je razlog za bolezni živali. Ne kosimo naših travnikov prepogosto! Prepogosta košnja zmanjša 
pestrost rastlin, torej zmanjša vrednost in zdravilnost krme.

•		22.	5.	je	pravi	dan	za	cepljenje	cvetnic.
•		Na	tipiœen	dan	rastline	okopavamo.	Tako	dobijo	novo	spodbudo	za	oblikovanje	tistega	dela	rastline,	ki	ga	

bomo uporabili za hrano. Okopavanje je za rastlino vedno kot blago gnojenje. Razen tega okopavanje zju-
traj pomaga zemlji, da odda morebitno odveœno vlago, okopavanje zveœer pomaga pri suši, saj razgibana 
zemlja z vdihom zemlje sprejme vlago iz zraka.

•		K	jagodam	naredimo	zastirko	iz	slame	ali	lesne	volne,	da	plodovi	julija	ne	bodo	gnili.	
•		Gnojevka iz kopriv. Gnojevka, narejena iz v vodi namoœenih, razkrojenih kopriv, je moœno dušiœno gnojilo. 

Za gnojenje pa jo moramo moœno razredœiti. Na 40 l vode vzamemo le 1 liter gnojevke. Mešamo 15 minut; 
ko iz vode zadiši kopriva, je mešanica pripravljena za uporabo. Pogosta uporaba ali nerazredœena gnojev-
ka iz kopriv povzroœa gnilobo.

nega sadnega drevja 
•		17.,	26.	in	27.	5.	so	odliœni	dnevi	za	cepljenje	sadnega	drevja.	Dopoldanski	œas	izdiha	Zemlje	je	vedno	

boljši kot popoldanski œas, ko Zemlja vdihuje. 
•		Na	dan	za	cvet	zjutraj	škropimo	sadno	drevje	enkrat	s	œajem	iz	regrata	in	enkrat	iz	kamilice	(denimo	3.,	4.	

ali	5.	5.,	14.,	21.	ali	22.	5.),	enkrat	na	dan	za	plod	pa	s	œajem	iz	rmana	(denimo	8.	ali	9.,	17	ali	26.	5.	ali	
drug dan za plod).

Škropljenja v maju
•		Œe	v	œasu	okoli	polne	Lune	dežuje,	škropimo	vse	rastline	preventivno	s	œajem	iz	njivske	preslice;	uœinek	

se zelo poveœa, œe škropimo tri dni zapored.
•		Vse površine škropimo s preparatom iz kravjeka po Mariji Thun. Na zasajenih površinah škropimo nepo-

sredno pod listi. Preparat pospešuje pretvorbo v tleh. Zemlja postane bolj rahla, škodljivcev pa je manj. 
Preparat ima oœitno tako moœno pozitivno sevanje, da radioaktivno sevanje odbije. Radioaktivnost v svetu 
se je zelo poveœala. V krogu 30 km od naše nuklearke je pogosto škropljenje s tem preparatom NUJNO. 

•		Žita,	jagode	in	maline	škropimo	na	dan	za	plod	s	preparatom	iz	baldrijana.	
•		Rastline,	ki	se	ne	razvijajo	dobro,	škropimo	s	œaji.	Œaj	naj	bo	blag.	Zlasti	priporoœamo	œaj	iz	rmana,	ki	

spodbudi vegetativno rast in œaj iz koprive, ki krepi asimilacijo in pretakanje sokov. 
•		Œebulo krepimo s škropljenjem œajev. Pri težavah s œebuljo muho škropimo mešanico mleka in vode ali œaj 

iz njivske preslice. Nevarnost œebulje muhe zmanjšamo, œe œebulœek potikamo pozneje, npr. v tem mesecu. 

•		V	primeru	toœe	œim	prej	škropimo	s	œajem	iz	rmana,	naslednji	dan	iz	koprive,	dan	za	tem	iz	kamilice	...	
Rastline si presenetljivo dobro opomorejo!

•		V	primeru	suše	škropimo	rastline	pozno	zveœer	s	preparatom	gnoj	iz	roga.	Pustite	se	presenetiti!	
•		Œe	grozi	slana,	škropimo	veœer	pred	priœakovano	zmrzaljo	vse	površine,	ki	jih	želimo	zašœititi,	s	prepara-

tom iz baldrijana. Že ena kapljica na liter vode (ki jo mešamo na predpisan naœin 20 minut) zadošœa, da 
škodo na rastlini do -4° C œisto prepreœimo.

Škodljivci
•		Da	bi	naše	posevke	obvarovali	pred	polži,	izkoristimo	za	mere proti polžem dneve, ko Luna potuje pred 

ozvezdjem	Raka	 (6.	5.).	Nekaj	polžev	upepelimo	 in	naredimo	škropivo	proti	 polžem	v	osmi	decimalni	
homeopatski	potenci	(D	8).	Druga	možnost	je,	da	nabrane	polže	damo	v	zvrhano	vedro	vode	ter	ga	tesno	
zapremo. Ko se Luna œez mesec znova premakne pred ozvezdje Raka, tako narejeno gnojevko škropimo 
na prizadetih površinah. Glej knjigo Praktiœno vrtnarjenje! 

•		Konstelacija	Sonce	pred	ozvezdjem	Bika	in	Luna	pred	Škorpijonom	je	prava	za	zatiranje	bramorjev;	torej	
15.	in	16.	5.	Bramorje	sežigamo	in	izdelujemo	škropivo	v	D	8.	Škropimo	tri	veœere	zapored	na	prizadete	
površine. Œe je bramorjev veliko, škropimo vse prizadete površine dokler ni uœinka, denimo sistematiœno 
enkrat na teden, najbolje istega dne ob isti uri. Škropivo je uporabno veœ let. 

•		Ko	sta	Sonce	in	Luna	pred	ozvezdjem	Bika,	je	œas za izdelovanje sredstev proti hitinskim insektom kot 
so	koloradski	ali	majski	hrošœ,	varoja	ipd.	Letos	je	to	28.	in	29.	5.	Škodljivce	sežgemo.	Pepel	naj	bo	siv.	Ko	
se ohladi, ga z ostanki lesa eno uro dinamiziramo, to je neprestano mešamo v porcelanasti skledi, nato pa 
potrosimo	po	prizadetih	površinah.	Za	veœje	površine	naredimo	škropivo	v	koncentraciji	D	8.	Opozarjamo:	
pripravimo	le	potenco	D	8	in	ne	katerekoli	druge,	saj	utegnejo	druge	potence	spodbujati	razvoj	škodljivcev.	
Œe škropiva zmanjka, bomo na dan, ko bo Luna spet pred ozvezdjem Bika, naredili iz pepela ali iz nižje 
potence novo škropivo. Nekaj škropiva shranimo in z njim jeseni škropimo površine, kjer bomo naslednje 
leto posadili krompir. To se obrestuje. Veœ v knjigi Praktiœno vrtnarjenje! 

•		Hlevske	muhe	lovimo	na	muholovce	in	te	na	dan	za	cvet	sežgemo	kar	v	hlevu.

Œebelarjenje
Vse priprave za vzrejo matic (preleganje ipd.) opravljamo samo ob dnevih za cvet.

izdelovanje preparatov 
•		4.	5.	biološko-dinamiœni preparati so zreli. Na dan za cvet ali plod, najbolje pa letos prav 4. 5. do 15. ure,  

izkopljemo rogove, v katerih je zorel gnoj iz roga, in tudi preparate iz kamilice, rmana, regrata in hrastove-
ga lubja, ki prav tako od jeseni zorijo v zemlji. Preparat gnoj iz roga bomo pustili, naj ostane malo vlažen, 
druge bomo dobro osušili in vse shranili do uporabe v šoto. Ta je – tako dr. Steiner – najboljša zašœita pred 
sevanji in kot zašœitni sloj tudi najbolje zadrži v preparatih zbrane energije do uporabe. 

•		22.	5.	ali	drug	dan	za	cvet	v	tem	œasu	napolnimo	jelenov	mehur	z	vlažnim	rmanom	in	ga	obesimo	pod	
nadstrešek do jeseni, ko ga zakopljemo v zemljo. Poskusite tudi vi! Korak za korakom. Ni težko. Veœ v 
brošuri Preparati! 

•		Preparat kremen iz roga. 31. 5. po 14. uri, na dan za cvet, ki je Vnebohodu najbližji, bomo biodinamiki 
napolnili kravje rogove z drobno zdrobljenim kremenovim kristalom in jih zakopali v oživljeno zemljo do no-
vembra. Tako bomo naredili preparat kremen iz roga. Kremen iz roga pomaga rastlini, da bolje obvladuje sile 
svetlobe. Eno škropljenje z njim deluje podobno kot pet sonœnih dni. Kremen za prepariranje naj bo œimbolj 
œist; drobno ga stremo in presejemo, pomešamo z vodo in vlijemo v izbrano lep rog. Pustimo ga stati navpiœno 
en dan. Vodo odlijemo, rog zamažemo z ilovico in zakopljemo 50 cm globoko v zemljo. Veœ v brošuri Preparati! 

•		Ob	dnevih	za	cvet	je	morda	še	œas	za	nabiranje	regratovih	cvetov;	pazimo	na	to,	da	je	sredina	cvetov	zaprta!	
•		Ob	dnevih	za	cvet,	primeren	dan	utegne	biti	že	14.	ali	22.	5.,	nabiramo	še	rosna	socvetja	baldrijana	in	

izdelujemo Saturnov preparat. Ta je pravi zaklad, izdelava pa prav niœ težka! Škodo, ki bi nastala zaradi 
zmrzali (do -4 °C), lahko s tem preparatom popolnoma prepreœimo! Naredite ga! Toœni napotki so nave-
deni v brošuri Preparati! 
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datum
Lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. ne e    23 A – c svetloba/voda cvet; *presajanje dan je odliœen za košnjo in delo s œebelami; nabiramo regrat in baldrijan za preparat

2. po e voda list sejemo solate, endivijo, radiœ, brstiœni ohrovt

3. to f    18 ag 7 voda/toplota cvet do 10, od 11 do 17 list, od 18 plod

4. sr f toplota plod do 16, ----- 4.	in	6.	6.	v	œasu	za	plod	delo	s	œebelami	spodbuja	k	nabiranju	medu;	žita	škropimo	z	baldrijanom,	sadimo	plodovke	kot	fižol,	grah	…,	okopavamo	rastline	za	pridelovanje	semen

5. œe f oE toplota ----- vih

6. pe g    16 toplota/zemlja plod do 15, od 16 korenina vih, pmt

7. so g zemlja korenina

8. ne g binkošti zemlja korenina

9. po g D 8    L zemlja -----, od 11 korenina

10. to h    6 rJ zemlja/svetloba cvet do 18, ----- odliœen za košnjo in delo s œebelami

11. sr i    14 svetloba/voda ----- vih

12. œe i pE voda ----, od 13 list vih, ptr popoldne sejemo solate, endivijo in radiœ, kolerabico, brstiœni ohrovt

13. pe j    17 G 9  7 voda/toplota list do 16, od 17 plod; *konec presajanja ob 7 vih do	16.	ure	sežigamo	bramorje,	dinamiziramo	pepel	in	izdelujemo	škropivo	v	D8

14. so j toplota plod do 11, ----- vih, vlk, pmt

15. ne k    18 Pg 6 toplota/zemlja -----, od 18 korenina

16. po k zemlja korenina vih okopavamo korenovke, osujemo krompir

17. to l    15 zemlja/svetloba korenina do 14, od 15 cvet vih, ptr

18. sr l svetloba cvet vih odliœen dan za košnjo in delo s œebelami

19. œe a    9 svetloba/voda cvet do 8, od 9 list nvh, pmt

20. pe a voda list nvh, pmt

21. so a A – d E 23 voda list do 19, ----- vih, vlk

22. ne b    5 voda/toplota plod

23. po b toplota plod vih

24. to c    2 janezovo toplota/zemlja korenina vih

25. sr c pvs zemlja korenina

26. œe d    23 F 11 oJ zemlja/svetloba korenina do 11, -----, od 16 korenina; *zaœetek presajanja ob 13

27. pe d  11 svetloba cvet 27.,	28.	in	29.	6.	do	12.	ure	odliœno	za	vzrejo	matic	–	Sonce	in	Luna	sta	pred	Dvojœki!

28. so d svetloba cvet odliœno za košnjo in izdelavo preparata iz baldrijana in velike pekoœe koprive

29. ne e    6 L svetloba/voda cvet do 12 (zelo ugodno), od 13 list vih, ptr

30. po e ag 22 voda list do 12, od 13 cvet

seTVeni dneVi roŽnik – jUnij 2014

Œas za presajanje je od 1. do 13. in od 26. do 30. junija.

merkur Venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
d b g d h a l j

18.c 18.c



k juniju 2014

Sonce potuje pred Bikom do 21. 6., nato se preseli pred svetlobno ozvezdje Dvojœkov. Merkur je pred Dvojœki 
do 18. 6., nato se premakne pred ozvezdje Bika. Dnevi utegnejo biti hladni, posebej še, ko se 18. 6. tudi 
Venera, ki je dotlej pred toplotnim ozvezdjem Ovna, premakne pred hladno ozvezdje Bika. Mars ves mesec 
ohranja svojo zvestobo hladnemu elementu zemlja pred ozvezdjem Device.
Jupiter je v Dvojœkih in skupaj s Saturnom, ki potuje pred Tehtnico, in Neptunom, ki je pred Vodnarjem, skrbi 
za delovanje svetlobe. Spet je samo Uran tisti, ki izpred ozvezdja Rib skrbi za vlago in padavine. Tudi Pluton 
je osamljen v svojem prizadevanju za toploto. Razen Venere ga do 18. 6. ne podpira nihœe.
Poletje se najavlja, noœi pa bodo, kot zgleda, hladne.

Priporoœamo:
semena in rastline 
•		Posvetimo vso pozornost pridelovanju svojih semen! Dobro opazujmo razvoj rastlin in posebno dobre 

rastline odberimo za pridelovanje semen! Ko te rastline dobro oblikujejo svoj plod in so zrele za uporabo, 
opravljamo do oblikovanja zrelega semena vso nego na dan za plod – seme, seme pa poberemo na za 
rastlino tipiœen dan.

•		Za	košnjo	izbiramo	dneve	za	cvet.	Takšno	seno	je	boljše.	Seno	pokošeno	ob	dnevih	za	list	rado	plesni	in	je	
razlog za bolezni živali. Travnike kosimo le tolikokrat, da se pestrost rastlin ne zmanjša. To je pomembno 
tako za zdravje travnika kot živali.

Škropljenja v juniju
•		Ko	sta	Sonce	in	Luna	pred	ozvezdjem	Bika,	brazdasti	kljunotaj	zalega	jajœeca	v	pregosto	rastoœe	sadike	

poznega zelja. Prekrijmo jih.
•		Kakor	hitro	zaœnejo	vrtnine	oblikovati	svoj	znaœilni	plod	(solata	zavija	liste,	zelena	oblikuje	gomolj,	korenœek	

rahlo obarva koren ...), jih na zanje tipiœen dan zgodaj zjutraj škropimo prviœ s preparatom kremen iz roga 
in	to	ponovimo	vedno	na	tipiœen	dan	za	rastlino	še	dvakrat	v	razmaku	8-9	dni	pred	razliœnimi	ozvezdji	
zodiaka. Tako bodo pridelki veœji, rastline pa bolj zdrave. Ker velja, da vsak lahko da le tisto, kar ima, nam 
rastlina prinaša energije zdravja le, œe je tudi sama zdrava. Skrb za dobro zdravje naših rastlin je zato skrb 
za naše zdravje. Rastline, ki zbolevajo, nam s svojimi plodovi ne morejo dati zdravja. Preprosto zato, ker 
ga nimajo. Škropljenje s preparatom 501 pri razliœnih zodiakalnih ozadjih oblikuje v rastlinah, naši hrani, 
univerzalne prehrambene kvalitete, pomembne za zdravje, moœ in tudi pogum, ki ga potrebujemo.

•		Žita,	jagode,	maline,	robide,	cvetnice,	škropimo	s	preparatom	iz	baldrijana.	
•		Œe	œešnje	škropimo	s	preparatom	kremen	iz	roga	(501)	 in	œe	20	minut	po	tem	škropljenju	ne	dežuje,	

plodovi po dežju ne pokajo.
•		Kjer	je	mogoœe,	ponovimo	škropljenje	s	preparatom	iz	kravjeka	po	Mariji	Thun.	Œe	preparata	nimate,	ga	

lahko naredite sami. Navodila najdete v brošuri Preparati, potrebne sestavine pa pri najbližji AJDI! 
•		Ko	bo	trava	na	pokošenih	travnikih	spet	visoka	okoli	10	cm,	škropimo	na	dan	za	cvet	zgodaj	zjutraj	pre-

parat kremen iz roga (501). S tem izboljšana kvaliteta sena naslednje košnje se lahko meri tudi v koliœini 
namolženega mleka.

•		Ob	suši	letine	rešuje	preparat	gnoj	iz	roga!	Preparat	zmešamo	pozno	popoldne	in	škropimo	rastline,	ko	
se zaœne noœiti. Rastline si opomorejo kot bi deževalo. Zemlja je morda od suše razpokana, rastline pa ne 
kažejo nobenega pomanjkanja. 

•		Œe dežuje v œasu okoli polne Lune, preventivno škropimo proti gliviœnim boleznim. Sadno drevje škropimo 
ponovno	z	1,5	%	žvepleno	apneno	brozgo	(pozor:	pri	škropljenju	v	cvet	bo	30	%	cvetov	odpadlo!)	ali	s	
preparatom 501 (kremen iz roga) zgodaj zjutraj, na za rastlino tipiœen dan. Žita in druge obœutljive kulture 
škropimo v popoldanskem œasu s œajem iz njivske preslice. Ne œakamo na tipiœen dan za rastlino. 

•		Sadnega drevja ne škropimo, ko cveti! Tega pravila se pri škropljenju zelenjave ne držimo vedno. Za para-
dižnik velja, da je škropljenje preparata kremen iz roga tako dragoceno, da ga škropimo enkrat meseœno 

na dan za plod; tako dobi vsak plod, ki na rastlini dozori, vsaj enkrat blagodejni uœinek tega preparata, 
œetudi rastlina obenem cveti. 

•		Pri	presajanju	rastlin	na	prosto	škropimo	novo	rastišœe	s	preparatom	gnoj	iz	roga	(glej	knjigo	Praktiœno 
vrtnarjenje). Preparat je treba mešati eno uro. Pri mešanju preparatov priporoœamo, da se vrtiœkarji enega 
okoliša povežejo in delajo skupaj. Tako je v navadi v svetu pa tudi med œlani društva AJDA. Pri tem ne gre 
le za to, da si delo delimo, temveœ tudi za to, da se povezujemo in gradimo medsebojno prijateljstvo.

Škodljivci 
•		Za	upepeljevanje	in	namakanje	polžev	izkoristimo	dneve,	ko	je	Luna	pred	ozvezdjem	Raka,	torej	1.	in	2.	6.
•		Še	enkrat	imamo	konstelacijo	Sonce	pred	ozvezdjem	Bika	in	Luna	pred	Škorpijonom,	ki	je	prava		za	zati-

ranje	bramorjev.	12.	ali	13.	6.	do	16.	ure	bramorje	sežigamo	in	izdelujemo	škropivo	v	D	8.	

Œebelarjenje
Vsa	dela	v	zvezi	z	vzrejo	matic	opravljamo	ob	dnevih	za	cvet.	Dragoceni	so	dnevi	po	21.	6.,	ko	pride	Sonce	
pred	svetlobno	ozvezdje	Dvojœkov,	posebej	27.,	28.	6.	(ves	dan),	posebej	pa	še	29.	6.	dopoldne.	

izdelovanje preparatov
•		Preparat iz koprive.	Na	dan	za	cvet,	npr.	1.,	18.,	27.	ali	28.	6.	dopoldne	–	glede	na	lego	in	zrelost,	po-

režemo ali pokosimo nadzemni del kopriv, tudi œe že delajo nastavke cvetov. Ko se malo posušijo, jih v 
jutasti vreœi ali še bolje v velikem glinenem loncu zakopljemo približno 50 cm globoko v oživljeno zemljo. 
Preparat bo zrel œez eno leto, »ko doživi vse obraze Sonca v enem letu«. Ko ga izkopljemo, ga osušimo in 
shranimo v šoti. V isto jamo zakopljemo nove koprive. Preparat iz kopriv uporabljamo tudi posamezno, za 
krepitev trajnic ali drevja, ki se slabo razvija. 

•		Dneve	za	cvet	izkoristimo	za	nabiranje	baldrijanovih	cvetov	in	kamilic	za	izdelovanje	kompostnih	prepara-
tov in za œaje. Pazimo, da cvetke kamilic niso stare! 

Za pridobivanje temeljnega teoretiœnega in praktiœnega znanja
VABIMO NA zaŒeTni TeŒaj biodinamike;

kot poletni tabor bo potekal od 2. do 9. avgusta 2014 v gorenji Trebuši.
In œesa se bomo skušali nauœiti? Tu je nekaj tem:

•		Štiridelnost	narave	in	œloveka	kot	temelj	
razumevanja žive narave 

•		Razvoj,	stanje	in	perspektive	kmetijstva
•	Dinamika	v	biodinamiki	–	kaj	so	kozmiœni	ritmi,	

delo po Setvenem priroœniku, kaj so sile življenja, 
etri, kaj so biodinamiœni preparati, kako jih 
izdelujemo, kako uporabljamo 

To so naša celodnevna sreœanja, zato v popoldanskem œasu tudi praktiœno delamo.  
Da se opravil nauœijo tudi roke!

Prijave sprejemamo na tel. 01 7540 743 ali e-pošto: ajdavrzdenec@gmail.com
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•		Kako	delamo	komposte,	gnojimo,	kolobarimo	
•		Kako s pleveli in škodljivci, izdelovanje lastnih škropiv
•		Biodinamiœno	sadjarstvo,	izdelovanje	paste	in	

premaza za drevje
•		Pridelovanje	semen
•		Nevarnosti	genske	tehnike
•		Kaj	v	resnici	je	zdrava,	kaj	celostna	prehrana
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datum
Lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. to f    1 A – d voda/toplota plod; * presajanje 1., 2. in 3. 7. žita škropimo z baldrijanom, sadimo fižol, okopavamo rastline za pridelovanje semen, sejemo ajdo

2. sr f toplota plod

3. œe f toplota plod vih

4. pe g    00 zemlja korenina 4. in 5. 7. sejemo repo in redkvice

5. so g zemlja korenina

6. ne g D 11 pJ zemlja -----, od 14 korenina

7. po h    16 zemlja/svetloba korenina do 15, od 16 cvet

8. to h rJ svetloba -----, od 7 cvet vih, nvh odliœno za delo s œebelami; sejemo facelijo za pozno œebeljo pašo

9. sr i    00 L voda list

10. œe i G 20 voda list; *konec presajanja ob 18 vih, ptr sejemo solato, endivijo, radiœ, krešo, koper in sladki komarœek

11. pe j    4 voda/toplota plod nvh, pmt 11. in 12. 7. okopavamo rastline za pridelovanje semen, pobiramo zrela semena plodovk

12. so j  14 toplota plod vih

13. ne k    3 Pg 11            L toplota/zemlja ----- vih

14. po k zemlja korenina vih, ptr sejemo repo, okopavamo korenovke, pobiramo zrela semena korenovk

15. to l    00 svetloba cvet 15.	in	16.	7.	do	16.	ure	odliœno	za	košnjo;	delo	s	œebelami	krepi	zdravje	œebel

16. sr a    17 svetloba/voda cvet do 16, od 17 list œe imamo težave s polži, škropimo zemljo pod listnatimi rastlinami zjutraj s preparatom 501

17. œe a voda list nvh, pmt

18. pe a voda list do 20, -----

19. so b    11 E 1            L voda/toplota cvet do 10, od 11 plod

20. ne b A – e toplota plod vih

21. po c    7 toplota/zemlja -----, od 7 korenina vih, ptr

22. to c zemlja korenina

23. sr c F 18 zemlja korenina; *zaœetek presajanja ob 20

24. œe d    5 L zemlja/svetloba cvet do 9, ----- vih, ptr do 9. ure odliœno za košnjo

25. pe d oD           L svetloba ----- vlk, pmt

26. so e    13 svetloba/voda cvet do 12, od 13 list do 12. ure odliœno za košnjo in spravilo semen cvetnic, po 13. uri sejemo motovilec

27. ne e  1 voda list spravilo semen listnatih rastlin

28. po f    7 ag 6 voda/toplota -----, od 9 plod vih, ptr 28.	in	29.	7.	odliœen	dan	za	žetev,	okopavamo	rastline	za	pridelovanje	semen

29. to f toplota plod

30. sr f toplota plod vih, ptr odliœno za žetev, prazne površine takoj zasejemo s facelijo, gorœico ali volœjim bobom

31. œe g    6 toplota/zemlja korenina

seTVeni dneVi maLi srPan – jULij 2014

Œas za presajanje je od 1. do 10. in od 23. do 31. julija.

merkur Venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
c c g d h a l j

12. d 18. d 5. e
30. e



k juliju 2014

Konœno je poletje! Sonce potuje pred svetlobnim ozvezdjem Dvojœkov in se 20. 7. premakne pred ozvezdje 
Raka. To bi utegnilo prinesti topel poletni dež. Merkur je najprej pred ozvezdjem Bika, se 12. 7. premakne 
pred Dvojœka, že 30. 7. pa pred vlažno ozvezdje Raka. Venera je najprej pred ozvezdjem Bika, 18. 7. pa se 
premakne pred svetlobno ozvezdje Dvojœkov. Mars se še vedno zavzema za hladen element zemlje pred 
ozvezdjem Device. Jupiter se 5. 7. premakne izpred ozvezdja Dvojœkov, kjer je vztrajno zastopal element 
svetlobe, in je odslej v službi vodnega ozvezdje Raka. Saturn pred ozvezdjem Tehtnice in Neptun pred ozvez-
djem Vodnarja zastopata element svetloba. Uran je pred ozvezdjem Rib in bi od 5. 7. z Jupitrom lahko skrbel 
za padavine. Toplotni planet Pluton je pred ozvezdjem Strelca in prinaša toploto. V tem mesecu imamo štiri 
svetlobne trigone. Zaradi Merkurjevega vozla 25. 7. bo delovanje svetlobe takrat le omejeno.

Priporoœamo:
semena in rastline
•		Ko	pride	Sonce	pred	ozvezdje	Raka,	torej	po	19.	7.,	sejemo	na	dan	za	list	motovilec	za	pridelovanje	semen	

naslednjo pomlad. 
•		Za žetev žit, posebno žit za seme, je najboljši œas, ko Luna potuje pred ozvezdjem Leva. Ti dnevi so 1., 2. 

in	3.	7.,	pa	tudi	28.,	29.	in	30.	7.	Œe	žita	še	niso	zrela	ali	žetev	ni	mogoœa,	izbiramo	druge	dneve	za	plod.	
Zapomnimo si: v rastlino se najbolj vtisne kvaliteta trenutka, ko seme posejemo. Trenutek spravila ali 
žetve je drugo najmoœnejše doživetje za rastlino in vpliva na njeno zdravje v œasu skladišœenja ter tudi na 
rast, koliœino pridelka in zdravje posevkov tega semena v naslednjih letih. 

•		Za	obiranje	in	predelavo	jagodiœevja	priporoœamo	dan	za	cvet	ali	dan	za	plod.	Pri	takrat	obranih	plodovih	
potrebujemo	25	do	30	%	manj	sladkorja	kot	œe	obiramo	na	dan	za	list,	marmelade	pa	so	tudi	bolj	obstojne	
in boljše.

Škropljenja v juliju 
•		Sredstvo proti kapusovemu belinu: 1 ccl špirita in œajno žliœko mazavega mila dobro zmešamo v 10 l vode 

in z zalivalko polijemo prizadete rastline. Tudi škropljenje s pelinovim œajem deluje. 
•		Zgodnji	krompir	ima	boljšo	ceno.	Œe	škropimo	kremen	iz	roga	na	krompir	popoldne,	se	bo	cima	hitreje	

osušila in krompir bo hitreje dozorel, saj kremenov preparat spodbuja hitrejše in boljše dozorevanje sub-
stanc. 

•		Liste	kumaric,	buœ,	krompirja	in	paradižnika	krepimo	tako,	da	na	dan	za	list	škropimo	s	œajem	iz	koprive.	
Œe se kažejo prvi znaki plesni, škropimo tri dni zapored proti veœeru s œajem iz njivske preslice ali meša-
nico posnetega mleka in vode v razmerju 1:1. 

•		Œe	je	v	œasu	okoli	polne	Lune	deževalo,	v	popoldanskem	œasu	preventivno	škropimo	vrtove	in	tudi	žita	s	
œajem iz njivske preslice. 

•		V	primeru	toœe	škropimo	prizadete	rastline	s	œaji	rastlin,	iz	katerih	izdelujemo	preparate.	Najprej	je	na	vrsti	
œaj iz rmana, nato iz koprive. 

Škodljivci
•		Kot	mero	proti	polžem	priporoœamo,	da	na	dan	za	cvet	zgodaj	zjutraj	poškropite	vso	zemljo	pod	listnatimi	

rastlinami in tudi trato s preparatom kremen iz roga. Pred mešanjem dajte v vodo nekaj polžev.
•		Za	upepeljevanje	polžev	je	odliœen	26.	7.	popoldne.

izdelovanje kompostnih preparatov – korak naprej

Saj vemo, zemljo na pravi naœin »gnojimo« s preparati. Z njimi dodajamo zemlji energije, ki pomagajo rast-
linam, da ostanejo zdrave, ter poveœujejo tako koliœino kot kakovost pridelkov. Naši pridelki s tem posta-
nejo tudi vir našega zdravja. Kompostni preparati imajo ime »kompostni« zato, ker jih praviloma dodajamo 
kompostnemu kupu. Tam preparati s svojimi energijami prežamejo v kup zložene snovi in so na razpolago 
rastlinam, ko zrel kompost potrosimo po naših vrtovih. Nekatere od teh preparatov uporabljamo tudi loœeno. 
Tako na primer preparat iz baldrijana, ki ga gotovo že znamo narediti, pa tudi preparat iz koprive, h katerega 
izdelavi v našem priroœniku vsako leto spodbujamo. To sta že dva od skupaj šestih kompostnih preparatov. 
Lotimo se še izdelovanja ostalih!

Preparat iz kamilice (preparat 503)

Biodinamiœni preparati so dar štirih kraljestev 
narave. V preparatu iz kamilice imamo zdravilno 
zelišœe prave kamilice kot dar rastlinskega kra-
ljestva, tanko œrevo goveda je kot dar kraljestva 
živali, dar mineralnega kraljestva – lahko bi rekli 
tudi dar naše Zemlje – so energije življenja, ki jih 
preparat prejme v œasu od Mihelovega do okoli 
Velike noœi, ko je zakopan v zemlji in tem ener-
gijam izpostavljen. Œetrto je dar œloveka, dobrega 
gospodarja, ki stvari pravilno naredi in preparat 
tudi pravilno uporabi.
Priprava: Potrebujemo cvetne glavice prave kamilice (Chamomilla recutita) in goveje tanko œrevo. Kamiliœne 
cvetove nabiramo zjutraj ob sonœnem vremenu ob dnevih za cvet. Cvetovi naj bodo mladi. Œe se v njih na-
selijo œrviœki ali cvet že preide v seme, kamilica ni uporabna. Cvetove posušimo in spravimo do Mihelovega: 
lahko uporabimo tudi uvenele sveže nabrane cvetove, œe kamilica še cveti. Pri izdelovanju preparata suhe 
cvetove rahlo navlažimo s kamiliœnim œajem in z njimi napolnimo kose govejega srednjega œrevesa. Œrev 
ne obraœamo, ne solimo ali umivamo, le vsebino iztisnemo. Œe kravo koljemo prej, lahko œrevo do uporabe 
napihnemo in posušimo. Pri polnjenju œrevo na enem koncu zavežemo, skozi drugi konec vtaknemo veœji 
lijak in nanj naberemo œrevo. Vlažne kamilice polnimo v œrevo s pomoœjo okrogle palice, ki je  debela kot 
odprtina v lijaku. Napolnjeno œrevo zavežemo še na drugem koncu in »klobase« za kak dan obesimo, da se 
koža posuši in sklene okoli vsebine.
Preparat	zakopljemo	jeseni	okrog	Mihelovega	v	oživljeno	zemljo,	denimo	40-60	cm	globoko.	Dobro	je,	œe	
v sredino izkopane luknje zabijemo palico za oznaœevanje mesta in okrog nje navijemo klobase s kamilico. 
Po dr. Steinerju je za jamo zlasti primeren kraj, na katerega med letom dolgo sije sonce, hkrati pa pozimi 
tam najdlje obleži sneg. Okrog œrevesja naložimo nekaj vejic bezga, jamo previdno zasujemo in zašœitimo z 
mrežo, paleto ali kamenjem.
Spomladi, na dan, ko so preparati zreli, œrevo izkopljemo. Pri tem smo previdni, da se œrevo ne raztrga. 
Klobaso po potrebi speremo z vodo, nato odpremo, preparirane kamilice hitro posušimo in shranimo v šoto.
Uporaba: Dodajamo ga zloženemu kompostnemu kupu ali gnojnici, potrebujemo ga za izdelovanje prepara-
ta iz kravjeka po Mariji Thun oz. brezove jame. Odmerek - 1 g naj bi zadošœal za 3 m3 zloženega komposta. 
S kamiliœnim preparatom pripravljamo kopeli za semena metuljnic, redkvice, redkve, ogršœice, gorjušice, 
tulipanov, križnic.
Preparat iz kamilice je med kompostnimi preparati predstavnik podsonœnih toplotnih energij planeta Merkur 
in krepi v rastlinah sile reproduktivnosti, ki jih rastline nujno potrebujejo za oblikovanje dobro kaljivega seme-
na. V tleh ureja procese kalcija, plodni zemlji posreduje sile zdravja, gnoju pa stabilnost dušika. 
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datum
Lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. pe g A – e      L zemlja cvet do 12, -----; *presajanje vih, ptr dopoldne pobiramo zrelo seme cvetnic; dobro za delo s œebelami

2. so g D 14 zemlja -----

3. ne g nD zemlja -----, od 13 korenina

4. po h    00 rJ svetloba cvet do 10, -----, od 15 cvet vih, ptr, vlk

5. to i    9 svetloba/voda cvet do 8, od 9 list vih, ptr

6. sr i voda list vih, vlk

7. œe j    14 G 7 voda/toplota list do 13, od 14 plod; *konec presajanja ob 5

8. pe j L toplota plod do 12, od 13 list po 13. uri spravilo semen listnatih rastlin, sejemo berivko, špinaœo, koper, krešo, motovilec

9. so k    14 L toplota/zemlja plod do 13, od 14 korenina vih, vlk

10. ne k  20 Pg 20 zemlja korenina do 8, ----- vih, vlk

11. po l    10 A – f zemlja/svetloba -----, od 10 cvet

12. to l svetloba cvet vih, ptr

13. sr a    2 svetloba/voda list vih, vlk

14. œe a sJ voda list do 16, -----, od 20 list

15. pe b    18 E 3 voda/toplota list od 7 do 17, od 18 plod pmt

16. so b toplota plod vih, nvh dobro za žetev, popoldne škropimo rdeœo peso in korenje s preparatom 501 (Luna pred Ovnom)

17. ne c    13 toplota/zemlja plod do 12, od 13 korenina vih, ptr dopoldne obiramo zgodnje sadje

18. po c zemlja korenina pmt

19. to c ovt zemlja korenina vih, vlk

20. sr d    11 F 1 zemlja/svetloba korenina do 10, od 11 cvet; *zaœ. presajanja ob 3

21. œe d L svetloba cvet do 10, od 11 plod vih, nvh, vlk poletno obrezovanje sadnega drevja, po 11. uri spravilo žit in semen plodovk

22. pe e    19 svetloba/voda cvet do 18, od 19 list œe škropimo nasade zelja za kisanje tretjiœ s preparatom 501 zjutraj na dan za cvet – denimo danes-, bo okus mnogo boljši

23. so e voda list do 21 vih, nvh 

24. ne f    13 ag 9 voda/toplota cvet do 12, od 13 plod vih, nvh popoldne	ali	25.	8.	po	15.	uri	upepeljevanje	mravelj	in	izdelovanje	škropiva	proti	mravljam

25. po f  17         L toplota list do 14, od 15 plod po 15. uri žetev, površine takoj zasejemo z zelenim gnojenjem: ajdo, gorœico, riœkom, plavico…

26. to f toplota plod vih, vlk ugodno za žetev, nega rastlin za pridelovanje semen, novi nasadi jagod

27. sr g    12 toplota/zemlja plod do 11, od 12 korenina

28. œe g zemlja korenina spravilo zrelih korenovk

29. pe g D 16 Avt zemlja korenina do 12, -----, od 19 korenina vih, pmt

30. so g zemlja korenina

31. ne h    6 rJ zemlja/svetloba cvet do 16, ----- popoldne,	toda	do	16.	ure,	škropimo	rdeœo	peso	in	korenje	s	preparatom	501	(Luna	pred	Tehtnico);	zakljuœimo	zimsko	krmljenje	œebel

seTVeni dneVi VeLiki srPan – aVgUsT 2014

Œas za presajanje je od 1. do 7. in od 20. do 31. avgusta.

merkur Venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
e d g e h a l j

10. f 10. e 12. h
29. g 27. f



k avgustu 2014

Avgust nas obdaruje z veœ trigoni. Že 1. 8. imamo prvi svetlobni trigon. Ob zaœetku meseca je Sonce pred 
ozvezdjem Raka in se 11. 8. preseli pred ozvezdje Leva. To utegne biti zaœetek lepega poletnega vremena. 
Merkur zaœenja v avgustu svojo pot pred ozvezdjem Raka; 10. 8. se preseli pred toplotno ozvezdje Leva, 
29. 8. pa pred hladno ozvezdje Device. To bi utegnilo prinesti prve hladne noœi. Venera zaœenja mesec pred 
ozvezdjem Dvojœkov, kjer krepi svetlobo do 10. 8. Nato je v službi vodnega ozvezdja Raka vse do 27. 8., ko 
tudi ona, pred ozvezdjem Leva, skrbi za nekaj toplote. Mars je v službi ozvezdja Device in se 12. 8. preseli 
pred svetlobno ozvezdje Tehtnice. Tako skupaj s Saturnom, ki je pred Tehtnico, in Neptunom, ki je pred 
Vodnarjem, krepi element svetlobe. Za padavine sta ta mesec zadolžena Jupiter in Uran, prvi pred ozvezdjem 
Raka, drugi pred Ribama. Padavine bodo podprli tudi vodni trigoni. Pluton bo ves mesec pred ozvezdjem 
Strelca in bo odtod zvesta podpora vsem, ki se zavzemajo za poletno toploto. Poletje utegne biti lepo.

Priporoœamo:
semena in rastline 
•		Ne	glede	na	vrsto	rastline,	smo	te,	za	pridelovanje	semena,	negovali	do	zrelosti	semen	vedno	na	dan	

za plod. Pri spravilu semen bo spet drugaœe; semena pobiramo pri korenovkah na dan za korenino, pri 
listnatih rastlinah na dan za list, pri cvetnicah na dan za cvet, pri plodovkah na dan za plod. 

•		Spravilo	žit	opravimo	na	dan	za	plod,	najbolje	na	dan,	ko	je	Luna	pred	ozvezdjem	Leva,	to	je	24.	8.	popol-
dne,	25.	8.	po	15.	uri,	26.	ali	27.	8.	do	11.	ure.	Vsekakor	se	izognimo	œrtanim	dnevom	in	uram;	posledica	
bi bila slabša kvaliteta moke in bistveno slabša kaljivost semena. Œe smo škropili s preparatom kremen 
iz roga trikrat v œasu mlade rasti ob dnevih za plod, œe smo škropili s preparatom iz baldrijana, je pridelek 
bogat po koliœini in poln zdravja. Takoj po žetvi zasejemo površine z vmesnimi kulturami npr. facelijo, 
gorœico, riœkom, lupino, plavico ...

•		Za	spravilo	že	zrelega	krompirja	in	œebule	je	najboljši	œas	dan	za	korenino	v	œasu	za	presajanje.	To	so	
dnevi,	ko	Luna	potuje	pred	ozvezdjem	Device.	Ta	mesec	je	to	3.	8.	pa	tudi	27.	do	30.	8.	v	œasu	za	korenino.	

•		Za	nove	nasade	jagod	bomo	izkoristili	dneve	za	plod	v	œasu	za	presajanje,	najbolje	21.	8.	po	11.	uri	ali	œas,	
ko bo Luna pred ozvezdjem Leva.

•		Na	dan	za	cvet	porežemo	koprive,	da	bi	imeli	za	Mihelovo	dovolj	novih,	za	œaje	primernih	vršiœkov.	
•		Na	dan	za	plod	nabiramo	njivsko	preslico,	ki	jo	posušeno	uporabljamo	pri	težavah	z	glivicami.	Prepogosta	

uporaba ali premoœna koncentracija œaja škoduje strukturi tal. 5 dag posušene preslice zadošœa za enkra-
tno škropljenje 10 arov površin. Veœ v brošuri Preparati. 

•		Vsi	pridelki,	pridelani	po	biološko-dinamiœni	metodi,	vsebujejo	manj	vode	in	veœ	suhih	substanc	ter	imajo	
na substance vezanih izjemno veliko vitalnih energij. Kulture, ki jih škropimo pred spravilom popoldne s 
preparatom kremen iz roga, se v skladišœu bolje držijo, vsebnost nitratov pri korenœku in rdeœi pesi je nižja, 
veœ je sladkorjev in beljakovin in te so boljše. 

nega sadnega drevja
•		Zgodnje	sadje	obiramo	na	dneve	za	cvet	in	dneve	za	plod	v	œasu	za	obiranje.	
•		Dnevi	za	plod	in	dnevi	za	cvet	v	œasu	za	presajanje	so	primerni	za	poletno	obrezovanje	sadnega	drevja.	
•		Po	potrebi	nadaljujemo	s	škropljenjem	žvepleno	apnene	brozge	na	sadno	drevje,	vendar	ne	zadnje	 tri	

tedne	pred	obiranjem.	Koncentracija	mora	biti	tem	nižja,	œim	višje	so	temperature.	Morda	le	0,3	%!

Škropljenja v avgustu 
•		16.	8.	opravimo	popoldansko	škropljenje	rdeœe	pese	in	korenja	s	preparatom	kremen	iz	roga	(Luna	pred	

ozvezdjem Ovna). 
•		31.	8.	opravimo	popoldansko	škropljenje	rdeœe	pese	in	korenja	s	preparatom	501	(Luna	pred	Tehtnico)
•		Preparat	gnoj	iz	roga	škropimo:	pri	vseh	novih	posevkih	in	pri	presajanju	trikrat	na	zemljo,	pri	suši	pozno	

zveœer – po potrebi veœkrat – na zemljo in rastline. 

•		Enkrat	meseœno	nadaljujemo	s	škropljenjem	preparata	iz	kravjeka	po	Mariji	Thun.	Ne	škropimo	rastlin,	
temveœ zemljo pod listi. Da bi ohranili zdravje naših rastlin, torej tudi naše zdravje, je uporaba preparata 
iz kravjeka po Mariji Thun, glede na poveœano splošno radioaktivnost zaradi katastrofe na Japonskem in 
velikega števila nukleark v svetu, postala nujnost. Vzemimo to resno! Naredimo svoj preparat iz kravjeka 
in ga nesebiœno delimo tudi sosedom! Pogosta uporaba je posebej potrebna na obmoœju do 30 km okrog 
Krškega.

•		Nadaljujemo	s	škropljenjem	preparata	501:	škropimo	4	tedne	pred	obiranjem	sadja	in	trte	na	dan	za	plod	
popoldne; to poveœa vsebnost sladkorja. Zelenjavo (vsako kulturo) škropimo do zrelosti trikrat na za njo 
tipiœen dan zjutraj in pri razliœnem zodiakalnem ozadju. Z vsakim škropljenjem bodo pridelki zrasli za 
eno stopnjo nad pojem hranila, postali bodo naše zdravilo. Œe hoœemo ostati zdravi, je v œasu, v katerem 
živimo, uporaba preparatov nujnost. Rudolf Steiner je to v svoji knjigi Kmetijski teœaj, ki je temelj naše 
metode, popolnoma jasno povedal.

Škodljivci 
Za	mere	proti	polžem	je	prava	konstelacija	Luna	pred	ozvezdjem	Raka.	Ta	mesec	je	to	23.	8.

izdelovanje preparatov 
Na dan za plod nabiramo že malo prezrela socvetja rmana za œaj in izdelovanje preparata iz rmana.

izdelovanje vegetabilnih kompostnih preparatov
19.	8.	zjutraj	pred	8.	uro	odžagamo	kratek	kos	tanjše	veje	macesna,	izdelamo	tulec	in	napolnimo	s	posušeno	
in s kamiliœnim œajem navlaženo kamilico, zapremo, povežemo in zakopljemo v oživljeno zemljo.

Kdaj je okus vina najboljši?

Ali dan, ko želite popiti steklenico vina, vpliva na okus vina? Že nekaj let so naše trgovine z vinom prepriœane, 
da to drži. Zato imata Tesco in tudi Marks & Spencer pokušino vin za ocenjevalce samo še ob dnevih, ko ima 
vino po biodinamiœnem koledarju najboljši okus. Trgovine prav ob teh dnevih prodajo tudi tretjino vin, ki jih 
v Veliki Britaniji popijejo! 
Œas je, da tudi mi spoznamo to, kar so ugotovili poznavalci vina:
… najboljši œasi za vino so dnevi za cvet in dnevi za plod …
Niœ ne de, œe v to teorijo verjamete ali ne. Konec koncev so bili svojœas znanstveniki prepriœani, da se Sonce 
vrti okoli Zemlje. Bolje bo, da poskusite sami in razliko preprosto okusite.

Izvleœek iz biološko-dinamiœnega koledarja za tiste, ki uživajo vino (Izdaja ga Floris Books co. uk.)

Napisala vam bom nekaj o mojih izkušnjah s Setvenim priroœnikom. Že veœ let delam po njem, vendar 
neredno in nesistematiœno, ker doslej za to preprosto ni bilo vedno dovolj œasa. V skladu s Priroœnikom pa 
sejem in delam potaknjence, opravljam spravilo pridelkov, posekam novoletno jelko. Zadnje œase si vzamem 
celo dopust, da bi z opravili sledila priporoœenim œasom. Odloœilno za mene je bilo prvo delo po Priroœniku. 
Urejali smo naše novo stanovanje in okrasni vrt. Naredila sem potaknjence vseh mogoœih rastlin, saj imam s 
tem že iz mladosti, ko sem delala potaknjence vrtnic, kar nekaj izkušenj. Vedela sem, da moram raœunati s 
tem,	da	se	50%	potaknjencev	ne	prime.		Moje	prvo	delo	po	Priroœniku me je šokiralo, celo znancem si nisem 
upala povedati, da me ne bi imeli za lažnivko. Vsi potaknjenci so se prijeli! Sedaj vsako leto uspešno delam 
potaknjence ribeza in jih, ker se vsi primejo, darujem sorodnikom in znancem. Je tako, da brez Priroœnika ne 
shajam veœ. Držim se ga kot pijanec plota pri vseh delih v vrtu in to v moje veliko veselje.

Ludmila Slavikova
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datum
Lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. po i    16 A – f oE svetloba/voda -----; *presajanje vih, nvh

2. to i voda list vih, nvh, vlk

3. sr j    22 G 16         L voda/toplota list do 10, od 11 plod; *konec presajanja ob 14

4. œe j toplota plod pmt

5. pe j toplota plod do 23 vih, vlk zgodnja setev ozimnih žit

6. so k    00 zemlja korenina vih, ptr

7. ne l    21 zemlja/svetloba korenina do 18, ----- vih, vlk

8. po l Pg 6 svetloba -----, od 18 cvet vih, nvh

9. to a    13  4 svetloba/voda cvet do 12, od 13 list dopoldne sekamo zelje

10. sr a nvt voda list vih, ptr sejemo motovilec, berivko, zimsko solato

11. œe a E 10 sJ voda -----, od 13 list vih, pmt

12. pe b    3 voda/toplota plod vih 12. in 13. 9. obiramo sadje, sejemo ozimna žita

13. so c    21 ovs toplota/zemlja plod vih, nvh

14. ne c L zemlja korenina do 8, od 9 do 19 plod vih, nvh po 9. uri spravilo sadja

15. po c zemlja korenina vih

16. to d    17 A – g F 8 zemlja/svetloba korenina do 16, od 17 cvet; *zaœ. presajanja ob 10

17. sr d svetloba cvet vih, ptr ribamo zelje; delo s œebelami

18. œe d svetloba cvet vih, nvh

19. pe e    1 svetloba/voda list mere proti polžem

20. so f    19 ag 17 voda/toplota list do 8, od 9 do 19 cvet

21. ne f toplota plod vih, vlk

22. po f toplota plod vih, ptr 22. in 23. 9. sejemo ozimna žita

23. to g    18 toplota/zemlja plod do 17, od 18 korenina vih, pmt

24. sr g  9 zemlja korenina spravilo krompirja in drugih korenovk, sadimo œesen, naberemo lubje doba za preparat 505

25. œe g D 20         L zemlja korenina do 15, -----

26. pe g zemlja korenina pmt, vlk

27. so h    11 zemlja/svetloba korenina do 10, od 11 cvet pmt 27.	po	11.	uri	in	28.	9.	nabiramo	mlade	koprive	za	œaj,	ribamo	zelje;	delo	s	œebelami

28. ne i    21 rJ svetloba/voda -----, od 9 cvet vih, ptr

29. po i mihelovo voda list Mihelovo je. Le kaj govori ta praznik œloveštvu, kaj nam osebno?

30. to i G 22 voda list; *konec presajanja ob 20 vih

seTVeni dneVi kimaVeC – sePTember 2014

Œas za presajanje je od 1. do 3. in od 16. do 30. septembra.

merkur Venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
g f h e h a l j

24. g 10. i



k septembru 2014

Toplotni trigon 3. 9. utegne prinesti septembru œudovito vreme. Sonce je še vedno pred toplotnim ozvezdjem 
Leva, 16. 9. se premakne pred hladno Devico. Merkur bo ves mesec v službi hladne Device, tam pa bo po 
24. 9. tudi Venera, ki se je sem premaknila izpred ozvezdjem Leva. Po 24. 9. bodo že hladne meglene noœi. 
Mars je pred ozvezdjem Tehtnice do 10. 9., ko se premakne pred vlažno ozvezdje Škorpijona. Podpira ga 
še Jupiter, ki potuje pred ozvezdjem Raka. Skupaj bi utegnila prinesti v drugi polovici meseca padavine. 
Saturn in Neptun skrbita za svetlobo. Prvi pred ozvezdjem Tehtnice, Neptun pa pred Vodnarjem. Uran je pred 
ozvezdjem Rib; utegnilo bi deževati. Pluton pred Strelcem zvesto zastopa toploto.

Priporoœamo: 
semena in rastline
•		Za	posevke	ozimnih	žit	v	poznih	legah	priporoœamo	4.	in	5.	9.	Sicer	so	odliœni	dnevi	še	12.	in	13.	9.,	pose-

bej pa seveda 21., 22. in 23. 9., ko je Luna pred ozvezdjem Leva. Rž lahko izjemoma sejemo tudi na dan 
za korenino. V tem primeru pazimo, da vsa negovalna dela vsekakor opravljamo na dan za plod.

•		Ko	 razvijajo	žita	drugi	 list,	 je	œas	za	prvo	škropljenje	preparata	kremen	 iz	 roga.	Ta	preparat	poveœuje	
zdravje in pridelke, rastlinam pa da sposobnost, da bolje prenesejo hladne zime in dolge snežne odeje. 
Œe	ni	zmrzali,	škropljenje	ponovimo	še	dvakrat	v	razmaku	8-9	dni	pred	drugaœnim	zvezdnim	ozadjem.	
Škropljenje	naj	bo	konœano	do	8.	ure	zjutraj.

•		Pri	tistih	rastlinah,	katerih	seme	bomo	uporabili	za	ponovne	posevke,	posebej	pazimo,	da	opravimo	spra-
vilo na za rastlino tipiœen dan; pri plodovkah na dan za plod, pri korenovkah na dan za korenino ...

•		Do	sredine	septembra	je	še	œas,	da	za	zeleno	gnojenje	na	izpraznjene	površine	sejemo	gorœico,	grašico,	
lupino, oves ali rž. Œe so površine zasejane z rastlinami, padavine ne bodo izprale zemlje. Tam, kjer bodo 
rastline odmrle zaradi zimske zmrzali, bo treba spomladi zemljo le prerahljati. Rastline, ki jih zima ne bo 
zatrla, bomo spomladi vdelali v tla. 

•		Spravilo	korenovk	opravljamo	na	dan	za	korenino	v	œasu	za	presajanje.	Skladišœne	sposobnosti	se	tako	
izboljšajo.

•		Okrog	Mihelovega,	morda	letos	27.	ali	28.	9.	v	œasu	za	cvet,	nabiramo	mlade	liste	velike	pekoœe	koprive.	
Posušene jih uporabljamo za œaj, zdrobljene pa tudi kot dodatek moki za peko kruha. Kopriva ima opraviti 
s procesi železa, v tem œasu s procesi posebnega, meteornega železa, ki krepi voljo in mihaeliœni pogum. 

•		Kislo	zelje	bo	uspelo	najbolje,	œe	smo	zelje	sejali	in	negovali	na	dan	za	list,	škropili	preparat	iz	kremena	
dvakrat na dan za list in zadnjikrat, za boljšo aromo, na dan za cvet. Zelje porežemo, skladišœimo ali riba-
mo na dan za cvet ali dan za plod.

nega sadnega drevja 
Poskusi potrjujejo, da so za spravilo sadja in grozdja najboljši dnevi za plod v œasu za obiranje, torej œas, 
ko Luna potuje pred ozvezdjem Strelca in Ovna. Letos so to od 3. do 5. 9. ter 12. ali 13. 9. in tudi 14. 9., ko 
imamo toplotni trigon. Odliœen je tudi dan za cvet v œasu za obiranje, torej 9. 9. dopoldne. 

Škropljenja v septembru 
Površine, ki smo jih predvideli za pridelovanje krompirja v naslednjem letu, škropimo v œasu za presajanje 
popoldne s škropivom proti koloradskemu hrošœu.

Škodljivci 
Da bi naredili lastno škropivo proti mravljam, priporoœamo za sežiganje œas od 21. do 23. 9. ob 17. uri. 

 izdelovanje preparatov 
•		Za	izdelovanje	kompostnega	preparata	iz	pecljatega	hrasta	nastrgamo	na	dan	za	korenino	grobo	zunanje	

lubje doba. Veœ v brošuri Preparati.

•		V	œasu	jesenskega	enakonoœja,	29.	9.,	je	Mihelovo.	Z	nabranimi	in	lepo	posušenimi	zelišœi	za	izdelovanje	
preparatov se bomo zbrali na ugoden dan, morda 27. 9. v naših delovnih skupnostih in predali po 11. 
uri preparate, torej zdravilna zelišœa, spravljena v živalskih ovojnicah, v zorenje zemlji. Œas od Božiœa do 
konca junija je za zemljo œas izdiha. Od konca junija do Božiœa je vdih. Sile življenja, ki oblikujejo rastline, 
so od jesenskega do spomladanskega enakonoœja bolj v zemlji. Tam bodo pri zorenju preparatov vtisnile 
svoj peœat še silam, vezanim na uporabljene zdravilne rastline in živalske ovojnice. Naši preparati bodo 
tako postali bogastvo, sestavljeno iz treh komponent: rastlinskega in živalskega sveta ter sil zemlje in 
kozmosa. Œlovek, ki to razume in iz odgovornosti z ljubeznijo ob pravem œasu naredi pravo stvar, nadaljuje 
stvarniško delo, utira pot življenju in zdravju. Glede na težave pri oskrbi z živalskimi ovojnicami, smo raz-
iskali možna nadomestila. Izkazalo se je, da dobimo dobre preparate tudi, œe zelišœa zorijo v kambiju vej 
dreves, ki pripadajo planetu, katerega preparat izdelujemo. Za to možnost moramo biti hvaležni, vendar 
se moramo tudi zavedati, da je izdelovanje vegetabilnih preparatov le nadomestilo preparatov, ki zorijo 
v živalskih ovojnicah. Prispevek, ki ga zbranemu bogastvu energij v preparatu prispevajo živali s svojimi 
ovojnicami, tam paœ manjka. 

Izdelovanje in uporaba biološko-dinamiœnih preparatov bi morala biti danes naša prva naloga. Z njimi lahko 
zdravimo škodo, ki jo je œlovek v zadnjih desetletjih povzroœil zemlji in rastlinam in gradimo pogoje preživetja. 

Zvezdni utrinki v tem mesecu pripovedujejo o borbi nadangela Mihaela z zlom v prostoru med Marsom 
in Jupitrom in nas opozarjajo, da je zdaj naloga œloveka premagati zlo na Zemlji. Še pred kratkim bi se 
predstavi borbe œloveka proti zlu na Zemlji marsikdo uprl. Realnost, ki jo sreœujemo, jemlje predstavi vsako 
pravljiœnost. Za vsakega od nas postaja Mihaelov zgled vse pomembnejši. Pomirjujoœe je vedeti, da nam 
Mihael v naših prizadevanjih v sooœanju z zlom stoji ob strani.

Jaz imam Setveni priroœnik že od leta 2003. Zadnja leta se toœno držim njegovih navodil. Ne vem, ali gre za 
navado, toda brez Priroœnika ne sejem in ne opravljam nobenih opravil veœ.
Zelje in ohrovt za vzgojo sadik sejem naœeloma na dan za list. Œe to nikakor ne gre, sejem na dan za plod. 
Vedno imam lepe, moœne sadike. Pri presajanju na prosto se ravnam po padajoœih Luninih lokih, da se sadike 
bolje vrastejo na novem rastišœu. Tako hitro nadaljujejo z rastjo in moji pridelki so praviloma zelo lepi.
Paradižnik sejem na dan za plod in ga prepikiram in presajam na dan za plod v œasu za presajanje – œe 
vreme le dopušœa. Noœem se hvaliti, toda moj paradižnik je dolgo œudovit, vse tja do zmrzali. Seveda zanj 
tudi skrbim, ga po potrebi zalivam in obtrgavam zalistke.
Najveœji uœinek opazujem pri spravilu sadja in zelenjave. Œe jabolka obiramo po priporoœilih v Priroœniku pri 
dvigajoœih Luninih lokih, torej v œasu za obiranje, so dolgo soœna in ne gnijejo.
Tudi pri spravilu repe se držimo priporoœil iz Priroœnika. Izbiramo dneve za korenino, izjemoma tudi dneve za 
plod v œasu za presajanje. Tako ostane repa dolga sveža in zdrava.
Tudi korenje, koreninski peteršilj in œebula so rastline, ki jih sejem na dan za korenino in jih tudi na dan 
za korenino pobiram. Zelenjava tako ne gnije. Œebula, ki jo obesim povezano v kite, se odliœno drži in tudi 
spomladi ne odganja tako kmalu.
Kumarice sejem na dan za plod in moj pridelek je vedno odliœen.
Krompir sadimo vedno na dan za korenino in ga na dan za korenino tudi pospravljamo. Tako se nam do 
pozne pomladi ohrani kot sveže pobran.
Za glavnato solato izbiram dneve za list, cvetje sejem na dan za cvet. Tako imam krasno solato, cvetje pa 
obilno cveti. 
Iz izkušenj lahko reœem, da je sejati in opravljati spravilo pridelkov v skladu s priporoœili Setvenega priroœnika 
res nekaj dobrega.

Vlasta Dohnalova
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datum
Lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. sr j    5 A – g voda/toplota plod 1. in 2. 10. sejemo ozimna žita, obiramo sadje

2. œe j toplota plod

3. pe k    8 toplota/zemlja korenina od 8 vih, nvh

4. so k zemlja korenina vih, ptr

5. ne l    6 L zemlja/svetloba list

6. po a    23 Pg 12 svetloba/voda -----

7. to a voda list vih, vlk

8. sr a  13 E 20 xJ sJ L voda list do 9, ----- vih, ptr

9. œe b    14 voda/toplota list do 13, od 14 plod 9. po 14. uri in 10.10. sejemo ozimna žita, obiramo sadje, sekamo zelje za kisanje

10. pe b toplota plod

11. so c    7 toplota/zemlja korenina vlk, pmt

12. ne c zemlja korenina vih

13. po c F 16 zemlja korenina; *zaœetek presajanja ob 18 vih, ptr sadimo œesen in œebulo, sejemo rastline za zeleno gnojenje na proste površine, zlagamo in prepariramo komposte

14. to d    1 zemlja/svetloba cvet delamo s œebelami; ribamo zelje in repo

15. sr d svetloba cvet delamo s œebelami; potikamo cvetoœe œebulnice

16. œe e    8 svetloba/voda list od 8

17. pe e voda list ptr, pmt

18. so f    3 ag 9 voda/toplota cvet do 12, od 13 plod po 13. uri posevki žit, presajamo sadno drevje in jagodiœevje

19. ne f toplota plod vih, ptr

20. po f toplota plod do 8, -----

21. to g    1 oD toplota/zemlja -----

22. sr g oJ zemlja korenina vlk, pmt

23. œe g D 3 AJ  23 nJ zemlja korenina vlk, pmt

24. pe h    18 zemlja/svetloba korenina do 17, od 18 cvet vih, pmt po	18.	uri	ribamo	zelje	in	repo

25. so h rJ svetloba cvet do 14, ----- vih, pmt do 14. ure delamo s œebelami; ribamo zelje in repo

26. ne i    2 svetloba/voda list

27. po i voda list; *konec presajanja ob 00

28. to j    9 G 2 voda/toplota -----, od 9 plod vih 28.	do	30.10.	v	œasu	za	plod	pozni	posevki	ozimnih	žit

29. sr j toplota plod

30. œe k    13 toplota/zemlja plod do 12, od 13 korenina

31. pe k zemlja korenina vih, ptr

seTVeni dneVi VinoTok – okTober 2014

Œas za presajanje je od 13. do 27. oktobra.

merkur Venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
g g i e h a l j

31. h 24. j 18. f



k oktobru 2014

Zdaj bo res jesen. Sonce je ves mesec pred hladnim ozvezdjem Device, tam je ves mesec tudi Merkur, Venera 
pa do 31. 10., ko se preseli pred ozvezdje Tehtnice. Mars potuje pred vodnim ozvezdjem Škorpijona in se 24. 10.  
preseli pred toplotno ozvezdje Strelca. Jupiter zastopa vodno ozvezdje Raka vse do 18. 10., ko se preseli pred 
sonœno ozvezdje Leva. Takrat, torej 18. 10., bi utegnilo biti spet malo topleje. Delovanje svetlobe podpirata 
Saturn pred Tehtnico in Neptun izpred Vodnarja. Uran je še vedno pred Ribama, od koder podpira Marsa, ki 
prinaša dež. Pluton se zavzema za toploto in šele proti koncu meseca ga podpreta Jupiter in Mars.

Priporoœamo:
semena in rastline
•		Pohitimo	z	zakljuœkom	jesenskih	del!	
•		18.	in	19.	10.,	ko	Luna	potuje	pred	ozvezdjem	Leva,	je	odliœen œas za pozne posevke žit. Seveda bi bili 

dobri tudi posevki, opravljeni na drug dan za plod, toda uœinek ozvezdja Leva je najodliœnejši pri žitih. Na 
splošno velja, da zgodnji posevki prinašajo višje pridelke. Pridelki iz poznih posevkov so po koliœini manjši, 
odlikujejo pa se po boljši kaljivosti in boljšem zdravju. Pozni posevki so najpreprostejša mera za regene-
racijo žit in jih lahko opravimo tja do Božiœa. Biodinamiœna semena sejemo lahko celo na snežno odejo. 
Pridelki iz teh posevkov so naš semenski material. 

 Ko žita oblikujejo drugi list, jih na dan za plod zjutraj škropimo s preparatom kremen iz roga in branamo. Bra-
nanje spodbuja ukoreninjanje in razrašœanje žit. Pri zmrzali ne škropimo! Škropljenje s preparatom iz kremena 
ponovimo v razmaku približno 9 dni na dan za plod še dvakrat. Œe nam to uspe, bodo žita odliœno prezimila. 

•		Dnevi	za	cvet	14.	in	15.	10.	pa	tudi	18.	10.	dopoldne	in	25.	10.	do	14.	ure	so	najboljši	za	potikanje	cvetoœih	
œebulnic. 

•		Dan za korenino v œasu za presajanje, torej ko je Luna pred ozvezdjem Device (od 22. do 24. 10. v œasu za 
korenino) je odliœen za spravilo korenovk. Pri primerjavi razliœnih možnosti skladišœenja korenovk in sadja smo 
ugotovili, da je skladišœenje najboljše v senu ali slami. Sloj mora biti dovolj debel, da pridelki ne zmrznejo.

•		Pri	 spravilu	pridelanega	semena	posebej	pazimo,	da	opravimo	spravilo	na	 za	 rastlino	 tipiœen	dan:	pri	
plodovkah na dan za plod, pri korenovkah na dan za korenino, pri listnatih rastlinah na dan za list, pri 
cvetnicah na dan za cvet.

nega sadnega drevja 
•		Sadje	obiramo	na	dan	za	plod	v	œasu	za	obiranje.	To	je	posebej	pomembno	pri	sadju	za	ozimnico.	Najboljši	

dnevi	so	1.	in	2.	10.,	9.	10.	po	14.	uri	in	10.	10.	pa	tudi	28.	10.	po	9.	uri	do	30.	10.	do	12.	ure.	Zelo	dobri	
so tudi dnevi za cvet v œasu za obiranje. Veœ v knjigi Praktiœno vrtnarjenje. 

•		Œe	sadimo	novo	sadno	drevje,	bomo	zemljo	poškropili	s	preparatom	gnoj	 iz	roga,	korenine	pomoœili	v	
narejen premaz za sadno drevje s presliœnim œajem, h koreninam pa zakopali tri dotrajane kravje rogove 
s konico proti deblu. Enega napolnimo s kravjekom zdrave krave. Najboljši dnevi so, ko Luna potuje pred 
ozvezdjem	Leva,	to	je	18.	in	19.	10.

•		Po	 spravilu	 sadja	 in	 grozdja	 škropimo	 preparat	 kremen	 iz	 roga	 dvakrat	 zjutraj,	 najpozneje	 do	 8.	 ure,	
in enkrat popoldne za dozorevanje listja in lesa. Na olesenelih rastlinah – nakopiœeni zemlji kot pravi  
dr. Steiner - je kambij skupna korenina enoletnih listov in plodov. Kremen iz roga, škropljen na dan za plod 
v œasu po obiranju, odpre kambij za delovanje zvezd. Te se v kambij kot odtisnejo in vodijo razvoj listov in 
plodov v naslednjem letu.

•		Ko	na	sadnem	drevju	ni	veœ	 listja,	pripravimo	premaz	ali	pasto	za	sadno	drevje.	Premaz	nanašamo	s	
œopiœem na deblo in debelejše veje, pasto pa zmešamo s preparatom iz kravjeka po Mariji Thun in s pre-
cejenim škropivom trikrat na dan za plod (v razmaku približno enega tedna) dobro poškropimo celo drevo 
s	krošnjo	vred.	Kjer	imamo	težave	z	divjadjo,	dodamo	v	premaz	5	%	sveže	krvi.	

•		Œe	je	drevje	že	odvrglo	listje,	je	oktober	primeren	za	podiranje	stavbnega	lesa.	Najboljši	so	dnevi	za	cvet	
in plod v œasu za presajanje. 

•		Iz	grozdja,	ki	ga	oberemo	na	dan	za	plod	ali	dan	za	cvet,	je	vino	boljše!	

Škropljenja v oktobru 
•		Pri	vdoru	hladnega	vremena	in	zmrzali	škropimo	s	preparatom	iz	baldrijana.	Tako	vrtnine	lahko	dalj	œasa	

ostanejo na vrtu. 
•		Ko	so	vrtovi	 in	njive	prazni,	potrosimo	kompost	 in	zemljo	plitvo	preorjemo	v	zimsko	brazdo.	Škropimo	

preparat iz kravjeka po Mariji Thun.

Škodljivci 
Za	mere	proti	polžem	izkoristimo	dneva	16.	in	17.	10.

Priprava zemlje
•		V œasu za presajanje bomo na izpraznjene površine njiv in vrtov pa tudi pod krošnje dreves, okrog jagodiœevja, 

malin itd. navozili zrel kompost. Površine za rastline, ki ne marajo živalskega gnoja, kot so œebula, korenje, 
pastinak in stroœnice, oskrbimo z rastlinskimi komposti. Njive bomo preorali in jih pustili v grobi brazdi. Vrtove 
grobo prelopatamo in pustimo zemljo tako odprto. Kjer lopatanje ni mogoœe, bomo kompost premešali z zgor-
njo plastjo zemlje. Škropimo preparat iz kravjeka po Mariji Thun. Groba odprta brazda omogoœa, da energije 
kozmosa zemljo temeljiteje prežamejo, kot œe bi bila izravnana, zmrzal pa naredi zemljo lepo grudiœasto. 

•		Pripravimo	nove	komposte.	Prednost	ima	živalski	gnoj	domaœih	živali	iz	dobre	reje.	Zavržemo	niœ.	Ostanki	
rastlin iz vrtov, tropine, tudi zmerne koliœine gnilih jabolk, zavržena volna od striženja ovac, vse premešano 
s slamo ali listjem, morda z nekaj lopatami zrelega komposta in vrtne zemlje, zložimo v kup in dodamo 
kompostne preparate.

•		Ko	so	vrtovi	že	skoraj	prazni,	se	voluhar	rad	loti	tistega,	kar	je	še	ostalo.	Glavice	radiœa	venijo	druga	za	
drugo. Œe narežemo bezgovih vejic in jih potaknemo okoli gredice tako, da jih œisto zahodimo v zemljo, se 
voluharja rešimo. Bezeg mu preveœ smrdi!

Setveni priroœnik naroœam že devet let. Na priporoœilo znanke mu tudi zaupam in se,  kolikor le mogoœe, dr-
žim napotkov. Ko sem še imela vrt ob poœitniški hišici, sem priporoœene termine za setev  in presajanje upo-
števala veœinoma le ob koncih tedna; sem se pa trudila, da sem jih upoštevala pri posevkih in pri obrezovanju 
drevja. Zdaj že pet let živim v hiši z vrtom in delati v skladu s priporoœili Priroœnika, v skladu z delovanjem 
planetov je mnogo bolj preprosto. Seveda tudi zdaj vœasih nanese, da mora vrt poœakati.
Enkrat sem zavestno naredila tale poskus. Posejala sem suho cvetje in ga rezala vse dni v tednu. Šopke sem 
obesila na vrvico in spremljala, katero cvetje sem porezala prvi oziroma peti dan. Seveda sem priœakovala 
razlike, a tako oœitnih vendarle ne. Cvetje, porezano ob dnevih za cvet, je bilo seveda najlepše in sem ga 
tudi imela najdlje. Tudi cvetje, ki sem ga porezala na dan za plod ni bilo slabo, tisto, porezano na dan za 
korenino, pa se je ob sušenju kar potegnilo skupaj in robovi so porjaveli. Sama sem torej ugotovila, da stvari 
res delujejo tako, kot je napisano v Priroœniku.

Silvie Siblikova 

Priroœnik uporabljam šele drugo leto in ne vem, ali te izkušnje že zadošœajo za mnenje. Sem pa zelo zadovolj-
na. V vrtu sem pridelovala paradižnik, papriko, krompir, kumarice, korenovke in zelje in se pri obdelovanju ter 
negovanju rastlin toœno držala napotkov iz Priroœnika. Kljub temu, da vreme in okolišœine niso bile idealne, 
živimo na nadmorski višini 520 m, tla so kamnita in vrt je zelo izpostavljen, so vse rastline dobro uspevale 
in tudi pridelki so po koliœini prekašali vsa moja priœakovanja. Vrt gnojim samo s kompostom, vœasih pa 
škropim s koprivo in izvleœkom iz œebule. V skladu s Priroœnikom sem še avgusta presadila nekaj cvetoœih 
trajnic. Vse so presajanje odliœno prenesle. Noben cvet ni ovenel in po 2 dneh sploh ni bilo veœ opaziti, da je 
rastlina presajena; rože so cvetele do jeseni.

Katefiina Svozilova
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datum
Lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. so l    12 A – g zemlja/svetloba korenina do 11, od 12 cvet

2. ne l A – h svetloba cvet do 14, -----

3. po a    6 Pg 2 svetloba/voda -----, od 14 list vih, nvh

4. to a sJ voda list do 15, -----

5. sr b    22 E 5 voda/toplota -----, od 9 list

6. œe b  23 toplota plod pmt vegetabilni preparati: zakopljemo brezovo vejico z rmanom v oživljeno zemljo

7. pe c    16 toplota/zemlja plod do 15, od 16 korenina do 15. ure, œe je zemlja prava, je še œas za pozne posevke žit

8. so c zemlja korenina vih, nvh, vlk, pmt

9. ne c zemlja korenina

10. po d    9 F 1 zemlja/svetloba korenina do 8, od 9 cvet; *zaœetek presajanja ob 3 izkopljemo rogove s kremenom; ribamo zelje in repo; delamo s œebelami

11. to d svetloba cvet vih, nvh, pmt presajamo trajnice in cvetoœe grmovnice, potikamo cvetoœe œebulnice

12. sr e    16 svetloba/voda cvet do 15, od 16 list

13. œe e voda list

14. pe f    10 voda/toplota list do 9, od 10 do 18 plod, od 19 cvet vih, vlk 14.,	15.	in	16.	11.	obrezujemo	in	presajamo	sadno	drevje,	trto	in	jagodiœevje

15. so f ag 3 toplota plod vih, pmt

16. ne f toplota plod vih

17. po g    8 toplota/zemlja korenina od 8 vih, nvh

18. to g zemlja korenina 18.	11.	in	ob	drugih	dnevih	za	korenino	v	tem	œasu	zlagamo	in	prepariramo	nove	komposte

19. sr g D 10 zemlja -----, od 15 korenina vih, vlk

20. œe g A – i zemlja korenina

21. pe h    1 zemlja/svetloba ----- vih, nvh, ptr, vlk

22. so i    10  14 nE svetloba/voda -----

23. ne i voda list

24. po j    16 G 10 voda/toplota list do 15, od 16 plod; *konec presajanja ob 8

25. to j toplota plod 25.	in	26.11.	režemo	vejice	za	adventne	in	božiœne	aranžmaje

26. sr k    19 toplota/zemlja plod do 18, od 19 list vih, nvh, vlk

27. œe k L zemlja korenina do 14, -----

28. pe l    18 Pg 1 oE zemlja/svetloba ----- vih, vlk

29. so l svetloba cvet režemo vejice za adventne in božiœne aranžmaje, sekamo božiœne jelke za dolge transporte

30. ne a    12 svetloba/voda cvet do 11, od 12 list zakljuœimo delo s œebelami

seTVeni dneVi LisToPad – noVember 2014

Œas za presajanje je od 10. do 24. novembra.

merkur Venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
g h j f h a l j

15. h 14. i
26. i



k novembru 2014

Sonce je bilo do 1.11. pred Devico, od 2. 11. bo pred svetlobnim ozvezdjem Tehtnice, 20. 11. pa že pred 
vlažnim Škorpijonom. Priœakujemo padavine. Merkur, ki je do 15. 11. pred hladnim ozvezdjem Device, po-
sreduje hlad; nato bo do 26. 11. pred svetlobno Tehtnico in se zatem premaknil pred ozvezdje Škorpijona. 
Venera je pred Tehtnico do 14. 11., nato bo tudi ona pred Škorpijonom. Za toploto skrbijo tokrat Mars izpred 
ozvezdja Strelca, Jupiter, ki potuje pred ozvezdjem Leva, in Pluton, ki potuje pred Strelcem. Za delovanje 
svetlobe se zavzemata ves mesec Saturn pred Tehtnico in Neptun, ki je pred Vodnarjem. Uran je pred ozvez-
djem Rib in skrbi za padavine. November utegne biti zelo lep.

Priporoœamo:
semena in rastline
•		Za	potikanje	cvetoœih	œebulnic	izbiramo	dneve	za	cvet,	denimo	11.	11.	Cvetice	se	nam	bodo	zahvalile	z	

dobro rastjo in moœnimi barvami. 
•		Od	1.	do	19.	11.	je	Sonce	pred	ozvezdjem	Tehtnice	in	mikroorganizmi	v	tleh	se	še	enkrat	razmnožujejo.	

To je primeren œas za gnojenje travnikov in pašnikov. Œe dodatno škropimo preparat iz kravjeka po Mariji 
Thun, se snovi bolje predelajo v kompleks gline in humusa in ne gredo v globlje sloje.

•	Delo	v	vrtovih	in	na	njivah	se	konœuje.	Zdaj je œas za naša semena: lušœenje fižola, graha, boba... Pri odbira-
nju semena za naslednje leto bomo v stroku vzeli le zrna v sredini, podobno pri koruznem storžu le zrna v 
njegovem srednjem delu. Za razmnoževanje elitnih žit bomo iz izbranih, zdravih, velikih in lepo oblikovanih 
klasov vzeli le zrna iz sredine. Pri rastlinah in njihovih plodovih lahko govorimo o polu, ki pripada Zemlji 
(spodaj), o polu, ki pripada kozmosu (zgoraj) in izravnani sredini. Saj vemo, tudi za regeneracijo krompirja 
jemljemo le kali in oœesca iz srednjega dela gomolja.

 
nega sadnega drevja 
•		V	œasu	za	presajanje	presajamo	drevje	in	grmovnice:	sadno	drevje	in	jagodiœevje	na	dan	za	plod,	cvetnice	

na dan za cvet, gozdno drevje na dan za list. Pri presajanju zemljo poškropimo s preparatom gnoj iz roga.
•		Œas	za	presajanje	je	œas	za	obrezovanje	sadja	in	vinske	trte.	Prednost	imajo	dnevi	za	plod	in	dnevi	za	cvet,	

ko ni zmrzali.
•		Sadno	drevje	gnojimo	s	premazom,	katerega	nanašamo	na	debla,	ki	smo	jim	ostrgali	debelo	lubje,	in	veje.	

Dobro je tudi veœkratno škropljenje krone s pasto za sadno drevje, ki smo jo razredœili s preparatom iz 
kravjeka po Mariji Thun. Odliœno je za obnovo kambija in pomlajevanje dreves. 

•		Drevje	podiramo	v	œasu,	ki	ga	za	podiranje	posebej	priporoœamo	ali	v	œasu	za	presajanje	ob	dnevih	za	cvet	
ali plod, nikakor pa ne ob œrtanih dnevih ali dnevih za list.

izdelovanje preparatov 
Na prvi dan za cvet v novembru, morda 10. ali 11. 11., bomo biodinamiki izkopali pripravek iz kremena. V 
rogu naložen, skoraj kot moka zdrobljen kremenov kristal, zakopan v zemlji od pomladi, je vezal nase sile 
poletja in toplote. Kristal bomo izbezali iz roga in spravili v prozoren kozarec, ki naj stoji na soncu na okenski 
polici. Preparat iz kremena je pravi zaklad med našimi preparati, prinaša višje pridelke in boljše zdravje 
rastlin; uporabljamo pa ga ob œisto doloœenem œasu dneva in razvoju rastline.

izdelovanje vegetabilnih kompostnih preparatov
6.	11.	zakopljemo	brezovo	vejico	z	rmanom	v	oživljeno	zemljo	do	pomladi.

Priprava zemlje
Œe tega še nismo postorili, je še œas za kompostiranje. Vse organske odpadke, ostanke rastlin iz vrtov, listje, 
zavrženo volno od striženja ovc in gnoj zložimo v kupe in dodamo biodinamiœne kompostne preparate. Ti 
omogoœijo hitro delovanje glivic, ki razkroj zaœnejo, in dobro pretvorbo. Preparirani kompostni kupi ne smrdijo.   

Zdi se, kot bi preparati prevzeli skrbno gospodarjenje s snovmi in ne dovolijo nobenega uhajanja snovi s plini 
v okolje. Œez eno leto bo to, kar smo zložili v kup, zaradi preparatov vredno štirikrat toliko! Seveda kar se 
tiœe energij zdravja in reprodukcije! In te so pomembnejše kot snovi. Komposti lepše zorijo, œe ob škropljenju 
vrtov in njiv s preparatom iz kravjeka po Mariji Thun (seveda œim pogosteje) privošœimo nekaj tega škropiva 
tudi kompostom.

domaœi kruh

Doslej smo že nekajkrat objavili recept za pripravo domaœega rženega kruha. Tokrat dodajamo še dva re-
cepta, za kruh gospe Hitschfeld in Verin kruh. Seveda bomo tudi ta kruh pripravili iz sestavin v biodinamiœni 
kvaliteti.

kruh gospe Hitschfeld
25 dag ržene moke, 25 dag pšeniœne grobo mlete, 25 dag pirine moke zamesimo s fermentom za peko 
kruha Sekowa, pustimo œez noœ. Zjutraj dodamo enako koliœine vseh treh mok, ½ l sirotke, sol, pol kvasa, 
prgišœe semen sonœnic, prgišœe sušenih kopriv, žlico medu, malo žliœko kumine, malo žliœko ali dve sveže 
mletega koriandra, noževo konico janeža in lanenega semena. Oblikujemo male hlebœke in peœemo 20 min 
pri 250°C, nato še 40 min pri 220-210°.

Verin kruh
1 kavno skodelico prosene kaše operemo v vroœi in hladni vodi in skuhamo v slanem kropu. Ohlajeno na 
telesno temperaturo vmešamo kašo v 1 kg pšeniœne polnozrnate moke in ½ kg ržene polnozrnate moke z 
vodo ali s œajem iz zelišœ:  bazilika, majaron, kumina, janež. Testo naj bo trdo in dobro pregneteno. Na sobni 
temperaturi naj stoji 12 ur, pokrito z mokrim prtiœem. Po 12 urah ponovno dobro premesimo in naredimo 
hlebœke.	Vzhaja	naj	pokrito	z	mokrim	prtiœem	še	najmanj	2	uri	da	zraste	za	polovico.	Peœemo	1	uro	na	180°C.

rženi kruh za zdravje
Iz fine, pa tudi grobe moke pšenice, jeœmena, ovsa, riža in prosa, lahko speœemo s kvasom ali fermentom 
dober kruh. Œe hoœemo, da dragocene sestavine rži v prebavi izkoristimo, moramo ržen kruh peœi drugaœe, 
namreœ s kislimi drožmi. Pri pripravi testa z drožmi gre rž skozi neke vrste fermentacijo, ki sestavine rži 
odpre, jih naredi za našo prebavo dostopne.
Finski raziskovalci so odkrili, da se nagnjenost k rakastim boleznim z uživanjem rženega kruha bistveno 
zmanjša, celo izgine. Torej se nauœimo pripravljati dober ržen kruh. Naj ponovimo naš recept. 
Najprej pripravimo droži: zveœer zvrhano kavino žliœko cvetliœnega medu dobro premešamo v kozarcu tople 
vode	(okoli	50	°C)	z	25	dag	fino	zmlete	ržene	moke.	To	naj	stoji	œez	noœ	na	toplem	-	26	do	30	°C	-,	morda	v	
bližini peœice (v njej naj gori 25W žarnica) ali plošœe štedilnika, ki jo vkljuœimo na najnižjo možno temperaturo. 
Naslednje jutro dodamo mešanici enako koliœino nekoliko bolj grobo mlete moke in tople vode, vse preme-
šamo	in	testo	spet	postavimo	na	toplo.	Zveœer	je	to	testo	že	kislo.	Pregnetemo	ga	z	60%	moke,	ki	jo	želimo	
pri peki uporabiti in ustrezno koliœino tople vode. Dodamo laneno seme, kumino, koprc ali druge zaœimbe in 
testo spet postavimo na toplo. Naslednje jutro z ostankom moke naredimo testo in šele tedaj dodamo sol. 
Ko zaœne vzhajati, kruh oblikujemo. Poœakamo, da testo krepko vzhaja in ga damo v že segreto peœico ter 
peœemo približno eno uro. Vzhajanje kislega testa je odvisno od toplote. V poletni vroœini je mogoœe speœi 
rženi kruh kljub njegovim petim stopnjam obdelave celo v samo štirih urah.
Œe gre rženo testo skozi teh pet stopenj priprav, je rž dobro prebavljiva in njene dragocene sestavine so za 
našo prebavo dostopne. 
Od gotovega testa lahko približno pol kilograma shranimo v glinenem loncu. Pustimo, da še enkrat vzhaja, 
potresemo testo z malo soli, ga pokrijemo s pergamentnim papirjem in postavimo v klet. To so droži za naš 
naslednji rženi kruh.
Priporoœamo, da za pripravo droži izbirate dneve za cvet ali dneve za plod, saj ob teh dnevih peka bolje uspe.
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datum
Lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. po a A – i voda list ptr

2. to a E 10 sJ voda -----, od 14 list vih, vlk

3. sr b    6 voda/toplota plod vih, ptr 3. in 4. 12. dopoldne sekamo božiœne jelke

4. œe b L toplota plod do 13, od 14 list

5. pe c    1 toplota/zemlja korenina do 18, od 19 list nvh, ptr, pmt

6. so c  14       L zemlja list do 7, od 8 korenina med	5.	in	6.	uro	zjutraj	sežigamo	kože	ali	perje	škodljivcev	z	rdeœo	krvjo

7. ne d    18 F 10 zemlja/svetloba korenina do 17, od 18 cvet; *zaœ. presajanja ob 12 vih

8. po d svetloba cvet 8.	in	9.	12.	delamo	s	œebelami

9. to d svetloba cvet

10. sr e    1 svetloba/voda list vih

11. œe f    18 voda/toplota list do 17, od 18 plod

12. pe f toplota plod do 15, ----- ptr, pmt do 15. ure in 13. 12., œe ni zmrzali, obrezujemo sadno drevje in trto

13. so f ag 00 toplota plod

14 ne g    17 toplota/zemlja plod do 16, od 17 korenina vih 

15. po g zemlja korenina ptr, pmt

16. to g D 15 zemlja korenina do 11, ----- vih

17. sr g zemlja korenina

18. œe h    10 zemlja/svetloba korenina do 9, od 10 cvet po 10. uri k œebelam vstavimo mrežice; sekamo božiœne jelke, ribamo zelje in repo

19. pe i    19 svetloba/voda cvet do 18, od 19 list vih režemo vejice za adventne in božiœne aranžmaje; delamo s œebelami

20. so i A – j voda list

21. ne i G 20 voda list; *konec presajanja ob 18 vih

22. po j    1  3 voda/toplota plod

23. to j toplota plod vih

24. sr k    2 sveti veœer   Pg 18 toplota/zemlja ----- prvi	dan	œasa	med	letoma,	œas	svetih	noœi.	V	dobro	zaprtih	kozarcih	zakopljemo	naša	semena	v	zemljo.	Dnevi	do	6.	1.	so	dragoceni	za	naœrtovanje	bodoœnosti.	

25. œe k božiœ zemlja korenina

26. pe l    00 svetloba cvet vih, ptr 26.	in	27.12.	delo	s	œebelami

27. so a    18 svetloba/voda cvet do 17, od 18 list vih

28. ne a voda list vih

29. po a E 11 sJ voda -----, od 14 list vih, vlk

30. to b    12 toplota/voda list do 11, od 12 plod vih

31. sr b toplota plod

seTVeni dneVi grUden – deCember 2014

Œas za presajanje je od 7. do 21. decembra.

merkur Venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
i i j f h a l j

16. j 9. j 3. k 3. i



k decembru 2014

Med 4. in 6. 12. imamo dva vodna trigona, ki utegneta prinesti padavine. Tudi Sonce je vse do 20. 12. pred 
vodnim ozvezdjem Škorpijona, nato se preseli pred toplotno ozvezdje Strelca. V zaœetku meseca je tudi Mer-
kur v službi elementa voda pred ozvezdjem Škorpijona in se 16. 12. preseli pred toplotno ozvezdje Strelca. 
Podobno Venera, ki se 9. 12. izpred Škorpijona premakne pred Strelca. Mars zastopa element toplota izpred 
ozvezdja Strelca le še do 3. 12., nato pa potuje pred hladnim ozvezdjem Kozoroga. Jupiter, ki potuje pred 
Levom, prinaša toploto, Saturn pa do 3. 12. svetlobo izpred Tehtnice, nakar tudi on izpred Škorpijona podpira 
vodni element. Uran se izpred ozvezdja Rib zavzema za padavine, Neptun izpred Vodnarja pa za svetlobo. 
Pluton je pred ozvezdjem Strelca v službi elementa toplota. Priœakujemo nekaj sonœnih zimskih dni.

Priporoœamo: 
semena in rastline
•		Biodinamiki	v	œasu	med	24.	decembrom	in	6.	januarjem	zakopljemo	v	zemljo	semena	naših	kulturnih	

rastlin, vseh žit in vrtnin. V œasu, ko še ni zmrzali, izkopljemo primerno jamo. Vanjo 24. 12. položimo 
kozarce ali lonœene posode s semeni. Vse prekrijemo s senom ali slamo, listjem ali deskami in zemljo. 
Semena	bomo	vzeli	iz	zemlje	6.	1.	Med	tem	œasom,	v	œasu	svetih	noœi,	dobijo	semena	impulze,	ki	so	
pomembni za razvoj rastlin v bodoœnosti. Plodnost Zemlje usiha, dobra semena, ki so temelj preživetja 
nas in naših otrok, je vedno težje pridelati. Pomagajmo rastlinam tudi z zakopavanjem semen v œasu 
svetih noœi!

Dne 24. 12. se zaœne t. i. œas med letoma, svete noœi. To, œemur se posveœamo v tem œasu, je pod  sreœno 
zvezdo. Vzemimo si œas za našo prihodnost! 

 24. 12.  dan deluje z elementom toplota, ki mu vlada ozvezdje Ovna 
 25. 12.  dan deluje z elementom zemlja, ki mu vlada ozvezdje Bika 
 26. 12.  dan deluje z elementom svetloba, ki mu vlada ozvezdje Dvojœkov 
 27. 12.  dan deluje z elementom voda, ki mu vlada ozvezdje Raka 
 28. 12.  dan deluje z elementom toplota, ki mu vlada ozvezdje Leva 
 29. 12.  dan deluje z elementom zemlja, ki mu vlada ozvezdje Device 
 30. 12.  dan deluje z elementom svetloba, ki mu vlada ozvezdje Tehtnice 
 31. 12.  še en dan za element svetloba in ozvezdje Tehtnice 

nega sadnega drevja
•		Œe	bodo	temperature	dovoljevale,	bomo	v	œasu	za	presajanje,	ob	dnevih	za	plod,	obrezovali	sadno	drevje,	

vinsko trto in jagodiœevje, ob dnevih za cvet cvetoœe grmovnice in žive meje. 
•		Za	podiranje	božiœnih	drevesc	izbiramo	dneve	za	cvet	ali	dneve	za	plod,	prednostno	v	œasu	za	obiranje.

Škodljivci
Da bi naredili uœinkovito škropivo proti škodljivcem z rdeœo krvjo (vse ptice, srne, jeleni, divje svinje, jazbeci, 
miši	...)	sežigamo	perje	ali	kože	škodljivcev	6.	12.	med	5.	in	6.	uro	zjutraj.	Niœ	pred	tem	in	niœ	za	tem	œasom.	
Žerjavico bo treba pripraviti že prej. Naj se trud izplaœa. Morda se pri vsakem od društev AJDA najde skupina, 
ki to delo opravi v tem kratkem œasu tudi za veœ vrst škodljivcev. Ker je Luna pred ozvezdjem Bika, lahko 
pepel	dinamiziramo	in	delamo	škropivo	v	D8	po	upepeljevanju	še	ves	dan.

Dragi bralci, hvala vam za prijateljstvo in zaupanje.
Želimo vam prijazen Božiœ in veliko zdravja v novem letu. 

sreœno 2015

V Založbi Ajda nastaja knjižnica prepotrebne strokovne literature za delo po biološko-dinamiœni metodi, ki 
je najodliœnejši naœin pridelovanja zdrave hrane. Publikacije so izjemno lepo darilo za Novo leto ali osebni 

praznik, morda tudi tistim, ki sami še niso našli poti do odgovornega ravnanja z zemljo.
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iz zakLadniCe znanj marije THUn

marija THUn in isis – medicina
 
Marija Thun je s svojim življenjskim delom oblikovala pomembne temelje za kmetijstvo in hkrati tudi za razvoj 
antropozofske medicine. 
Antropozofsko medicino sta pred 100 leti utemeljila Rudolf Steiner in zdravnica Ita Wegman, njegova dolgo-
letna sodelavka na podroœju medicine. Medtem ko je Steiner s svojo sposobnostjo nadœutnega dojemanja 
zaznaval misterijsko znanje iz davnih œasov in tega s svojim raziskovanjem tudi razvijal, je Ita Wegmanova v 
svoji zasebni kliniki, ustanovljeni leta 1921 v Arlesheimu, razvijala in tudi uspešno uporabljala nova antropo-
zofska zdravila. Njun namen je bil utemeljiti spiritualno medicino na materialni in duhovni predstavi o œloveku 
kot alternativo moderni medicini, ki temelji le na materialistiœni predstavi o œloveku. Iz njunega tesnega so-
delovanja, vse do Steinerjeve smrti leta 1925, se je izoblikovala medicina, ki temelji na duhovnih zaznavah.
Antropozofska medicina je doživela svoj razcvet v tridesetih letih prejšnjega stoletja v Švici in je bila z 
antropozofskimi zdravili uspešna pri zdravljenju mnogih bolezni. Pozneje, s spremenjenimi življenjskimi 
okolišœinami, ki so premaknile težišœe bolezni od vnetnih h kroniœno degenerativnim boleznim, z moœnim 
porastom malignih bolezni in razvojem novih, posebej bolezni imunskega sistema, so se nekoœ uœinkovita 
antropozofska zdravila zaœela na mnoge bolezni slabotneje odzivati. Antropozofska medicina je sœasoma 
postala komplementarna medicina, se pravi medicina, ki z antropozofskimi zdravili dopolnjuje zdravljenje z 
moderno medicino. A ker želi antropozofska medicina slediti svojemu prvotnemu cilju, je potrebno duhovne 
vsebine povezati s spremenjenimi okolišœinami našega œasa. Zato je tudi potrebno nadaljevati z raziskova-
njem razvoja antropozofskih zdravil. V ta okvir sodi tudi upoštevanje kozmiœnih sil, podobno, kot se je tega, 
predvsem za kmetijstvo, lotila Marija Thun. Takšno razmišljanje je tudi usmeritev Isis-impulza, katerega 
nosilec je Društvo za œasu ustrezno zdravstvo v Hamburgu. To se osredotoœa predvsem na terapevtske 
teme, ni pa na te omejen, saj v najširšem smislu želi prispevati k osvetljevanju in reševanju eksistencialnih 
vprašanj sedanjosti, tudi temu, kako ohraniti temelje življenja na Zemlji in prispevati k obnovi družbe. Isis-
-impulz temelji na pojmovanju, da sta duh in materija v principu enakovredna in se medsebojno potrebujeta, 
da so torej kozmiœni zakoni prisotni v zemeljskem, in da ima vse, kar delamo na Zemlji, svoj pomen za sile 
neba. Tu se sreœamo z Marijo Thun, ki je nego Zemlje in njenih bitij povezovala z zvezdnimi konstelacijami.
Proizvodnja Isisovih zdravil temelji na prepriœanju, da lahko zdravilno delovanje neke substance okrepimo, œe 
v proizvodni proces pritegnemo tudi kozmiœne sile. Podatki o konstelacijah, potrebni za proizvodnjo dobrih 
zdravil, so seveda mnogo obsežnejši od podatkov Setvenega priroœnika.
Vzemimo primer: Sile svetlobe se posebej jasno izražajo v cvetu. Cvet se ustrezno ujema z dnevi za cvet, torej 
s œasom, ko Luna potuje pred enim od ozvezdij s svetlobno kvaliteto. S posredovanjem Lune sile svetlobe 
sevajo iz kozmosa na Zemljo in krepijo zemeljske sile svetlobe. Podobna delovanja povzroœajo tudi posebne 
konstelacije med planeti. Ob takih dnevih se elementarna bitja svetlobe poœutijo posebej dobro in delajo na 
harmoniœen naœin pri snovnem in eteriœnem nastajanju cveta.
Cvet, ki ga odtrgamo na tak dan, ima moœne in zdravilne svetlobne sile in je primeren za to, da jih prinese 
v œloveka. To je zelo pomembno, saj dandanes prav pomanjkanje sil svetlobe povzroœa celo vrsto bolezni, 
težave z notranjimi organi, s hrbtenico, kožo ... 
Tisti trenutek, ko kamen, rastlino ali živalski izloœek vzamemo iz naravne povezanosti, se zgodi nekaj kot 
odpiranje okna za sile neba. V tem trenutku se zvezdni svet vtisne v karkoli kot kozmiœni peœat. Za rojstvo 
œloveka je to od nekdaj znano.
Pri predelavi, po spravilu rastlin, se mora tudi potenciranje zgoditi ob pravi 
konstelaciji. Kdor je potenciranja vajen, tudi œuti vpliv vsakokratne dnevne 
konstelacije. In lepo je, œe œlovek to, kar prebere v Priroœniku Marije Thun, tudi 
sam doživi. Med potenciranjem se tudi œuti, kako se od ene stopnje potencira-
nja do druge, krepi souœinkovanje konstelacije z zdravilom.
Zadnje œase razvijamo novo zdravilo, katerega sestavine so cvetni listi bele vrtni-
ce in vodno steklo (povezava kremenœeve kisline). Zdravilo potenciramo menjaje 
pri treh zvezdnih slikah svetlobe: Vodnar, Dvojœka in Tehtnica. Vsak dan naredimo  

le eno potenco. Vsaka zvezdna slika ima malo drugaœno kvaliteto. Ta tri razliœna tingiranja svetlobnega etra 
enakomerno vdelamo v zdravilo. Tega principa se držimo tudi pri izdelavi vodnega stekla in nabiranju belih vrtnic.

Meditativno opazovanje tako pridobljenega zdravila vodno steklo / bela vrtnica kaže, da vnaša sile svetlobe v 
celotni sistem živœevja, da osveži možgane, osveži in poveœa spomin ter sposobnost koncentracije, da obnavlja 
vegetativni živœni sistem. Na ta naœin œlovek lahko poveœa svojo energijo in se bolje omeji od stresa in nervoze. 
Pogosto smo preseneœeni, kako moœno se kozmiœne sile vtisnejo v recepture in kako pozitivno delujejo v 
praksi. Predvsem vidimo, da se globlje dotaknejo duševnih in telesnih problemov, kot bi bilo to mogoœe brez 
kozmiœne komponente. 
Ustrezno lahko izdelujemo druga zdravila. Œe bi hoteli doseœi delovanje na limfo, na telesne tekoœine, bi potenci-
rali v œasu, ko Luna posreduje vodno kvaliteto, torej na dan za list. Toploto, ki jo potrebujemo za zdravljenje težav 
s srcem in pri revmatiœnih procesih, dobimo v zdravilo s potenciranjem ob dnevih za plod. Odnos do zemlje, 
ki ga potrebujemo za zdravo œvrstost in jasnost, dobimo v recepture s potenciranjem ob dnevih za korenino.
Da igra Luna pri tem kljuœno vlogo, ni niœ œudnega. Po zunanjosti je po Soncu za nas najveœje vidno nebesno 
telo, ki pusti na Zemlji najveœ uœinkov. Odœitamo jih lahko v plimi in oseki, pa tudi pri ženski menstruaciji. Že 
v starih œasih so obstajala mesta za šolanje, ki so se posveœala misterijem Lune. Steiner govori o tem, da je 
bilo v Efezu v mali Aziji predkršœansko misterijsko mesto, v katerem so kot boginjo Lune œastili Artemis. Ti 
Lunini misteriji so bili pomemben temelj takratne kulture. Upoštevali so jih pri gradnji, po njih doloœali œas 
setve in praznikov. Pouœevali so kralje, kako voditi narod, opravljali zdravljenja…
Znani so tudi misteriji Sonca, povezani s Kristusom in njegovim prvotnim bivanjem na Soncu, kar je dalo osre-
dnji pomen razvoju Zemlje. Steiner postavlja svoje delo in svojo pot duhovnega spoznanja v zvezo s Kristusom. 
Misteriji Sonca pa niso v nasprotju z misteriji Lune. Poti se med-
sebojno potrebujeta, podobno kot dan potrebuje noœ. Modrost 
Lune pripravlja pot modrosti Sonca in naredi njegovo delovanje 
na Zemlji plodno. Iz polarnosti med obema se rojeva vir ustvarjal-
nih možnosti in svobode. 
Rada bi še enkrat izrazila posebno priznanje življenjskemu delu 
Marije Thun. Daleœ preko tega, kar se nanaša na vrtnarjenje in 
kmetovanje, je Marija Thun odprla nova vrata do življenja. S svojo 
intuitivno moœjo je raziskala in privedla v praktiœno uporabo po-
vezovanje Zemlje z ozdravljujoœimi, obnavljajoœimi silami kozmo-
sa. Delo Marije Thun je bistven prispevek za to, da postane mo-
drost, povezana z Luninimi misteriji, dostopna na moderen naœin.                                                                                                                 

Astrid Engelbrecht, dr. med.

marija Thun, naravni postopki zdravljenja in antropozofska medicina

Marija Thun je po svojih predavanjih obiœajno omogoœila poslušalcem, da so ji postavljali vprašanja, in oni so 
bili vedno znova preseneœeni nad raznolikostjo tem, ki se jih je v svojih predavanjih dotaknila. Med temami 
je pogosto izstopal tudi njen interes do naravnega zdravljenja.
Marija je odrašœala na majhni kmetiji, kjer so morali delati prav vsi v družini. Dela prost dan je bila le nedelja, 
in kadar je vreme dovoljevalo, so šli po kosilu na sprehod, pravzaprav na obhod njiv. Z njimi je hodila tudi 
Marijina krstna botra, ki je zelo dobro poznala zdravilna zelišœa. Kazala jih je otrokom in pripovedovala o 
njihovem delovanju na œloveka in živali. Tako je Marija že od svojega 14. leta poznala zdravilna zelišœa in 
znala vedenje o njihovem uœinkovanju tudi posredovati ženam, ki so nabirale zdravilna zelišœa za bolnišnice. 
Moja mati se je leta 1945 naselila v Marburgu in tam najela tri majhne vrtove. Zaœela je z raziskovanjem 
kozmiœnih ritmov in pridelovala tudi mnoga zelišœa. Že takrat je odkrila, da se rosa ne oblikuje vedno enako. 
Še iz otroštva je tudi vedela, da se po oblikovanju rose lahko sklepa, kakšno bo vreme: œe je jutranja rosa 
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moœna, bo dan sonœen in suh, œe zjutraj rose ni, bo lahko deževalo. Lotila se je 
torej opazovanja rose. Pri poskusih v zvezi s konstelacijami je opazovala veli-
kost in barvitost rosnih kapljic. Pri tem je ugotovila, da so kapljice rose, glede 
pot Lune pred zodiakom, razliœno velike, in da se zrcaljenje rastlin v njih razli-
kuje tako po barvitosti kot preciznosti. Vœasih se ji je celo zdelo, da rosa »ni bila 
pri volji«, da bi zrcalila karkoli in zdela se ji je kot bi bila srebrno-sivo obarvana.

Sredi šestdesetih let so Marijo Thun povabili v Eckwälden. Tam je poroœala 
o konstelacijskih poskusih in o tem, kar je opazovala pri oblikovanju rose. 
Med poslušalci je bil tudi dr. Rudolf Hauschka, ustanovitelj farmacevtske firme 
WALA, ki je raziskoval možnosti ohranjanja rastlinskih sokov in to dosegal z 
ritmiœnim gibanjem sokov in z uporabo rose. Bil je navdušen nad predavanjem Marije Thun in jo povabil, da 
v Eckwäldenu še podrobneje preuœi zvezo med kozmiœnimi konstelacijami in oblikovanjem rose. Prišlo je do 
tesnega sodelovanja, ki je bilo plodno za obe strani.
Marija Thun je v delovni skupnosti za biološko-dinamiœno vrtnarstvo v Marburgu ustanovila dve skupini, 
eno, ki je obravnavala vrtnarske in kmetijske teme, in drugo, ki se je posveœala antropozofiji. V tem œasu je 
že opravljala poskuse s pleveli. Rudolf Steiner je že v svojem Kmetijskem teœaju opozoril, da plevel lahko 
uravnavamo s sežiganjem semen plevela, ne moremo pa ga izkoreniniti. Ker je bil plevel v kmetijstvu in 
vrtnarstvu vedno znova pereœa tema, je Marija Thun zaœela z obsežnimi poskusi. Pokazalo pa se je, da pri 
upepeljevanju ostane le malo pepela, zato so ga potencirali po Hahnemannovi metodi. Pri poskusih torej 
niso	uporabljali	samo	œistega	pepela	kot	prasubstance,	temveœ	iz	tega	narejene	decimalne	potence	do	D	36.	
Rezultati so pokazali, da vsaka od potenc razliœno vpliva na oblikovanje rastline in semena.
Med obiskovalci tega delovnega krožka je bil tudi dr. Dietrich Boie, zdravnik v Marburgu. Prizadeval si je 
razviti novo zdravilo proti raku. Delo Marije Thun ga je navdušilo in prosil jo je, da glede na izkušnje s 
potenciranjem, tudi ona sodeluje v skupini strokovnjakov, ki se je ukvarjala z razvojem zdravila. Njeno sode-
lovanje z dr. Boiem, poznejšim ustanoviteljem farmacevtske firme Helixor, je vplivalo, da se je Marija Thun 
posebej posvetila raziskovanju bele omele, ki je trajalo do zadnjih let njenega življenja. Njeni poskusi v zvezi 
z uœinkovanjem zvezdnih konstelacij na predelavo bele omele so pomembno vplivali na uspešno izdelavo 
zdravil, ki ustrezajo principom antropozofije ob pomoœi duhovnega sveta.
Preparat iz bele omele firme Helixor je postal v Nemœiji prvo uradno priznano in za zdravljenje raka dovoljeno 
zdravilo.

Matthias Thun

o biodinamiœnem vinogradništvu v Franciji

Z veliko hvaležnostjo in spoštovanjem se spominjamo Marije Thun, ki je s svojim znanjem obogatila delo 
in življenje na našem vinogradu ob Loari. Bilo je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je gospa Thun 
s sinom Matthiasom redno prihajala v Francijo, da bi s kmeti in vinogradniki zahodne Francije izmenjavala 
izkušnje ter s svojim angelskim potrpljenjem in veliko pripravljenostjo odgovarjala na nešteta vprašanja.
Leta	1986	smo	prviœ	pozdravili	Marijo	Thun	v	našem	vinogradu	in	tudi	pozneje	sta	Marija	in	Matthias	rada	
prihajala k nam. V našem vinogradu je cistercijanski samostan iz 12. stoletja, ki je z njenimi prihodi dobil svoj 
prvotni smisel. Z njenimi seminarji v njem je spet postal mesto za šolanje in po vsakem njenem obisku smo 
bili okrepljeni za naslednjih 12 mesecev. To so bila œudovita leta in koliko vsega, kar smo se nauœili od nje, 
smo lahko uporabili pri vsakdanjem življenju! O jajœnih lušœinah, skozi katere ne more prodreti radioaktivno 
sevanje, in ki so tako dragocene! V loncu naj bi jih postavili na štedilnik in uporabili to vodo za našo kavo, œaj 
ali juhe. To je le eden dragocenih nasvetov, ki smo si jih zapomnili!
Marija Thun je pred 40 leti v Švici ustanovila tako imenovani vsakoletni Kongres biodinamiœnih kmetic. Z 
njim je hotela dati kmeticam možnost sreœanj, izmenjave izkušenj in nabiranja novih znanj. Da je œas za žene 
dozorel, nam je rekla. Menila je, da se za kmetice ne naredi dovolj. Tako pa naj bi vsaj enkrat v letu kmet 
ostal sam doma in sam poskrbel za otroke, hišo in kmetijo. Kmalu je ta kongres postal mednaroden in je 
vse do današnjih dni dobro obiskan. Kongres organizirajo vsako leto v drugem kraju in v razliœnih deželah.
Kakšna veliœastna življenjska naloga! Zmanjka besed, da bi z njimi lahko opisali enkratno delo Marije Thun. 
Bila je pravi balzam za naše duše, naše njive in vinograde.

Coraly Joly, Vignoble de la Coulée de Serrant, Savennieres

o sodelovanju s francoskimi prijatelji

Harald Kabisch in Jeanette Zimmermann sta bila v Franciji nosilca biološko-dinamiœne metode. H. Kabisch, 
naš družinski prijatelj, je bil svetovalec za biološko-dinamiœno metodo na Bavarskem in v Vogezih, v Franciji; 
Jeanette Zimmermann, sicer uslužbenka antropozofske farmacevtske firme Weleda, pa je bila tista, ki je 
povezala francoske biodinamike.
Harald Kabisch je spremljal konstelacijske poskuse Marije Thun in rezultati so ga navduševali. Zato jo je 
kmalu tudi nagovoril, da svoje izkušnje predstavi v Okrožnici za vrtnarje, katere izdajatelj je bil. Vrtiœkarji in 
kmetje, ki so sledili našim napotkom, so bili navdušeni. In prav Harald Kabisch je bil tisti, ki je mojo mati pred 
52 leti opogumil, da zaœne svoje izkušnje izdajati v preprosti obliki, ki so s tem postale dostopne praktikom. 
Kabisch in Zimmermannova sta o našem delu poroœala tudi  francoskim prijateljem in interes za rezultate po-
skusov z zvezdnimi konstelacijami se je tam hitro širil. Iniciativa za širjenje biodinamike v Franciji z Jeanette 
Zimmermann na œelu, je Setveni koledar zaœela kmalu tudi prevajati v francošœino. 
Uspeh, ki so ga imeli francoski praktiki z delom po Setvenem koledarju je bil tako velik, da so zaœele od 
vsepovsod prihajati prošnje za predavanja Marije Thun. Nanje se je rada odzvala, saj se ji je Francija vedno 
zdela posebna dežela. Najprej je predavala v Vogezih, pozneje po vsej Franciji. Sprva se je v predavanjih 
osredotoœala na vrtnarstvo in kmetijstvo; a bolj ko so se njena predavanja širila v notranjost dežele in v južno 
Francijo, tem pogosteje so bili poslušalci vinogradniki, vse pogosteje tudi s svojimi specialnimi vprašanji. 
Zato so kmalu priœeli tudi z organizacijo kongresov za vinogradnike, pri œemer sta bila posebej aktivna Nico-
las Joly in njegova žena Coraly ter François Bouchet. Marija Thun je na teh kongresih sodelovala in rezultati 
konstelacijskih raziskav v zvezi z biološko-dinamiœno metodo so se med francoskimi vinogradniki neverjetno 
razširili. Rezultati dela po naši metodi so bili tako odliœni, da sta se Nicolas Joly in François Bouchet zelo in-
tenzivno lotila svetovalne dejavnosti, ki se je hitro razširila preko meja Francije. Nicolas Joly je svoje izkušnje 
tudi zbral v knjigi Vino z dušo, biološko-dinamiœno vinogradništvo, ki je prevedena v veœ jezikov.
Francoska biodinamiœna iniciativa ni prispevala le bistvenega deleža k ozdravljenju vinogradništva, temveœ 
je dala vinu tudi nove, morda svoj œas znane nianse okusa, kar je bil dodaten razlog za to, da se je ta metoda 
v vinogradništvu zelo hitro širila.
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Marija Thun v pogovoru z dr. Hartmutom Rammom ob obisku 
uœnega vrta z belo omelo pri inštitutu Hiscia v Arlesheimu, 

Švica, kjer so razvili zdravilo iz bele omele z imenom Iscador.

Starejša bela omela

Mlada bela omela na smreki



A œe so se biološko-dinamiœni kmetje spraševali, zakaj tako velika angažiranost Marije Thun pri svetovanju 
vinogradnikom, je sama znala odgovoriti takole: œe se iz biološko-dinamiœno pridelanega jeœmena lahko dela 
boljše pivo, bo tudi iz tako negovane trte mogoœe »priœarati« boljše vino. In imela je prav.

Matthias Thun

Uporaba koledarja marije Thun v egiptu

Pri biološko-dinamiœnem kmetijstvu v Egiptu smo razvili tale sistem: 
Pazimo, da v skladu s setvenim koledarjem opravimo posevke na prave dneve.
Preparat gnoj iz roga škropimo ali neposredno po posevku skupaj z namakanjem ali pa takoj, ko po nama-
kanju lahko stopimo ali zapeljemo na njivo. 
Preparat kremen iz roga škropimo trikrat, ko je Luna pred razliœnimi zodiakalnimi znaki vsakokratnega trigo-
na tako, da zaœnemo s škropljenjem takrat, ko rastlina izoblikuje drugi ali tretji list.

rezultati škropljenja krompirja ob dnevih za korenino s kremenom iz roga in brez kremena iz roga
Ves krompir smo sadili istega dne in zemljo škropili z gnojem iz roga. Po tem, ko se je razvil drugi list, smo 
pol njive trikrat zapored pred razliœnimi zodiakalnimi ozadji ob dnevih za korenino škropili s kremenom iz 
roga (11., 22. in 29. 11. 2003); 22. 11. smo tudi okopavali. Pri spravilu smo ugotovili, da je pridelek višji pri 
tisti polovici, ki smo jo škropili s kremenom; gostota in okus tega krompirja sta bila drugaœna. Razlika je bila 
opazna tudi pri skladišœenju v skladišœu s temperaturo 4°C.

Pridelovanje janeža
Poskus z janežem smo opravili tako, da smo posevke škropili pri razliœnih impulzih. Predstavljamo razlike 
pri koliœini pridelanih semen:

 1. varianta 2. varianta 3. varianta
setev dan za plod dan za plod dan za cvet
gnoj iz roga --- dan za plod dan za cvet
kremen iz roga  --- trikrat dan za plod trikrat dan za cvet
spravilo dan za plod dan za plod dan za cvet
koliœina	pridelka	 450	kg	 564	kg	 480	kg

Dr. Ibrahim Abouleish s sodelavci

na biodinamiœni farmi sekem v egiptu

Pozno poleti leta 1997 je imela Marija Thun v Münchnu predavanje o svojem konstelacijskem raziskovalnem 
delu. Pri tem je omenila tudi svoja opazovanja finega peska vsako pomlad in jesen na zahodni o bali otoka 
Sylt. Pri odtekanju vode (oseki) so se v pesku oblikovale œudovite oblike, ki so se spreminjale glede na to, 
pred katerim ozvezdjem se je gibala Luna. 
Po predavanju sta mojo mati nagovorila zakonca Brand, saj ju je, kar sta slišala, zelo navdušilo. Prosila sta jo, 
naj o tem poroœa na biodinamiœni farmi Sekem v egiptovski pušœavi. Claus-Michael Brand je bil zobozdrav-
nik in zelo povezan z nastajanjem farme Sekem. Tam je od samih zaœetkov vodil zobozdravstveni oddelek 
medicinskega centra. Ta ustanova, ki je nastala na pobudo dr. Hansa Wernerja, zdaj skrbi za delavce vseh 
tovarn v okviru farme Sekem pa tudi za prebivalce sosednjih vasi.
Moja mati se je torej 17. 11. 1997 odpravila v Egipt. Kairo naju je priœakal v hudi vroœini in po slabi uri vožnje 
s taksijem skozi pušœavo proti jugu sva prispela na Sekem. Sprejeli so naju z odliœno veœerjo in nama dodeli 
takrat še ne klimatizirano hišo za goste. Moja mati je bila œlovek zgodnjih ur. Vstala sva že ob pol šestih in 
si do zajtrka že ogledala del farme v bližini. Kar sva videla, ni imelo niœ opraviti s farmo v pušœavi. To je bila 
prava oaza, v kateri se je œutilo veselje do rasti. Bila sva prevzeta.
Kmalu zatem naju je nadvse prisrœno pozdravil Ibrahim Abouleish s svojimi sodelavci. Ob 7. uri se je zaœel delavnik. 
Preseneœena sva kmalu sreœala sina Georga Merckensa, Klausa, ki je tam nadaljeval z delom svojega oœeta. Prvi dan 
je bil zapolnjen z ogledom kmetije in poœitkom, ki je bil zaradi prilagajanja na tamkajšnje temperature kar potreben.

Pešœena saharska tla so Mariji Thun zastavljala mnoga vprašanja, med drugim, kako naj bi v teh tleh delovale 
kozmiœne	sile.	Iz	poskusov	je	vedala,	da	se	sile	kozmosa	lahko	svobodno	razvijejo	šele,	ko	je	v	tleh	vsaj	1,4%	
za rastline razpoložljivega humusa. O tem so ji govorile izkušnje na nekdanjih treh pešœenih vrtovih v Marburgu. 
Ob ogledu farme so se vrstila preseneœenja, eno za drugim. Njivske površine so obdajale žive meje, ki so 
medtem zrasle v prave aleje. Okoli površin je bil narejen dobro premišljen namakalni sistem, s katerim so 
dosegali izvrstno mikroklimo in moœno oblikovanje rose. Za potrebno tvorbo humusa v tleh niso skrbeli le 
ostanki rastlinskih korenin v tleh, temveœ tudi kompost, ki ga je bilo dovolj. Komposte so pripravljali na velikih 
kompostišœih z dovolj sence. Kompostišœe je ob vzpostavitvi farme Sekem zasnovala vrtnarica Frieda Gögler, 
pozneje pa ga je razvijal Georg Merckens. Komposti so bili iz ostankov rastlin, kravjeka, gnoja vodnih bivolov, 
kamel, koz in perutnine. Mati je bila zdaj povsem pomirjena. Zdaj si je lahko predstavljala, kako deluje koz-
mos v teh, s kompostom negovanih tleh.
A ostalo je odprto še eno vprašanje - voda. Njene dotedanje izkušnje so pokazale, da zalivanje rastlin prekrije 
sile, ki jih Luna posreduje izpred zodiaka, in se na rastlini izražajo Lunine faze. Po bolj toœnem opazovanju in 
pojasnilih Georga Merckensa je te pomisleke opustila. Sprva so na farmi Sekem površine zalivali s pršenjem 
od zgoraj. Hitro pa so ugotovili, da zaradi tega prihaja do kopiœenja soli. Zato so ponovno uvedli tradicionalno 
namakanje s kanali. Pri tem naœinu zalivanja voda teœe po ozkih, približno 40 cm širokih kanalih, po katerih 
z dobro premišljeno tehniko vodo vodijo na skoraj povsem horizontalne njivske površine tako, da voda lahko 
poœasi pronica v zemljo. Kopiœenje soli se s tem prepreœi.

Matthias Thun
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Jutro na Sekemu, hiša za goste

Do leta 2004 sva z materjo še nekajkrat obiskala  
farmo Sekem in sva poskuse, ki so jih tam  

zaœeli opravljati, lahko tudi spremljala.

V zgornjih dveh stebrih smo
navedli kg/m2

spravilo 19. 2.

gnil krompir v skladišœu 23. 3.

gnil krompir v skladišœu 29. 4.
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naslovi društev ajda 

zveza društev za b-d 
gospodarjenje ajda slovenija 
Sevno	13,	8000	Novo	mesto
predsednik: Boris Potoœar
telefon:	 031	308	026
boris.potocar@ajda-dolenjska.si

društvo za b-d gospodarjenje 
Lan bela krajina
Vrhovci	2,	8341	Adlešiœi
predsednica: Kristina Vranešiœ
telefon:		040	888	058
biodinamikalan@gmail.com 

sadjarsko društvo borovnica
Paplerjeva 22, 1353 Borovnica
predsednik: Rudi Cerk
telefon:	 030	604	004
klara.cerk@gmail.com

društvo za b-d gospodarjenje 
ajda dolenjska
Vinji vrh 5a 
8220	Šmarješke	Toplice
predsednik: Jože Lusavec
telefon:		07/307	38	78
		 031	645	476	
joze.lusavec@gmail.com

društvo ajda domžale
Podreœje 10, 1230 Domžale
predsednik: Jože Grabljevec
telefon:  041 323 249
(vsak	torek	od	16.	do	18.	ure)
ajda.domzale@gmail.com

društvo ajda gorenjska
Podhom 42, 4247 Zgornje Gorje
predsednica: Mihaela Zalokar
telefon:		04/572	56	18	
(vsak	dan	med	8.	in	9.	uro)
monika.brinsek@gmail.com

društvo ajda goriška
Ulica	padlih	borcev	26
5290 Šempeter pri Gorici
predsednica: Greta Sorta
telefon:	040	658	482
ajda.goriska@gmail.com

društvo za b-d gospodarjenje 
ajda istra
Dilici 15
6274	Šmarje	pri	Kopru
predsednica: Darja Trgo
telefon:		040	564	212
(vsak torek od 17. do 19. ure)
ajda.istra@gmail.com

društvo ajda koroška
Trg	4.	julija	67
2370 Dravograd
predsednica: Antonija Loœiœnik
telefon:		02/871	07	50
		 041	340	871	
toncka@loris.si

društvo biodinamikov 
notranjska
Cesta 4. maja 75
1380	Cerknica	
predsednica: Mihaela Klanœar
Telefon:		041	444	736
biodinamika.notranjska@gmail.com

društvo za b-d gospodarjenje 
Podravje
Vanetina	13,	2236	Cerkvenjak
predsednik: Drago Purgaj 
telefon:  031 405 502
kmetija.demeter@gmail.com

društvo za b-d gospodarjenje 
Pomurje
Lukavci 7d
9242 Križevci pri Ljutomeru
predsednica: Klavdija Šalamun
telefon:	 Klavdija	031	275	966
 Daniela 040 373 332
biodinamiki.pomurja@gmail.com

društvo za b-d gospodarjenje
ajda Posavje
Žigrski	vrh	8a
8290	Sevnica
predsednik: Janez Košar
telefon:		041	458	532 
 (Majda Hriberšek) 
majda.hribersek@gmail.com

društvo za b-d gospodarjenje 
ajda Posoœje 
Trg	Maršala	Tita	18/a,	p.p.	76
5220 Tolmin
predsednica: Mojca Virc
ajda.posoœje@gmail.com

društvo za b-d gospodarjenje 
ajda sostro
Sadinja	vas	81	
1261	Ljubljana	–	Dobrunje
predsednica: Alenka Svetek
telefon:  01/542 97 47
		 041	364	897
alenka.svetek@gmail.com

društvo za b-d gospodarjenje 
ajda Štajerska 
Soseska 13
3312 Prebold 
predsednik: Stanko Krašovec 
telefon:  03/705 30 75 
(vsak	dan	od	7.30	do	8.30)
ajda.stajerska@gmail.com

društvo za b-d gospodarjenje 
ajda Vrzdenec
Vrzdenec	60,	1354	Horjul
predsednica: Meta Vrhunc 
telefon:  01/754 07 43 
(od 9. do 13. ure)
ajdavrzdenec@gmail.com

UPraVLjanje z bLagoVno 
znamko demeTer V sLoVeniji

demeTer
zavod za biološko-dinamiœno 
gospodarjenje
Gradnikova	ulica	89
4240 Radovljica
kontaktna oseba: Franc Zavodnik
telefon:		040	615	386
demeter.slo@gmail.com
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