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Razlog in Rešitev stiske smo sami

Se res vse ruši? Ne le tam, nekje, paœ pa tudi pri nas, v naravi in v ljudeh? Kaj se dogaja? Smo res obsojeni 
na sprejemanje nekih vsiljenih, uniœujoœih in nespremenljivih dejstev? So nam pravice, ki pritikajo œloveku 
kot gospodarju planeta, œisto odrekli?

Živimo v svobodni družbi. Pravijo. Ko je Evropa vsiljevala zakon, ki dovoljuje posevke gensko spremenjenih 
rastlin, smo kar naprej poslušali, da mora imeti potrošnik v svobodnem svetu možnost izbire med gensko 
spremenjeno ali gensko œisto hrano; kmet možnost sejanja gensko spremenjenih ali gensko œistih rastlin. 
Svobodno odloœanje pa so nam vsilili tudi drugod, na celi œrti. Sooœamo se z novo, naši dosedanji kulturi 
doslej tujo situacijo, ki ji še nismo kos.

Pustimo ob robu posledice svobode na podroœju prostitucije, pornografije, igralništva, … Hudo, toda še bolj 
boleœe so za nas in naše otroke posledice možnosti svobodnega odloœanja na podroœju hrane.
Slovenija ima nekaj sto uslužbencev v ustanovah za varnost hrane, na trgovskih policah pa komaj kaj hrane, 
ki zdravju ne škoduje. Kako je to mogoœe?

Kakšen izgovor! Zdi se, da je Evropi, ki kroji predpise, pomembno predvsem, da ima potrošnik možnost, da 
sebe in svoje otroke zastruplja z nakupi salam, hrenovk, jušnih kock z glutaminatom, zloglasnimi E 620 do 
E 625, ali lahkih jogurtov in pijaœ z uniœujoœim aspartamom, ki sta oba, kot vemo, kriva za hiperaktivnost, 
diabetes, strah in depresije, Alzheimerjevo in Parkinsonovo bolezen, bolezni presnove in debelost. Da omeni-
mo samo ta dva. In pušœa potrošniku tudi možnost, da takšnih artiklov ne kupuje, si sam poišœe informacije 
o zdravi in zdravju škodljivi hrani in se odgovorno svobodno odloœa; si v trgovini vzame œas za prebiranje 
deklaracij in se z izbiro artiklov odloœi za zdravje ali bolezen. S tem, seveda, se potrošnik zavestno odloœa 
tudi, katere procese bo z denarjem, ki ga v trgovini pusti, financiral. Bo financiral nadaljnje uniœevanje zemlje, 
rastlin, živali in œloveka in bremenil svojo dušo še s tem, ali pa podpiral ekološko kmetijstvo, ki se bori za 
ohranjanje tistih temeljev preživetja in tistega zdravja zemlje, rastlin, živali in nas, ki nam je še ostalo. 
Možnost svobodne odloœitve imamo tudi z nakupi sicer. Z denarjem, ki ga pustimo v trgovini, lahko financi-
ramo delovna mesta na Kitajskem ali pa možnost zaposlitve naših mladih doma. 

Toda, ali se zavedamo posledic naših odloœitev? Situacija pravi, da ne. Pravzaprav œudno, saj nam je mo-
žnost svobodne odloœitve s sposobnostjo prepoznavanja dobrega in zla dana že davno. Pa smo se prepogo-
sto odloœali za lažjo pot in pušœali zlu veœ in veœ prostora. Karte pa se na novo delijo in lažja pot ne ostaja veœ 
brez kazni. Sklepanje rok v zanašanju na druge ni veœ dovolj. Svoje talente moramo izkopati in jih pridno in 
nesebiœno uporabljati. Œas hoœe, da zavihamo rokave in tudi sami gradimo red, ki ga potrebujemo. V sebi in 
zunaj. In da ne delamo prav niœesar veœ, ne da bi se zavedali posledic, ki jih s tem povzroœamo.

Sreœati Steinerjevo antropozofijo z zanesljivimi smerokazi je res milost. Poziv, da z ljubeznijo, hvaležnostjo in 
odgovornostjo soustvarjamo bodoœnost, ki jo potrebujemo, biodinamiki z mirom v srcu sprejemamo z našimi 
biodinamiœnimi zdravili za naravo in nas same. Pridružite se nam!

Vaša Meta Vrhunc

Walter Thun, Križanje, akvarel 48 × 36 cm

Walter Thun je študiral cerkveno slikarstvo. Misterij na Golgoti je bila zanj tema nikoli dokonœanega razmi-
šljanja. Vseskozi ga je spremljala zahteva Rudolfa Steinerja, da naj bi skušali Kristusa predvsem razumeti. Je 
Golgota bila, ali je morda to dogajanje, ki ga lahko povezujemo s œlovekom, œloveštvom? 
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zoDiak 

Priœujoœo shemo zodiaka sestavljata 
zunanji in notranji krog. Tako zunanji 
krog prikazuje dejanske razsežnosti na 
nebu vidnih ozvezdij zodiaka z datumi 
premika Sonca pred drugo ozvezdje; 
prehodi so zaradi prestopnega leta 
vœasih zamaknjeni za en dan. Notranji 
krog prikazuje staro astrološko delitev 
na 12 enakih, po 30° širokih delov. 
Shema pomaga bralcu razumeti razli-
ke našega, v resniœnosti utemeljenega 
prikaza, in astroloških koledarjev, 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.

spoštovani bralec!

Pred vami je 53. izdaja Setvenega priroœnika Marije Thun, ki je plod dolgoletnih raziskovanj in izkušenj nje-
gove utemeljiteljice Marije Thun. Pod njenim vodstvom smo veœ kot 60 let opravljali poskuse, da bi raziskali 
uœinkovanje kozmiœnih ritmov in konstelacij na rastline in œebele. Rezultati teh raziskovanj so temelj naših 
priporoœil v vsakoletnem Setvenem priroœniku Marije Thun. 

Nove bralce želimo na kratko seznaniti s pomembnejšimi koraki v razvoju našega dela.
Marija Thun je že spomladi leta 1952 pri posevkih redkvic, ki jih opravljala deset dni zapored, ugotovila 
pomembne razlike v rasti rastlin, ki pa si jih ni znala pojasniti. To jo je spodbudilo, da je nadaljevala s posevki 
redkvic pod enakimi pogoji nekaj tednov zapored. Tudi tedaj ni prišla do odgovora, zakaj opazne razlike pri 
rastlinah; impulza, ki deluje v rasti rastlin, ni poznala. Radovedna, je z delom nadaljevala v naslednjem letu. 
Pokazalo se je, da utegnejo na razlike vplivati kozmiœni ritmi in zaœela se je ukvarjati z astronomijo.
Marija Thun je œez nekaj let že vedela, da pride do razlik v rasti rastlin, œe obdela zemljo tik pred posevkom. 
Œe je veœjo gredico pripravila vnaprej, sejala pa vsak dan brez obdelave tal, so bile razlike v obliki rastlin 
manjše, kot œe je tla obdelala pred setvijo vsak dan na novo. Jasne razlike v obliki rastlin je najprej opazovala 
pri listih, kjer je ugotovila, da so razlike manjše, œe je ob suši rastline zalivala. Na zaliti rastlini so bili novi listi 
primerljivi. S tem spoznanjem se je odloœila raziskati ozadje razlogov.
Po devetih letih tovrstnih preuœevanj je lahko objavila prve rezultate, kajti ugotovila je, da z obdelavo tal do 
globine lopate aktivira v tleh kozmiœne ritme, ki so tisti œas dejavni in jih seme sprejme kot spodbudo za obli-
kovanje rastline. Pokazalo se je, da kozmiœni ritmi pritekajo iz ozvezdij zodiaka, na Zemljo pa jih posreduje 
Luna. In pokazalo se je, da Luna za svoje delovanje uporablja klasiœne elemente zemlja, voda, zrak/svetloba 
in toplota. Tudi ti elementi imajo oœitno svoj izvor v ozvezdjih zodiaka. Rastlini lahko posredujemo razliœne 
impulze za njeno rast tako, da izbiramo œas setve glede na to, pred katerim ozvezdjem Luna takrat potuje. 

V toku let smo spoznali še druga delovanja, ki jih posredujejo planeti 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 razlog 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, medtem ko uporaba pri neu-
godnih œasih lahko rastlino 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.

Dragi bralec. Naj kot sklep ponovno opozorimo na to, da se naša navodila nanašajo na astronomske in ne 
na astrološke izraœune in so utemeljena v znanstvenih raziskavah delovanja kozmiœnih konstelacij, ki jih je 
60 let opravljala Marija Thun. Astronomski podatki se nanašajo na resniœne razsežnosti delovanja ozvezdij in 
gibanje planetov, kot jih lahko opazujemo na nebu. 

V Priroœniku objavljamo tudi nekaj prispevkov naših bralcev, letos naših slovenskih prijateljev Mete Vrhunc, 
Brede Medvešœek, dr. Matjaža Turineka, Acija Urbajsa in Mihaele Zahrastnik. Objavljamo jih, da si tudi na 
podlagi njihovih izkušenj lahko ustvarimo predstavo o tem, kaj pravzaprav pomeni Steinerjeva biološko-
dinamiœna metoda in naše raziskovalno delo v svetu. 
Ob uporabi našega Priroœnika vam želimo veliko uspehov in se veselimo vaših prispevkov

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
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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 rastlinam zelo pomaga-
mo. Bolj zdrave in bolj krepke bodo, predvsem v tistem delu, ki ga želimo pridelati. Na podoben naœin delujejo 
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 planetov 
(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 
prekrije in govorimo o mrkih J. Posevki ob takem œasu motijo rast in škodujejo regenerativnim moœem 
rastline, torej zmanjšujejo dobro kaljivost semen.

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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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 impulzi, 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 pre-
sajanje. 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

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
Kmetje in vsi, ki delajo z rastlinami, tudi cvetliœarji in vrtnarji, morajo vedeti, da so doloœeni dnevi za delo 
neprimerni; to so œasi mrkov in vozlov Lune ali planetov pa tudi drugih negativnih konstelacij. Ti œasi so v ko-
ledarju 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.



10 11

Datum
lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. œe c    7 A –j toplota/zemlja korenina œas od 1. do 6. 1. je œas svetih noœi; negujemo vizijo dobre bodoœnosti

2. pe c zemlja korenina

3. so c F 19 zemlja korenina vih, ptr, vlk, nvh

4. ne d    2 zemlja/svetloba cvet; *zaœetek presajanja ob 2 vih, ptr, vlk, pmt, nvh

5. po d  6 svetloba cvet ptr, pmt, nvh

6. to e    8 sv. trije kralji svetloba/voda list vih izkopljemo zakopana semena

7. sr e voda list vih

8. œe f    1 voda/toplota plod ptr 8., 9. in 10. 1. œe ni zmrzali, so to odliœni dnevi za obrezovanje sadnega drevja in trte

9. pe f ag 19 toplota plod vih, ptr, nvh

10. so f toplota plod vih, vlk

11. ne g    00 zemlja korenina vih, ptr

12. po g D 17 zemlja korenina do 13, -----

13. to g zemlja korenina

14. sr h    20 zemlja/svetloba korenina pmt

15. œe h svetloba cvet vih, pmt od 15. 1. do 15. 2. se meditativno ukvarjamo s škodljivci; œe ni zmrzali, obrezujemo sadno drevje

16. pe i     5 svetloba/voda -----

17. so i o D voda -----

18. ne j    11 G 8 voda/toplota list do 10, od 11 plod; *konec presajanja ob 7

19. po j A – k toplota plod vih, vlk

20. to k    12  15 toplota/zemlja plod do 11, od 12 korenina

21. sr k Pg 21 zemlja korenina do 9, ----- vih, ptr, pmt, nvh

22. œe l    9 zemlja/svetloba -----, od 10 cvet

23. pe l svetloba cvet œebelarji, odstranite zimske vložke in oœistite žrela!

24. so a    1 svetloba/voda list

25. ne a E 12   Js voda -----, od 15 list

26. po b    17 voda/toplota list do 16, od 17 plod vih, ptr, vlk, pmt v lonœke sejemo solato, peteršilj, odporne kolerabice

27. to b toplota plod vlk

28. sr c    12 toplota/zemlja plod do 11, od 12 korenina

29. œe c zemlja korenina ptr, nvh

30. pe c zemlja korenina vih

31. so d    8 F 2 zemlja/svetloba cvet; *zaœetek presajanja ob 4 vih

setveni Dnevi PRosinec – janUaR 2015

Œas za presajanje je od 4. do 18. in 31. januarja.

merkur venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
j j k f i a l j

4. k 2. k 8. l 29. e
25. l



k januarju 2015

Sonce je pred ozvezdjem Strelca in se 19. 1. premakne pred zemeljsko ozvezdje Kozoroga. Njegovo hladno 
delovanje podpirata tudi Merkur, ki je pred Kozorogom od 4. 1., in Venera, ki je prav tam od 2. 1. Merkur, ki 
je od 21. 1. tudi na povratni poti, še okrepi posredovanje hladnega elementa. Jupiter ostaja do 29. 1. pred 
toplotnim ozvezdjem Leva in s Plutonom, ki je ves mesec pred Strelcem, posreduje toploto. Saturn, pred 
vodnim ozvezdjem Škorpijona, in Uran, pred Ribama, skrbita za padavine. Svetlobni element zastopajo ta 
mesec trije planeti pred ozvezdjem Vodnarja, in sicer Mars od 8. 1., Venera od 24. 1. ter Neptun ves mesec.

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.
Negujmo vizijo dobre bodoœnosti. Rastline, ki jih posejemo na te dni, dobijo izjemno popotnico.

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.

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 in sadnega drevja. 

škropljenja v januarju 
Za zdravje in plodnost zemlje je pomembno, da preparat gnoj iz roga škropimo enkrat tudi 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 (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, ukvarjamo 
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 vzpo-
stavljati porušeno ravnotežje. Torej je prav, da razmislimo, kaj bi utegnilo biti v naših vrtovih narobe, da so 
ti škodljivci potrebni. Morda moramo skrbeti pri izbiri rastlin 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 orali pregloboko ...

Dnevi setve dreves in grmovnic v letu 2015

 19. 1.  hruška, breza, lipa, akacija, vrba
 3. 3.  jablana, bukev, jesen, maroni
 2. 4.  sliva, jesen, smreka, lešnik, beli gaber, jelka, cedra, tuja, œešplja
 15. 4.  od 18. ure: hruška, breza, hrast, tisa, lipa, akacija, vrba
 3. 5.  jelša, macesen, lipa, brest, sliva, jesen, smreka, lešnik, beli gaber, jelka, cedra, tuja, œešplja
 15. 5.  od 16. ure: tisa, hrast, jesen, smreka, lešnik, jelka, bor, divji kostanj
 22. 5.  hruška, breza, lipa, akacija, vrba
 15. 7.  jelša, tisa, hrast, macesen, lipa, brest, œešnja, breskev, marelica
 1. 9.  jesen, smreka, lešnik, jelka, cedra
 17. 9.  jesen, jablana, bukev, maroni
 7. 10.  tisa, hrast, maroni, divji kostanj, œešnja
 12. 10. jesen, smreka, lešnik, jelka, cedra
 23. 11.  samo do 9. ure: hruška, breza, lipa, akacija, vrba

Za posevke izbiramo prednostno dneve opozicij planetov, s katerimi drevesa živijo. Breza, lipa, akacija, hru-
ška in macesen živijo s planetoma Venero in Merkurjem. Sejemo in sadimo jih praviloma spomladi. Višnja, 
divji kostanj, oreh in hrast se ravnajo po Marsu, pri œemer izbiramo œas dvigajoœih Luninih lokov. S silami 
Jupitra živijo predvsem javor, bukev, maroni in jablane. Z ritmi Saturna živijo iglavci, pa tudi beli gaber, tuja, 
brin, trnulja in sliva.

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. 

Œas za podiranje posebnega lesa v letu 2015

 26. 2. jablana, bukev, jesen, smreka, lešnik, maroni
 4. 3.  breza, hruška, akacija
 2. 4.  jesen, smreka, lešnik, œešnja, jelka, cedra
 6. 4.  jelša, macesen, lipa, maroni, brest
 21. 4.  jablana, macesen, lipa, bor, maroni, divji kostanj
 29. 6.  breza, hruška, akacija, vrba
 1. 7.  jesen, smreka, lešnik, jelka, cedra
 7. 7.  jelša, tisa, hrast, œešnja, macesen, lipa
 22. 7.  jelša, tisa, hrast, œešnja, macesen, lipa, marelica, breskev
 13. 8.  jesen, smreka, jelka, cedra
 19. 9.  breza, hruška, akacija
 16. 10. jesen, smreka, maroni, jelka, cedra
 30. 10.  jesen, smreka, lešnik, jelka, cedra
 6. 11.  jelša, macesen, lipa, brest
 1. 12.  jelša, macesen, lipa, brest, jelka, tuja, brin, oreh
 9. 12.  jesen, smreka, beli gaber, lešnik, jelka, cedra

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

konste-
lacija

elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. ne d A – k svetloba cvet; *presajanje delo s œebelami krepi zdravje œebel; do 15. 2. se meditativno ukvarjamo s škodljivci

2. po e    14 svetloba/voda cvet do 13, od 14 list vih, ptr, nvh

3. to e voda list

4. sr f    8  00 voda/toplota od 8 plod vih, pmt œe ni zmrzali, obrezujemo sadno drevje in trto

5. œe f toplota plod vih 5. in 6. 2. sejemo papriko, grah in bob, obrezujemo sadno drevje in trto

6. pe f ag 7 toplota plod

7. so g    7 toplota/zemlja korenina ptr, nvh do konca meseca poškropimo vse površine s preparatom gnoj iz roga; popoldne je bolje

8. ne g D 18 zemlja korenina do 14, -----

9. po g zemlja korenina vih, ptr, vlk, pmt, nvh zemljo za zgodnje posevke in v rastlinjaku škropimo popoldne s œajem iz njivske preslice

10. to g zemlja korenina sejemo gomoljno zeleno, œebulo, redkvice

11. sr h    3 zemlja/svetloba cvet vih dobro za delo s œebelami; sejemo brokoli, astre in cinije; obrezujemo sadno drevje in trto

12. œe i    14 svetloba/voda cvet do 13, od 14 list

13. pe i voda list

14. so j    21 G 19 voda/toplota list; *konec presajanja ob 18 vlk, pmt, nvh

15. ne j A –  l toplota plod vlk, pmt 15. in 16. 2. režemo cepiœe in potaknjence plodovk

16. po k    23 toplota/zemlja plod sejemo paradižnik in papriko, režemo potaknjence vrbe za obilje medu

17. to k zemlja korenina vih, ptr, nvh

18. sr l    20 zemlja/svetloba korenina vih, vlk, pmt

19. œe l  1   Pg 9 svetloba -----

20. pe a    11 svetloba/voda cvet do 10, od 11 list do 10. ure režemo potaknjence vrbe za obilje cvetnega prahu

21. so a E 17   Js voda list do 13, ----- vih 21. dopoldne ali 22. 2. sejemo solato, berivko, zgodnje zelje, peteršilj, špinaœo in cvetaœo

22. ne a voda list ptr

23. po b    1 voda/toplota plod do 13, ----- vih dopoldne sejemo seme krompirja, režemo cepiœe in potaknjence vrbe, ki bo dobro medila

24. to c    19 o E toplota/zemlja -----

25. sr c zemlja korenina do 15, od 16 list

26. œe c L zemlja korenina

27. pe d    14 F 9 zemlja/svetloba korenina do 13, od 14 cvet; *zaœ. presajanja ob 15 vih, ptr 

28. so d svetloba cvet

setveni Dnevi sveŒan – FeBRUaR 2015

Œas za presajanje je od 1. do 14. in od 27. do 28. februarja.

merkur venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
k l l e i a l j

14. a 9. a



k februarju 2015

Sonce prvo polovico meseca potuje pred hladnim, zemeljskim Kozorogom, od 15. 2. pa bo pred svetlobnim Vod-
narjem. Hladno delovanje ves mesec podpira Merkur izpred Kozoroga. Svetlobo vse leto zastopa Neptun izpred 
Vodnarja. Pred Vodnarjem bosta do 9. 2. tudi Mars in Venera do 14. 2. Oba se nato preselita pred vodno ozvezdje 
Rib, kjer je Uran. V službi elementa voda je ves mesec Jupiter pred Rakom, ki na svoji povratni poti deluje moœneje, 
in tudi Saturn, ki potuje pred vodnim Škorpijonom. Predvsem v drugi polovici meseca moœno prevladuje vodni 
element. Ga bomo deležni v obliki snega? Toplotni element ves mesec zastopa le Pluton izpred ozvezdja Strelca.

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., 9. ali 10. 2.
•		Paradižnik	bo	najboljši,	œe	ga	sejemo	na	dan	za	plod	v	œasu,	ko	je	Sonce	pred	Vodnarjem,	torej	od	15.	2.	

do 11. 3., na primer 16. 2. ali 23. 2. dopoldne
•		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 23. 2. dopoldne. 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 opravljamo vsa dela na dan za plod (ne na dan za korenino!), saj želimo pridelati semenski krom-
pir! Spravilo opravimo na dan za korenino. 

nega sadnega drevja 
•		15.	in	16.	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 (tudi zamrznemo jih lahko). 
•		Sonce	je	od	15.	2.	do	12.	3.	pred	svetlobnim	ozvezdjem	Vodnarja.	Œe	nam	v	tem	œasu	uspe	obrezati	sadno	

drevje, vinsko trto, jagodiœevje, to krepi zdravje teh rastlin. Dnevi za plod in cvet v œasu za presajanje 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 osta-
nek vode in mešamo pri vretju, dokler mešanica ne postane rjavo rdeœe barve, nakar jo takoj odstavimo z 
ognja. Ne uporabljajte bakrenih posod!

•		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	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 zuna-
njim 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 ob-
dan. V œebelji družini pride do nekakšnega kaosa, v katerega poseže kvaliteta kozmiœnega impulza tistega 
trenutka in ostane 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 v tej fazi razvoja 
pomembna za œebeljo družino. Œebele so œebelarju hvaležne za tako delo in mu darujejo del nabranih in 
dobro predelanih substanc, 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 pa-
razitoza, in ki ob za œebelo uniœujoœih strupih, ki jih uporablja moderno kme-
tijstvo, resno ogroža obstoj œebel. Po številnih poskusih zatiranja varoje z 
upepeljevanjem priporoœamo, da pršice varoje sežgemo in pepel eno uro 
neprestano mešamo. To imenujemo 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 pripra-
vljeno sredstvo proti varoji, œe delamo s œebelami ob ustreznih kozmiœnih 
ritmih in dodajamo zimski krmi zelišœne œaje, so naše œebele zdrave, varoja 
pa ni problem.

V založbi ajda smo izdali strokovno literaturo, ki je namenjena œebelarjenju. Œebelarji se morajo v tem 
œasu res boriti za ohranjanje œebel in njihovega zdravja. Da bi to nalogo zmogli, smo pripravili dve brošu-
ri. Avtor prve je matthias thun Bio ŒeBelaRjenje 1/2/3 (gre za zapise predavanj), druge DemeteR 
ŒeBelaRjenje pa günter Friedmann, ki velja za prvaka evropskih Demeter œebelarjev; slednja je zbir 
predavanj, ki jih je imel avtor na Brdu pri Lukovici. Brošuri sta polni praktiœnih nasvetov za uspešno delo s 
œebelami, predstavljata ekološko œebelarjenje po meri œebele v skladu s smernicami zveze Demeter in pri-
merja te z drugimi ekološkimi smernicami, ki veljajo za œebelarjenje v Evropi. Nauœite se tudi vi œebelarjenja, 
ki omogoœa pridobitev najodliœnejše svetovne blagovne znamke Demeter za med. 
Tik pred izidom je knjiga svet ŒeBel s predavanji o œebelah dr. Rudolfa steinerja in komentarji Demeter 
œebelarja martina Dettli.

zimska krma œebel
Priporoœamo, da zimski krmi za œebele dodajate zelišœne œaje, ki so se pri nas doslej izkazali kot dober ukrep 
za krepitev zdravja œebel. Rman, kamilico, regrat in baldrijan uporabljamo kot sušeno zelišœe, ki ga popari-
mo z vrelo vodo, po petnajstih minutah pa odcedimo. Koprivo, njivsko preslico in hrastovo lubje prelijemo 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.
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Datum
lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. ne e    20 A –  l svetloba/voda cvet; *presajanje ptr odliœno za delo s œebelami; potikamo potaknjence vrbe za obilje cvetnega prahu

2. po e voda list vlk 2. in 3. 3. zatiranje polžev

3. to f    14 L voda/toplota list ptr, pmt sejemo solato, peteršilj, blitvo, zelje, špinaœo, por, cvetaœo

4. sr f L toplota plod do 8, od 9 do 18 list, od 19 plod

5. œe f  19   ag 9 toplota plod vih, vlk, ptr, nvh obrezujemo sadno drevje in vinsko trto, sejemo jara žita, paradižnik, grah in bob; na prosto presadimo rastline za pridelovanje semen, pikiramo plodovke in sejanœke krompirja

6. pe g    13 toplota/zemlja plod do 12, od 13 korenina vih, vlk dopoldne sejemo jara žita, obrezujemo sadno drevje, potikamo potaknjence vrbe, ki bo dobro medila

7. so g D 22 zemlja korenina do 18, ----- 7. do 9. 3. zemljo škropimo z D8 proti koloradskemu hrošœu, potikamo œebulo in œesen, sejemo redkvice, korenje, pastinak

8. ne g zemlja korenina

9. po g zemlja korenina do 18, od 19 list vih

10. to h    10 L zemlja/svetloba list do 10, od 11 cvet vih po 11. uri delamo s œebelami; obrezujemo sadno drevje

11. sr i    20 svetloba/voda cvet do 19 vih, vlk, ptr dobro za delo s œebelami; obrezujemo sadno drevje in vinsko trto

12. œe i A – a voda list

13. pe i voda list vih, vlk, ptr

14. so j    6 G 3 voda/toplota plod do 9, -----; *konec presajanja ob 2 vih

15. ne j n D toplota -----

16. po k    9 toplota/zemlja plod do 8, od 9 korenina vih

17. to k zemlja korenina vih, vlk sadimo krompir, sejemo korenje, redkvice, œebulo

18. sr l    7 zemlja/svetloba cvet vih, vlk, pmt dobro za delo s œebelami

19. œe a    23 Pg 21 svetloba/voda cvet do 9, ----- vih, ptr, nvh

20. pe a  11   JA voda -----, od 13 list

21. so a E 4   Js voda list do 11, -----, od 15 list

22. ne b    11 Jp voda/toplota list do 10, od 11 plod vih, ptr, nvh

23. po b toplota plod sejemo jara žita in plodovke; v ozimna žita, ki jih tudi branamo, posejemo deteljo

24. to c    4 toplota/zemlja korenina vih sadimo zgodnji krompir, sejemo korenovke

25. sr c L zemlja korenina do 10, od 11 list

26. œe d    20 F 16 zemlja/svetloba korenina; *zaœetek presajanja ob 20 zemljo škropimo z D8 proti koloradskemu hrošœu, sadimo zgodnji krompir

27. pe d svetloba cvet 27. in 28. 3. dober dan za delo s œebelami; obrezujemo sadno drevje in trto

28. so d svetloba cvet vih

29. ne e    3 svetloba/voda list vih, vlk, ptr, pmt

30. po f    22 L voda/toplota plod do 12, od 13 list ptr dopoldne obrezujemo sadno drevje in trto, pikiramo paradižnik in papriko

31. to f toplota plod delo s œebelami spodbuja k nabiranju medu; negujemo rastline za pridelovanje semen, žita škropimo z baldrijanom

setveni Dnevi sUšec – maRec 2015

Œas za presajanje je od 1. do 14. in od 26. do 31. marca.

merkur venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
k a a e i a l j

10. l 17. b 31. b
26. a



k marcu 2015

Sonce zaœenja mesec pred svetlobnim ozvezdjem Vodnarja. Od ostalih osmih planetov jih kar pet deluje 
pred ozvezdji, ki posredujejo vodni element. Uran je pred Ribami ves mesec, Venera do 17. 3. in Mars do 
31. 3. Jupiter je ves mesec pred ozvezdjem Raka in Saturn ves mesec pred ozvezdjem Škorpijona. Veliko 
vode bo. Naše upanje je Merkur, ki do 10. 3. potuje pred hladnim ozvezdjem Kozoroga, nato pa do 26. 3. 
pred svetlobnim ozvezdjem Vodnarja. Zatem je tudi on v službi vodnega ozvezdja Rib. Kar štirje vodni trigoni 
ta mesec bodo še dodatno okrepili delovanje vodnega elementa. Toplota je slabo zastopana. Nekaj jo lahko 
priœakujemo s posredovanjem Venere izpred ozvezdja Ovna in z delovanjem Plutona, ki je pred Strelcem. V 
službi elementa svetloba bo ves mesec Neptun, ki je pred Vodnarjem. 

Priporoœamo:
semena in rastline
•		Œe	so	žita	slabo	prezimila,	jih	popoldne	škropimo	s	preparatom	gnoj	iz	roga.
•		Oves	in	tudi	paradižnik	uspevata	najbolje,	œe	ju	sejemo	na	dan	za	plod	v	œasu,	ko	je	Sonce	pred	Vodnar-

jem. Pri ustreznem vremenu sta odliœna 5. ali 6. 3. v œasu za plod.
•		Œe	potikamo	œebulo,	ko	je	Luna	pred	Devico,	ostane	œebulœek	lepo	v	zemlji.	Gredico	nato	pokrijemo	s	

kovertanom, da prepreœimo napad muhe. Œebulo, ki jo je napadla œebulja muha rešimo, œe jo dvakrat 
škropimo s œajem iz njivske preslice.

•		Ne	glede	na	tip	rastline,	bomo	na	dan	za	plod	(idealno	5.	ali	6.	3.	dopoldne)	na	prosto	presadili	odbrane	
plodove za pridelovanje lastnih semen. Œim veœ jih pridelajmo sami! Glej brošuri Pridelujmo svoja semena 
1 in 2.

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 5. 3 in 6. 3. dopoldne ter dneve za cvet 1., 10. popoldne ali 11. 3.
•		Potaknjence	plodovk	in	cepiœe	režemo	16.	3.	do	8.	ure	zjutraj,	22.	3.	po	11.	uri	ter	23.	3.	Potaknili	jih	

bomo, ko bo Luna pred ozvezdjem Leva, torej 31. 3. ali v aprilu. 
•		Sadovnjak,	tako	zemljo	kot	drevje,	škropimo	v	idealnem	primeru	trikrat	ob	dnevih	za	plod	s	preparatom	

gnoj iz roga, obenem pa mlada drevesca okopljemo. Preparat gnoj iz roga je koncentrirana gnojilna moœ. 
Sadovnjak škropimo tudi s preparatom iz kravjeka po Mariji Thun. 

škropljenja v marcu
Œe tega še nismo naredili, bomo pred zaœetkom spomladanskih opravil 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. To je letos posebej pomembno, ker smo lani pri obilnih padavinah marsikdaj 
preveœ obremenjevali mokro zemljo. Površine, kjer želimo pospešiti kaljenje posevkov, škropimo s prepa-
ratom iz pravega baldrijana. Na vsak liter mlaœne vode dodamo 1 kapljico preparata in mešamo 15 minut, 
nato škropimo. Œe nimamo preparata iz baldrijana, pomaga tudi œaj iz posušenih baldrijanovih cvetov. Pri 
kisli zemlji ponovimo škropljenje z regratovim œajem. Površine, kjer bomo sadili krompir, poškropimo z lani 
pripravljenim škropivom proti koloradskemu hrošœu v osmi decimalni homeopatski potenci (D 8), œe je po-
trebno, pa tudi s škropivom proti bramorju (glej knjigo Praktiœno vrtnarjenje).

Predelava mleka
Pri izdelovanju masla in sirov se, 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.

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 za-
varujemo 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. Hrastov 
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 na-
stavke cvetov ob dnevih za cvet v maju ali juniju. 
Uporabimo ves nadzemeljni del rastline. Preparat 
iz koprive predstavlja energije Sonca. Rastlinam 
prinaša veœ vitalnosti, ureja procese železa in 
podpira procese kalcija in kalija. 
njivsko preslico nabiramo na dan za plod kon-
cem avgusta, ko je vsebnost kremena najveœja. 
Predstavlja energije Lune in je ne štejemo k pre-
paratom.
Regrat. Cvetje regrata nabiramo ob dnevih za 
cvet zjutraj, takoj ko vzcveti. Sredina cveta mora 
biti še zaprta. Regratov preparat predstavlja ener-
gije nadsonœnega svetlobnega planeta Jupitra, to 
so energije vitalnosti in pomembne za sposobnost 
oblikovanja najodliœnejših substanc. Ureja proce-
se 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 rastli-
nam veœ reproduktivnih energij, torej zagotavlja oblikovanje dobro kaljivega semena. Ureja procese kalija. 
 
Veœ o kompostnih preparatih in œajih v brošuri PreParaTi.

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 telefon 01 7540 743 ali e-pošto: ajdavrzdenec@gmail.com
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Datum
lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. sr f A – a   ag 15 toplota plod; *presajanje vih sejemo jara žita, potikamo potaknjence plodovk, obrezujemo sadno drevje in trto, presajamo sadno drevje in jagodiœevje

2. œe g    21 L L toplota/zemlja list

3. pe g veliki petek zemlja ----- ptr, pmt

4. so g  14  D 6  x K zemlja ----- vih,ptr

5. ne g velika noœ zemlja korenina vih,ptr, nvh, vlk v jutranjem mraku gremo molœe po studenœnico

6. po h    16 zemlja/svetloba korenina do 8, od 9 do 18 list, od 19 cvet od 9. do 18. ure pikiramo sejanœke listnatih rastlin, sejemo motovilec in druge listnate rastline

7. to h svetloba cvet vih,ptr dobro za delo s œebelami; obrezujemo sadno drevje in trto, nabiramo regratove cvetove

8. sr i    3 svetloba/voda list vih, vlk sejemo blitvo, špinaœo, solate, pozno zelje, por, peteršilj, drobnjak, baziliko …

9. œe i voda list vih 

10. pe j    13 G 10 voda/toplota list do 12, od 13 plod; *konec presajanja ob 9

11. so j toplota -----

12. ne k    18 p D toplota/zemlja ----- vih, ptr, vlk, pmt

13. po k zemlja korenina vih, ptr, nvh sejemo korenje, pastinak, sadimo krompir, plevemo, okopavamo, osipamo korenovke

14. to l    17 zemlja/svetloba ----- vih, ptr

15. sr l o D svetloba -----, od 18 cvet

16. œe a    10 svetloba/voda cvet do 9, od 10 do 18 list, ----- do 9. ure cepimo cvetnice, travnike škropimo zjutraj s preparatom kremen iz roga

17. pe a E 15   Pg 6 voda -----, od 18 list

18. so b    23  21   Js voda/toplota list vih

19. ne b toplota plod vih, ptr, vlk 19. in 20. 4. dopoldne delo s œebelami spodbuja k nabiranju medu; cepimo sadno drevje in trto

20. po c    15 A – b toplota/zemlja plod do 12, od 13 korenina dopoldne potikamo srednja oœesca krompirja za pridelovanje lastnega semenskega krompirja

21. to c L zemlja korenina do 11, od 12 plod vih

22. sr c L zemlja plod do 18, od 19 korenina cepimo sadno drevje

23. œe d    6 F 2 zemlja/svetloba cvet; *zaœetek presajanja ob 6 ptr, nvh

24. pe d svetloba cvet ptr, nvh dobro za delo s œebelami; travnike škropimo zjutraj s preparatom kremen iz roga

25. so e    11 svetloba/voda cvet do 10, od 11 list ptr, pmt popoldne zatiranje polžev; posevki motovilca

26. ne e voda list vih, nvh

27. po f    5 voda/toplota plod sadimo fižol, grah, kumare, buœke, potikamo potaknjence plodovk

28. to f toplota plod sejemo jara žita, negujemo rastline za pridelovanje semen

29. sr f ag 6 toplota plod

30. œe g     4 toplota/zemlja korenina pikiramo zeleno, sadimo krompir, potikamo œebulo in œesen, sejemo redkvice, korenje, pastinak

setveni Dnevi mali tRaven – aPRil 2015

Œas za presajanje je od 1. do 10. in 23. do 30. aprila.

merkur venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
a b b e i a l j

14. b 6. c
27. c



•		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.

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

se zelo poveœa, œe škropimo tri dni zapored.

škodljivci
Za zatiranje polžev priporoœamo 25. 4. po 11. uri.

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 z 
delovanjem jeter pri œloveku. Regrat, pa tudi regratov œaj, spodbuja delovanje jeter. Je zdravilo, ki pomaga 
tudi pri boleznih kože in pri poškodovani pokostnici. 

izdelovanje vegetabilnih kompostnih preparatov
22. 4. – do 19. ure – odrežemo vejo breze, skrbno odlušœimo lubje, tako da to oblikuje tulec, ki ga nato na 
enem koncu zapolnimo z odrezanim kolutom lesa. Tulec napolnimo z rmanom in ga z drugim kolutom lesa 
zapremo še na drugem koncu. Vse dobro prevežemo in obesimo pod nadstrešek.

Posebna opravila
5. 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 bak-
terij. 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. Sadike, zalite z velikonoœno vodo, se bolje razvijajo. Preizkusite!

Pomembne teme za ljudi in stvarstvo 

Setveni koledar spremljam in prebiram že kar nekaj let, a sem ga zaœel resneje upoštevati z zaœetkom 
pridelovanja zelenjave preko partnerskega kmetijstva. Sicer na veœjih površinah težko vedno upoštevaš 
priporoœene dneve za setev, oskrbo in spravilo posevkov, a œe se le da, se držimo ugodnih dni. Zelo po-
membno se je to izkazalo predvsem pri skladišœeni zelenjavi. Pred tremi leti smo krompir zaradi vremena 
delno morali izkopati na dan za list, kakšen teden kasneje pa še preostanek na dan za korenino. Prvi je imel 
skoraj meter dolge poganjke že konec decembra, drugega, ki smo ga izkopali ob optimalnem œasu, smo 
lahko jedli vse do meseca maja. Pogoji skladišœenja so bili za oba isti. Podobno smo ugotavljali tudi za vse 
druge korenovke, predvsem za nas pomembno korenje in rdeœo peso. Tudi œebulo imamo na hladnem in 
suhem podstrešju skladišœeno tako dolgo, dokler je ne pojemo/prodamo.
Ko me je neka gospa na predavanju vprašala, œe se na kmetiji strogo držimo setvenega koledarja sem odgovo-
ril “ Œeprav je dan najbolj optimalen za plod, ne žanjemo pšenice œe dežuje.” In tega pravila se še danes držim. 
Zanimivo pa je, da je tudi vedno veœ študentov zainteresiranih za raziskovanje in preverjanje setvenega 
priroœnika. Tako je v zadnjih nekaj letih na Fakulteti za kmetijstvo v Mariboru nastalo nekaj diplomskih nalog 
na to temo. Rezultati so pri veœini v skladu s priporoœili priroœnika, kar je tudi statistiœno dokazljivo. Ponekod 
zaradi razliœnih razlogov zasnove poskusa ali zunanjih dejavnikov razlik ni bilo moœ izmeriti. To pa še ne 
pomeni, da te niso bile prisotne…
Cenim in spoštujem pogum ter zanesenost družine Thun, da so se lotili in vztrajajo na poti raziskovanja za 
ljudi in celotno stvarstvo okoli nas tako pomembne teme.

Dr. Matjaž Turinek, profesor in kmet
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k aprilu 2015

Sonce od 1. do 20. 4. potuje pred vodnim ozvezdjem Rib, nato bo pred toplotnim ozvezdjem Ovna. Vodni 
element bo tudi ta mesec prevladujoœ, saj pred vodnimi ozvezdji ves mesec potujejo še Uran pred Ribami, 
Saturn pred Škorpijonom in Jupiter pred Rakom, do 14. 4. pa tudi Merkur. Vodno delovanje v zaœetku mese-
ca, tik pred Veliko noœjo, okrepita še dva vodna trigona. Potem bo bolje. Merkur bo v drugi polovici meseca, 
od 14. 4., posredoval toplotni element ozvezdja Ovna in podprl toplotno delovanje Marsa, ki ves mesec potuje 
pred Ovnom ter Plutona, ki potuje pred Strelcem. Venera bo do 6. 4. v službi Ovnove toplote, nato se preseli 
pred hladno ozvezdje Bika, kjer se ji po 27. 4. pridruži Merkur.

Priporoœamo:
semena in rastline
•		Rastline,	ki	jih	imamo	na	prostem	za	pridelovanje	semen,	skrbno	negujemo	ob	dnevih	za	plod.	Poglobimo	

znanje o pridelovanju lastnih semen. Brošuri Pridelujmo svoja semena 1 in 2 sta odliœni.
•		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 zodiakalnimi ozadji toplotnih ozvezdij. 

•		Da	žita	ne	bi	polegala,	jih	v	œasu	zgodnje	rasti	škropimo	enkrat	s	preparatom	kremen	iz	roga	zjutraj	na	dan	
za korenino.

•		Krompir	za	prehrano	sadimo	ob	dnevih	za	korenino.	
•		Za	regeneracijo	krompirja	in	pridelovanje	lastnega	semenskega	krompirja	bomo	20.	4.	dopoldne,	ko	sta	

Sonce in Luna pred Ovnom, v zemljo v razmaku 10 cm potaknili srednja oœesca iz krompirjevih gomoljev.
•		Korenje,	posejano	v	œasu,	ko	potuje	Luna	pred	Kozorogom,	bo	lepše	oblike.
•		ne pozabimo! Pri novih posevkih, pikiranju in presajanju se ravnamo po kozmiœnih ritmih; listnate rastline 

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 prerahljamo do globine 20 cm tako, 
da globoko vase sprejme spodbudo, ki priteka iz kozmosa. Tako spodbujene rastline bodo naredile mnogo 
veœ korenin, ki bodo zrasle tudi bolj globoko in si tako poiskale pravo hrano in lažje prenašale sušo. Kako 
sami naredimo 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	œaj	iz	koprive	v	krošnje	na	dan	za	list.
•		V	œasu	za	obiranje	sta	dneva	19.	4.	in	20.	4.	dopoldne	najboljša	za	cepljenje	sadnega	drevja	in	vinske	trte.	

Dopoldanski œas, ko zemlja izdihuje, je vedno boljši kot popoldanski. 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, celo škodo lahko naredimo. 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., 16. ali 25. 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 rastline že rastejo, škropimo na zemljo pod listi. 
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Datum
lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. pe g A – b   D 12 zemlja -----, od 15 korenina; *presajanje vih, vlk

2. so g zemlja korenina pmt sadimo krompir, sejemo redkvice, korenje, rdeœo peso

3. ne h    23 zemlja/svetloba korenina vih, ptr, nvh

4. po h  6 svetloba cvet vih, nvh delo z umetno vzrejo matic opravljamo le na dan za cvet; obrezujemo sadno drevje in ga škropimo s œajem iz rmana; nabiramo regrat

5. to i    9 svetloba/voda cvet do 8, od 9 list po 9. uri sejemo por, solate, brstiœni ohrovt, por, pozno zelje, rukolo, kolerabico, pozno cvetaœo, šetraj, majaron, koper …

6. sr i L voda plod do 12, od 13 list vih v tla pride toplota, preparati so zreli in že dopoldne jih izkopljemo

7. œe j    18 G 16 voda/toplota list do 17, od 18 plod; *konec presajanja ob 14

8. pe j toplota plod ptr, pmt žita in jagodiœevje škropimo z baldrijanom

9. so k    23 toplota/zemlja plod vih, ptr, vlk žita škropimo zjutraj s preparatom kremen iz roga; sejemo kumare, buœke, fižol…

10. ne k zemlja korenina

11. po k zemlja korenina sejemo pozno korenje

12. to l    00 svetloba cvet vih, ptr, vlk, pmt odliœen dan za košnjo; nabiramo regratove cvetove, cepimo cvetnice; delamo preparat kremen iz roga

13. sr a    18 svetloba/voda cvet do 17, od 18 list

14. œe a A – c   E 23 voda list do 14, -----

15. pe a Pg 2   Js voda -----, od 16 list vih, ptr, nvh, pmt

16. so b    9 L voda/toplota list do 8, od 9 do 14 plod, od 15 cvet od 9. do 14. ure cepimo sadno drevje; sadje škropimo s kamiliœnim œajem,

17. ne b toplota plod vih, ptr delo s œebelami spodbuja k nabiranju medu; žita in jagodiœevje škropimo z baldrijanom

18. po c    1  7 toplota/zemlja korenina 18. in 19. 5. še sadimo krompir, posevki poznega korenja in rdeœe pese

19. to c zemlja korenina upepeljevanje koloradskega hrošœa in varoje za lastna škropiva

20. sr d    16 F 12 zemlja/svetloba korenina do 15, od 16 cvet; *zaœetek presajanja ob 16

21. œe d svetloba cvet dobro za umetno vzrejo matic; sejemo cvetnice za œebeljo pašo; delamo baldrijanov preparat; jelenov mehur napolnimo z rmanom in obesimo pod nadstrešek

22. pe e    20 svetloba/voda cvet do 13, ----- vih, vlk

23. so e o E voda ----- vih zatiranje polžev

24. ne f    13 Binkošti voda/toplota list do 12, od 13 plod vih

25. po f toplota plod vih, nvh, vlk, pmt negujemo rastline za pridelovanje semen – glej brošuro Pridelujmo svoja semena 1 in 2

26. to f toplota plod sejemo plodovke

27. sr g    11 ag 00 toplota/zemlja plod do 10, od 11 korenina vih

28. œe g D 17 zemlja korenina do 13, -----, od 20 korenina

29. pe g zemlja korenina vih, ptr

30. so g zemlja korenina vih, vlk

31. ne h    7 zemlja/svetloba cvet vih, ptr

setveni Dnevi veliki tRaven – maj 2015

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

merkur venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
c c b e i a l j

7. d 3. c



k maju 2015

V prvi polovici meseca Sonce potuje pred toplotnim ozvezdjem Ovna, 14. 5. pa se preseli pred hladno ozvez-
dje Bika. Toplotno delovanje Sonca do 3. 5. podpira še Mars izpred Ovna, ves mesec pa Pluton, ki potuje pred 
Strelcem. Toploto okrepi tudi toplotni trigon 6. 5. V službi hladnega elementa zemlja bodo Merkur ves mesec, 
Venera do 7. 5. in Mars po 3. 5. Svetlobni element zastopajo Neptun izpred Vodnarja ves mesec, Venera pred 
Dvojœki po 7. 5. in svetlobni trigon 16. 5. Ves mesec vztrajajo pred vodnimi ozvezdji, Jupiter pred Rakom, 
Saturn pred Škorpijonom in Uran pred ozvezdjem Rib; dobro bodo skrbeli za dež.

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	(10.	in	11.	5.).	Kalilo	bo	manj	novega	plevela!	
•		Za	košnjo	izbiramo	dneve	za	cvet.	Kvaliteta	sena	bo	tako	bistveno	boljša.	Seno,	pokošeno	ob	dnevih	za	

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

•		12.	5.	je	pravi	dan	za	cepljenje	cvetnic.
•		Rastline	okopavamo	na	zanje	tipiœen	dan.	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 
zjutraj pomaga zemlji, da odda morebitno odveœno vlago, okopavanje zveœer pomaga pri suši, saj razgi-
bana 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 gnoji-

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

nega sadnega drevja 
•		8.,	9.,	16.	in	17.	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	s	œajem	iz	rmana	(denimo	

4. 5., 12., 13. ali 21. 5.), na dan za plod pa s œajem iz kamilice (denimo 8. ali 9., 17. ali 25. 5.).

škropljenja v maju
•		Pri	presajanju	rastlin	na	prosto	škropimo	novo	rastišœe	s	preparatom	gnoj	iz	roga.	Preparat	mešamo	eno	

uro. Pri mešanju preparatov priporoœamo, da se vrtiœkarji enega okoliša povežejo in delajo skupaj. Tako je 
v navadi v svetu in 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.

•		Œe	v	œasu	okoli	polne	Lune	dežuje,	preventivno	škropimo	vse	rastline	s	œajem	iz	njivske	preslice;	uœinek	
se zelo poveœa, œe škropimo tri dni zapored.

•		Radioaktivnost	v	svetu	se	je	zelo	poveœala.	Tam,	kjer	pogosto	škropimo	s	preparatom	iz	kravjeka	po	Mariji	
Thun radioaktivnosti ni. Preparat ima oœitno tako moœno pozitivno sevanje, da radioaktivno sevanje odbije.
Zato je prav, da vse površine, posebej 30 km okoli naše nuklearke, pogosto škropimo s preparatom iz 
kravjeka po Mariji Thun. Na zasajenih površinah škropimo neposredno pod listi. Preparat pospešuje pre-
tvorbo v tleh. Zemlja postane bolj rahla in škodljivcev je manj.

•		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	s	œajem	iz	njivske	preslice	tri	
dni zapored. Nevarnost œebulje muhe je manjša, œe œebulœek potikamo v maju. 

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

•		Œe	grozi	slana,	bomo	veœer	pred	priœakovano	zmrzaljo	škropili	vse	površine,	ki	jih	želimo	zašœititi,	s	pre-
paratom iz baldrijana. Že ena kapljica na 1 l vode (mešamo jo 20 minut na predpisan naœin) zadošœa, da 
prepreœimo škodo, ki bi nastala na rastlini zaradi zmrzali (do -4 °C).

škodljivci
•		Da	bi	naše	posevke	obvarovali	pred	polži,	bomo za zatiranje polžev izkoristili dneve, ko Luna potuje pred 

ozvezdjem Raka (23. ali 24. 5. dopoldne). Nekaj polžev upepelimo in naredimo škropivo proti polžem v 
osmi decimalni homeopatski potenci (D 8). Druga možnost je, da damo nabrane polže v vedro polno vode 
in ga dobro zapremo. Ko pride Luna œez mesec dni spet pred ozvezdje Raka, tako narejeno gnojevko 
razredœimo z vodo, premešamo in škropimo na prizadetih površinah. Glej brošuro Preparati! 

•	 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 18. in 19. 5. ter 20. 5. do 15. ure. Škodljivce sežgemo. 
Pepel naj bo siv. Ko se ohladi, ga skupaj 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 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 brošuri Preparati. 

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

Œebelarjenje
Vse priprave za vzrejo matic (preleganje ipd.) opravljamo samo ob dnevih za cvet. Prednost imajo dnevi, ko 
je Luna pred Dvojœki.

izdelovanje preparatov 
•		6. 5. Biološko-dinamiœni preparati so zreli. Na dan za cvet ali plod v tem œasu, letos je to najbolje prav 6. 

5. do 12. ure, izkopljemo rogove, v katerih je zorel gnoj iz roga, in tudi preparate iz kamilice, rmana, regrata 
in hrastovega 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. 

•		Preparat kremen iz roga. 13. 5. do 17. ure, 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 
novembra. Tako bomo naredili preparat kremen iz roga. Kremen iz roga pomaga rastlini, da bolje obvla-
duje 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 40 cm globoko v oživljeno 
zemljo. 

•	 21.	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. 

•		Ob	dnevih	za	cvet	je	morda	še	œas	za	nabiranje	regratovih	cvetov;	sredina	cvetov	naj	bo	zaprta!	
•		Ob	dnevih	za	cvet,	primeren	dan	utegne	biti	že	4.,	12.	ali	21.	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! 

veœ o pripravi vseh preparatov preberite v brošuri Preparati! 
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Datum
lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. po i    17 A – c svetloba/voda cvet do 16, od 17 list; *presajanje dan je do 16. ure odliœen za košnjo in delo s œebelami; nabiramo regrat in baldrijan za preparat

2. to i  19 voda list sejemo solate, endivijo, radiœ, brstiœni ohrovt, ohrovt, kolerabico

3. sr i voda list; *konec presajanja ob 24 Sonce je pred Bikom, Luna pa pred Škorpijonom, to je œas za upepeljevanje in izdelovanje škropiva proti bramorju

4. œe j    1 G 00 voda/toplota plod 4. in 5. 6. delo s œebelami spodbuja k nabiranju medu; sadimo fižol, grah, kumare in buœke … 

5. pe j toplota plod

6. so k    5 L toplota/zemlja list do 11, od 12 korenina pmt popoldne okopavamo korenovke, osujemo krompir, sejemo korenje in rdeœo peso

7. ne k zemlja korenina

8. po l    5 zemlja/svetloba cvet

9. to a    23 svetloba/voda cvet do 18, ----- vih odliœen za košnjo; delamo s œebelami

10. sr a Pg 7 voda -----, od 19 list vih, ptr

11. œe a E 2   Js voda list sejemo solate, endivijo in radiœ, kolerabico, brstiœni ohrovt

12. pe b    16 voda/toplota list do 15, od 16 plod

13. so b toplota plod

14. ne c    9 toplota/zemlja plod do 8, od 9 korenina vih, ptr

15. po c J o zemlja -----, od 8 korenina

16. to c  16   F 22 zemlja korenina vih

17. sr d    1 zemlja/svetloba cvet; *zaœetek presajanja ob 1 odliœen dan za košnjo in delo s œebelami

18. œe d svetloba cvet

19. pe e    4 svetloba/voda list

20. so f    21 voda/toplota list do 20, od 21 plod vih, vlk

21. ne f A – d toplota plod pmt žita škropimo z baldrijanom

22. po f toplota plod vih, vlk okopavamo rastline za pridelovanje semen

23. to g    19 ag 19 toplota/zemlja plod do 18, od 19 cvet vih, ptr, pmt

24. sr g janezovo   D 20 zemlja korenina do 16, -----

25. œe g zemlja korenina vih, vlk

26. pe g zemlja korenina

27. so h    15 szemlja/svetloba korenina do 14, od 15 cvet vih, ptr, pmt po 15. uri odliœno za delo s œebelami

28. ne h svetloba cvet odliœno za košnjo, za delo s œebelami ter za izdelavo preparata iz baldrijana in velike pekoœe koprive

29. po i    1 svetloba/voda list vih, vlk

30. to i voda list

setveni Dnevi RoŽnik – jUnij 2015

Œas za presajanje je od 1. do 3. in od 17. do 30. junija.

merkur venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
c d c e i a l j

3. e 24. d 14. f
27. f



k juniju 2015

Sonce do 21. 6., Mars do 24. 6. in Merkur ves mesec delujejo pred hladnim ozvezdjem Bika. Njihovo hladno 
delovanje zna krepiti tudi svetloba, ki jo ves mesec posreduje Neptun izpred Vodnarja, do 3. 6. pa tudi Venera 
izpred Dvojœkov. Sonce se 21. 6. se premakne pred svetlobno ozvezdje Dvojœkov. Jupiter do 14. 6. potuje 
pred vodnim ozvezdjem Raka. Tam je od 3. do 27. 6. v službi vode tudi Venera. Tudi Saturn izpred Škorpijona 
in Uran izpred Rib vztrajno krepita vodni element, ki prevladuje v prvi polovici meseca. Za toploto skrbi ves 
mesec Pluton izpred Strelca, v drugi polovici meseca pa bo v službi toplote Jupiter pred ozvezdjem Leva, od 
27. 6. pa tudi Venera.

Priporoœamo:
semena in rastline 
•		Posvetimo	vso	pozornost	pridelovanju	lastnih	semen!	Dobro	opazujmo	razvoj	rastlin.	Lotimo	se	negativ-

ne selekcije, kar pomeni, da bomo za hrano uporabljali rastline, ki so slabše, posebno dobre pa pustili 
za pridelovanje semen. Ko izbrane rastline dobro oblikujejo svoj plod in so zrele za uporabo, bomo do 
oblikovanja zrelega semena vso nego opravljali na dan za plod – seme; zrelo seme poberemo na za 
rastlino tipiœen dan. Nauœite se tega pomembnega dela! Brošuri Pridelujmo svoja semena 1 in 2 sta 
odliœni.

•		Za	košnjo	izbiramo	dneve	za	cvet.	To	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.

•		Ko	sta	Sonce	in	Luna	pred	ozvezdjem	Bika,	brazdasti	kljunotaj	zalega	jajœeca	v	pregosto	rastoœe	sadike	
poznega zelja. Prekrijmo jih.

škropljenja v juniju
•		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 kre-
men 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	po	tem	škropljenju	vsaj	20	minut	ne	dežuje,	

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

naredite sami. Navodila najdete v brošuri Preparati, sestavine pa pri najbližji AJDI! 
•		Ko	bo	trava	na	pokošenih	travnikih	spet	visoka10	cm,	škropimo	na	dan	za	cvet	zgodaj	zjutraj	preparat	kre-

men iz roga (501). Tako izboljšana kvaliteta sena naslednje košnje se lahko meri v koliœini namolzenega 
mleka.

•		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 pre-
paratom 501 (kremen iz roga) zgodaj zjutraj, na za rastlino tipiœen dan. Ne zanemarimo škropljenja s œaji! 
Žita in druge obœutljive kulture škropimo v popoldanskem œasu s œajem iz njivske preslice. Ne œakamo na 
tipiœen dan za rastlino. 

•		Œe	zaœne	sadno	drevje	zaradi	obilice	padavin	odmetavati	liste,	škropimo	zemljo	pod	krošnjo	tri	dni	zapored	
s preparatom gnoj iz roga, ki smo mu pred mešanjem dodali nekaj koprivove gnojevke.

•		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 dozori na rastlini, vsaj enkrat blagodejni uœinek tega preparata, 
œetudi rastlina obenem cveti. 

škodljivci 
•		Za upepeljevanje in namakanje polžev izkoristimo dneve, ko je Luna pred ozvezdjem Raka, torej 19. in 20. 6.
•		Konstelacija	Sonce	pred	ozvezdjem	Bika	in	Luna	pred	Škorpijonom	je	prava	za	zatiranje	bramorjev;	torej	

2. in 3. 6. Bramorje sežigamo in izdelujemo škropivo v D 8. Škropimo tri veœere zapored na prizadete po-
vršine. Œe je bramorjev veliko, škropimo dokler ni uœinka, denimo sistematiœno enkrat na teden, najbolje 
istega dne ob isti uri. Škropivo je uporabno veœ let. 

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, torej 27. 6. popoldne in 28. 6. ves dan. 

izdelovanje preparatov
•		Preparat iz koprive. Na dan za cvet, npr. 9., 17. ali 18. 6. dopoldne – glede na lego in zrelost, porežemo 

ali pokosimo nadzemni del kopriv, tudi œe že delajo nastavke cvetov, nikakor pa ne veœ, ko oblikujejo 
semena. 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«. 
Izkopanega osušimo in shranimo v šoti. V isto jamo zakopljemo nove koprive. Veœ v brošuri Preparati.

•		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 15. do 22. avgusta 2015 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 

In ker so to celodnevna sreœanja, v popoldanskem œasu veliko tega, kar se nauœimo,  
preizkusimo tudi praktiœno. Da se tudi roke nauœijo dela!

Prijave sprejemamo na telefon 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. sr j    9 A – d  G 9  L voda/toplota list do 8, 9 – 16 plod, od 17 cvet; *konec presajanja ob 8    vih 1., 2. in 3. 7. do 11. ure škropimo žita z baldrijanom; sadimo fižol, sejemo buœke, sejemo ajdo

2. œe j  5 toplota plod

3. pe k    12 toplota/zemlja plod do 11, od 12 korenina popoldne sejemo repo in redkvice, okopavamo in plevemo korenovke, osujemo krompir

4. so k zemlja -----

5. ne l    11 Pg 21   nE zemlja/svetloba ----- vih

6. po l svetloba -----, od 9 cvet vih po 9. uri odliœno za košnjo; odliœno za delo s œebelami; sejemo facelijo za pozno œebeljo pašo

7. to a    5 svetloba/voda list 7. in 9. 7. sejemo solato, endivijo, radiœ, krešo, koper, sladki komarœek in kolerabico

8. sr a E 2 voda list do 12, od 13 cvet

9. œe b    22 Js                 L voda/toplota list vih

10. pe b toplota plod ptr, pmt

11. so c    15 toplota/zemlja ----- vih

12. ne c o D zemlja -----, od 18 korenina

13. po c L zemlja korenina do 10, od 11 cvet vih, ptr do 10. ure sejemo repo

14. to d    8 F 7 zemlja/svetloba korenina do 7, od 8 cvet; *zaœ. presajanja ob 8 vih 14. po 8. uri, 15. in 16. 7. dopoldne je odliœen œas za vzrejo matic – Sonce in Luna sta pred Dvojœki!

15. sr d svetloba cvet do 15, od 15 cvet in plod vih

16. œe e    12  4 svetloba/voda cvet do 11, od 12 list vih

17. pe e voda list vih, ptr presajamo sadike ohrovta, kolerabice in cvetaœe; zatiranje polžev

18. so f    5 voda/toplota plod vih 18. do 20. 7., œe so žita zrela, je odliœen œas za žetev; negujemo rastline za pridelovanje semen

19. ne f Jn toplota plod vih, ptr

20. po f A – e toplota plod vih, ptr

21. to g    3 ag 13   D 22   L toplota/zemlja list do 16, od 16 do 18 korenina

22. sr g L zemlja korenina do 15, od 16 list

23. œe g zemlja korenina

24. pe g zemlja korenina odliœno za spravilo zgodnjega krompirja

25. so h    00 svetloba cvet vih, ptr dobro za delo s œebelami; odliœno za košnjo

26. ne i    10 svetloba/voda cvet do 9, od 10 list vih, ptr

27. po i voda list sejemo motovilec, radiœ in endivijo

28. to j    19 G 20 voda/toplota list do 18, od 19 plod; *konec presajanja ob 18

29. sr j toplota plod 29. in 30. 7. odliœen dan za žetev

30. œe k    22 toplota/zemlja plod vih

31. pe k  13 zemlja korenina vih, ptr prazne površine škropimo s preparatom po Mariji Thun, jih takoj obdelamo in zasejemo z ajdo, facelijo, gorœico ali volœjim bobom

setveni Dnevi mali sRPan – jUlij 2015

Œas za presajanje je od 14. do 28. julija.

merkur venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
c f d f i a l j

8. d
22. e



k juliju 2015

Sonce bo do 20. 7. v službi svetlobnega ozvezdja Dvojœkov. Element svetlobe podpirajo še ves mesec Mars 
izpred Dvojœkov, Neptun izpred Vodnarja in po 8. 7. še Merkur izpred Dvojœkov. V službi elementa toplote 
bodo ta mesec trije planeti, Venera in Jupiter pred ozvezdjem Leva ter Pluton pred ozvezdjem Strelca. Vodni 
element zastopata ves mesec Saturn izpred ozvezdja Škorpijona in Uran izpred ozvezdja Rib. Po 20. 7. bo 
tudi Sonce pred vodnim ozvezdjem Raka, od 22. 7. bo to delovanje podprl tudi Merkur, ki se izpred Dvojœkov 
preseli pred ozvezdje Raka. Vodno delovanje bosta okrepila 21. in 22. 7. še dva vodna trigona.

Priporoœamo:
semena in rastline
•		Ko	pride	Sonce	pred	ozvezdje	Raka,	torej	po	20.	7.,	sejemo	na	dan	za	list	motovilec	za	pridelovanje	semen	

naslednjo pomlad. 
•		Pred	žetvijo	bomo	na	dan	za	plod	na	njivi	odbrali	nekaj	šopkov	 tipiœno	oblikovanih,	zdravih	klasov	za	

razmnoževanje naslednje leto. Kombajni nam naša odliœna žita pomešajo z ostanki prej požetih žit. Vedno 
znova moramo z dobro in pravilno selekcijo in novim razmnoževanjem odbranih primerkov skrbeti za 
ohranjanje œistosti naših sort. Veœ v brošuri Pridelujmo svoja semena 1 in 2.

•		Za	žetev	žit,	posebno	žit	za	seme,	je	najboljši	œas,	ko	Luna	potuje	pred	ozvezdjem	Leva.	Ti	dnevi	so	od	18.	
do 20. 7. Œe 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 ra-
stlino in vpliva na njeno zdravje v œasu skladišœenja ter tudi na rast, koliœino pridelka in zdravje posevkov 
tega semena v naslednjih letih. Vsekakor se je treba izogniti žetvi na slab dan. 

•		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.

Pobiranje zrelih semen cvetnic opravljamo na dan za cvet, zrelih semen listnatih rastlin na dan za list, semen 
korenovk na dan za korenino, semen plodovk na dan za plod.

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,	preventivno	škropimo	v	popoldanskem	œasu	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
Za zatiranje polžev priporoœamo, da na dan za cvet zgodaj zjutraj poškropite vso zemljo pod listnatimi rastli-
nami in tudi trato s preparatom kremen iz roga. Pred mešanjem dajte v vodo nekaj polžev.

Priroœnik z modrim trakom

Na Goriškem smo se biodinamiki prviœ organizirali v letu 1998 kot delovna skupnost Ajde Vrzdenec pod po-
kroviteljstvom Mete Vrhunc. Našo delovno skupnost je vodila Franka Ozbiœ, slušateljica znamenitih poletnih 
seminarjev Marije Thun na festivalu Idriart Bled. Imeli smo neverjetno sreœo, da nas je že v oktobru 1999 
obiskala Marija Thun s sinom Matthiasom. V Sloveniji ju je gostila Meta Vrhunc in tako smo z njeno pomoœjo 
eno od njunih predavanj organizirali tudi v Kanalu na Goriškem. Še danes smo prepriœani, da je prav njuno 
celodnevno predavanje pripomoglo k veœanju œlanstva in krepitvi delovne skupine, tako da smo že v letu 
2001 ustanovili samostojno društvo Ajdo Goriška.
Brez Setvenega priroœnika si pridelovanja po biodinamiœni metodi ne moremo predstavljati. V našem društvu po-
stane rumena knjižica nepogrešljiva popotnica vsakega œlana že takoj ob vpisu in vstopu med œlanstvo. Hkrati pa 
je tudi smerokaz za izbor druge strokovne literature o biodinamiki, saj nam Založba Ajda nudi kar nekaj prevodov 
temeljnih del iz biodinamike in antropozofije v slovenskem jeziku. Biodinamiki kmetujemo v skladu z navodili 
Priroœnika ter tudi naœrtujemo, organiziramo in opravimo vse delo v društvu, npr. nabiranje zelišœ, pripravo in zbira-
nje drugih surovin za preparate (gnoj, kamena strela, glina), pridobivanje in pripravo živalskih in rastlinskih ovojnic, 
izdelavo kompostnih preparatov, pripravo kompostnega kupa, izdelavo homeopatskih odganjalcev škodljivcev, 
izdelavo pravilnega kolobarja. Seveda pa Priroœnik ni le koledar ugodnih dni za setev, presajanje, nego in spravilo 
rastlin ter delo s œebelami, ampak veliko veœ. Dragocenega znanja je v tej knjižici veliko, le poiskati in predvsem 
ozavestiti ga je treba. Iz izkušenj smo ugotovili, da je Priroœnik zelo prikladen posrednik med obœani in organizira-
nimi biodinamiki, saj se je med poplavo razliœnih sistemov za vzgojo rastlin danes res težko znajti, Priroœnik pa jim 
oœitno zbudi radovednost in tudi neko vrsto zaupanja in se zato obrnejo na nas; in naša naloga je, da jim na œim bolj 
prepriœljiv naœin pojasnimo avtentiœnost našega priroœnika. Tako pridobimo marsikaterega œlana.
Goriški biodinamiki smo pri 16-letnem delu dosegli nekaj posebej pomembnih rezultatov. Prispevali smo, da 
je nekaj veœjih vinogradnikov in sadjarjev zaœelo z biodinamiœno pridelavo in predelavo, imamo tudi pridelo-
valce vrtnin in poljšœin. To pomeni, da se z najbolj zdravimi in okusnimi pridelki ne oskrbujejo le posamezne 
družine, ampak, da nekaj pridelovalcev oskrbuje veœ družin. Nekateri œlani društva so tudi v ekološki in De-
meter kontroli. Gnoj za naše preparate prihaja z Demeter kmetije. Zelišœa za preparate nabiramo skupinsko 
na izbranih krajih na poboœjih hribov in na planotah, kjer je narava še dokaj neokrnjena, pri tem pa skrbimo, 
da rastišœ nikoli ne izropamo. Vse preparate izdelujemo skupno in jih hranimo v glavni banki preparatov. 
Tudi vse preparate za škropljenje mešamo v tako imenovanih centrih po obmoœjih za veœ skupin œlanov. 
Tako je zagotovljena kvaliteta surovin in konœnih izdelkov, pomemben pa je tudi sociološki vidik - druženje 
œlanov, izmenjava mnenj in utrjevanje delovanju za skupne cilje. Pomembno je tudi razširjanje informacij o 
biološko-dinamiœni metodi pridelave v javnosti. Pred tremi leti smo zakljuœili projekt didaktiœnega oglednega 
vrta, na katerem je bil izpeljan 4-letni kolobar vrstenja rastlin. Kar nekaj generacij naših novih œlanov se je 
uœilo na njem, na voljo pa je bil tudi otrokom iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Z biodinamiko seznanjamo 
tudi obœane na raznih predavanjih in dogodkih v sklopu vseživljenjskega uœenja po programih obœin ali 
izobraževanja v okvirih evropskih projektov. Med programe teh predstavitev vedno uvrstimo tudi pravilno 
uporabo Setvenega priroœnika. Tudi veœji del spletne strani društva, ta se obnavlja meseœno, je namenjen 
napotkom za dnevna opravila, ki so napisani z upoštevanjem Setvenega priroœnika. Upoštevanje priroœnika 
pa zrcalijo tudi programi dela in izobraževanja, ki jih enkrat letno objavljamo v našem biltenu Ajdine novice.
Kaj pa priroœnikov izgled? Setveni priroœnik je z zelenim obarvanjem dni za presajanje postal še preglednejši, 
likovno vedrejši, strani so, kljub utesnjenosti, še vedno oblikovno sprejemljive ter v koledarskem delu presene-
tljivo zraœne in tudi fotografije, kljub majhnemu formatu, dosegajo svoj namen. To je Setveni priroœnik Marije 
Thun v prepoznavni cvetno rumeni srajœki s funkcionalno dodanimi barvami plodu, korenine in zemeljsko rjave. 
In z modrim trakom, ki si ga zasluži predvsem za vsebino. Nekateri si ob zadnjo platnico pritrdimo še list z 
izrisom kolobarja naših pridelovalnih površin. Da o zabeležkah opravil in pripomb na posameznih dnevnih raz-
predelkih priroœnika niti ne govorimo. Tako postane Priroœnik svojevrsten zbornik vsake pridelovalne sezone. 

Breda Medvešœek, Društvo za biološko-dinamiœno gospodarjenje Ajda Goriška
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Datum
lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. so l    19 A – e zemlja/svetloba korenina do 18, od 19 cvet

2. ne l Pg 12 svetloba ----- vih, vlk

3. po a    12 svetloba/voda cvet do 11, od 12 list vih do 11. ure dobro za delo s œebelami

4. to a E 5 voda -----, od 9 list vih, vlk 4. do 6. 8. v œasu za list sejemo berivko, špinaœo, koper, krešo, motovilec

5. sr a Js voda list do 9, -----, od 13 list vih

6. œe b    3 L voda/toplota list do 14, od 15 plod vih, vlk popoldne škropimo rdeœo peso in korenje s preparatom 501 (Luna pred Ovnom)

7. pe c    21 toplota/zemlja plod dobro za žetev, spravilo in predelovanje zgodnjega sadja in jagodiœevja

8. so c zemlja korenina

9. ne c zemlja korenina

10. po d    14 F 13 zemlja/svetloba korenina do 13, od 14 cvet; *zaœetek presajanja ob 14

11. to d A – f svetloba cvet

12. sr e    19 svetloba/voda cvet do 18, od 19 list vih, vlk

13. œe e voda list vih, ptr, vlk

14. pe f    12  17 voda/toplota list do 11, od 12 plod popoldne izdelujemo škropivo proti mravljam v stanovanjih. Sonce in Luna sta pred Levom!

15. so f L toplota plod ! posebej ugodno izjemno dobro za žetev, negujemo rastline za pridelovanje semen, novi nasadi jagod

16. ne f toplota plod vih, nvh odliœno za žetev; poletno obrezovanje sadnega drevja

17. po g    10 toplota/zemlja plod do 9, od 10 korenina pmt do 9. ure obrezovanje sadnega drevja

18. to g D 1   ag 5 zemlja cvet do 8, od 9 do 12 korenina, -----

19. sr g o E zemlja -----

20. œe g zemlja korenina spravilo zrelih korenovk

21. pe h    7 zemlja/svetloba cvet vih, vlk poletno obrezovanje sadnega drevja; rdeœo peso in korenje škropimo s preparatom 501 (Luna pred Tehtnico)

22. so i    19 svetloba/voda cvet do 18, od 19 list nasade zelja za kisanje škropimo tretjiœ s preparatom 501 zjutraj na dan za cvet – okus bo boljši

23. ne i voda list vih

24. po i voda list sejemo berivko, kitajsko zelje, rukolo, koper, krešo, motovilec, špinaœo

25. to j    4 G 6 voda/toplota plod; *konec presajanja ob 5 odliœen dan za žetev; površine zasejemo z zelenim gnojenjem: ajdo, gorœico, riœkom, plavico…

26. sr j toplota plod

27. œe k    8 toplota/zemlja plod do 7, od 8 korenina

28. pe k zemlja korenina vih, nvh sejemo redkvice

29. so l    6  21 zemlja/svetloba cvet zakljuœimo zimsko krmljenje œebel; sekamo zelje za kisanje

30. ne a    22 Pg 18 svetloba/voda -----

31. po a E 13 voda list do 11, -----, od 15 list

setveni Dnevi veliki sRPan – avgUst 2015

Œas za presajanje je od 10. do 25. avgusta.

merkur venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
e f d f i a l j

1. f 22. e 5. e
22. g



k avgustu 2015

Lahko bi rekli, da je avgust œas Levovega Sonca. Sonce je v zaœetku meseca sicer pred vodnim ozvezdjem 
Raka, od 11. 8. pa je v službi Levove toplote. Delovanje toplote utegne biti moœno, saj bosta Merkur in Venera v 
službi toplote pred ozvezdjem Leva vse do 22. 8.; tudi Jupiter je ves mesec pred ozvezdjem Leva. Toploto kre-
pita še Pluton izpred Strelca in 15. 8. toplotni trigon. Poletje bo. Za dež skrbita ves mesec Saturn izpred Škorpi-
jona, Uran izpred ozvezdja Rib, od 5. 8. pa tudi Mars, ki se izpred Dvojœkov preseli pred vodno ozvezdje Raka. 
Svetlobo osamljeno zastopa ves mesec Neptun pred Dvojœkoma, do 5. 8. pa ga izpred Dvojœkov podpira Mars.

Priporoœamo:
semena in rastline 
•		Za	pridelovanje	semena	smo	rastline,	ne	glede	na	vrsto,	negovali	do	zrelosti	semen	vedno	na	dan	za	plod.	

Pri spravilu pobiramo semena 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. Glej brošuro Pridelujmo svoja semena 1 in 2.

•		Spravilo	žit	opravimo	na	dan	za	plod,	najbolje	na	dan,	ko	je	Luna	pred	ozvezdjem	Leva,	to	je	14.	8.	popol-
dne, 15. 8., ki je posebej ugoden, ali 16. 8. 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 škropimo s preparatom iz kravjeka po Mariji Thun, obdela-
mo zemljo in zasejemo površine z ajdo ali vmesnimi kulturami, denimo s facelijo, gorœico, riœkom, lupino, 
plavico ... Ajda obogati zemljo s kalijem, facelija pa s fosforjem. Resniœno!

•		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. V avgustu je to v œasu za korenino od 17. do 20. 8. 

•		Za	nove	nasade	jagod	bomo	izkoristili	dneve	za	plod	v	œasu	za	presajanje,	najbolje	15.	8.,	ko	bo	Luna	pred	
ozvezdjem Leva in je dan zaradi toplotnega trigona posebno dober.

•		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. 

•		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. 

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 
•		7.	8.	opravimo	popoldansko	škropljenje	rdeœe	pese	in	korenja	s	preparatom	kremen	iz	roga	(Luna	pred	

ozvezdjem Ovna). 
•		21.	8.	opravimo	popoldansko	škropljenje	rdeœe	pese	in	korenja	s	preparatom	501	(Luna	pred	Tehtnico)	
•		Nasade	zelja	za	kisanje	škropimo	s	preparatom	kremen	iz	roga	dvakrat	zjutraj	na	dan	za	list	in	tretjiœ	na	

dan za cvet, prav tako zgodaj zjutraj. Okus bo mnogo boljši!

•		Preparat	gnoj	iz	roga	škropimo	pri	vseh	novih	posevkih	in	pri	presajanju	trikrat	na	zemljo,	pri	suši	pozno	
zveœer – po potrebi veœkrat – pa na zemljo in rastline. 

•		Enkrat	meseœno	nadaljujemo	s	škropljenjem	preparata	iz	kravjeka	po	Mariji	Thun.	Ne	škropimo	rastlin,	
temveœ zemljo pod listi. 

•		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 današnjih œasih upo-
raba preparatov pri pridelovanju naše hrane nujnost. O tem je dr. Rudolf Steiner jasno spregovoril v svoji 
knjigi Kmetijski teœaj, ki je temelj naše metode.

škodljivci 
Od 5. 8. Mars potuje pred Rakom in ta konstelacija zelo ustreza polžem; zato bomo za njihovo zatiranje 
poskrbeli 13. in 14. 8. do 11. ure. Ta œas je odliœen tudi za upepeljevanje polžev.

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

izdelovanje vegetabilnih kompostnih preparatov
13. 8. do 11. ure odžagamo kratek kos tanjše veje macesna. Skrbno odlušœimo lubje, tako da to oblikuje 
tulec, ki ga na enem koncu zapremo z odrezanim kolutom lesa. Tulec napolnimo z cvetovi prave kamilice (œe 
so posušeni, jih navlažimo s kamiliœnim œajem), zapremo še na drugem koncu z drugim kolutom lesa, dobro 
prevežemo in zakopljemo v zemljo, približno 50 cm globoko, kjer preparat zori.

40 41

Setveni priroœnik je knjiga na stari kmeœki skrinji v dnevni sobi, vedno odprta in nekako simbolizira mir in 
ustvarjalnost, podobno kot pri beneškemu grbu. Zaprta knjiga je v Beneški državi namreœ pomenila vojno in 
smrt. Torej je odprt Setveni priroœnik kot izvir starih znanj, zapisanih v konstelacijah zvezd, planetov, ki sku-
paj vplivajo na življenjske sile Zemlje. Setveni priroœnik mi je pomoœnik, da lahko kmetujem s silami vesolja.
Tako sem v vinogradu zapazil poslediœno manj gliviœnih 
bolezni v œasu padajoœih Luninih lokov, to je œas za pre-
sajanje, bolj pa je treba biti pozoren na bolezni v œasu 
dvigajoœih Luninih lokov, ko je œas za obiranje. Posebnost 
mojih vin je, da jih pridelujem brez dodanega žvepla. Ob 
dnevih, ki so v znaku trigona in pripadajo elementu svetlobe 
ali toplote, izvajam glasbo na antiœno glasbilo (monocord). 
Ustvarjena resonanca blagodejno vpliva na vino, tako da ne 
potrebuje dodanega žvepla. Tudi bio-dinamiœne pripravke 
in œaje skrbno naœrtujem po Setvenem priroœniku, vedno 
pa jih prežamem še z glasbo, da dodam svoj karakter vodi, 
ki je povezovalec neba in zemlje.

Aci Urbajs , vinogradnik z blagovno znamko Demeter
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Datum
lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. to a A – f    Js voda list do 17, ----- do 17. ure sejemo motovilec, berivko, zimsko solato

2. sr b    11 voda/toplota list do 10, od 11 plod po 11. uri obiramo sadje

3. œe b toplota plod vih, nvh obiramo sadje

4. pe c    3 toplota/zemlja korenina

5. so c zemlja korenina do 17, od 18 plod še sejemo redkvice, potikamo œesen in zimsko œebulo

6. ne d    19 F 19                L zemlja/svetloba korenina do 18, od 19 cvet; *zaœ. presajanja ob 20 vih, nvh

7. po d svetloba cvet vih, vlk delamo s œebelami; ribamo zelje

8. to d svetloba cvet vih delamo s œebelami

9. sr e    00 voda list vih, vlk zatiranje polžev

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

11. pe f toplota plod vih, ptr 11. in 12. 9. negujemo rastline za pridelovanje semen, v poznih legah sejemo ozimna žita

12. so f toplota plod vih

13. ne g    16  9   JA toplota/zemlja -----, od 11 do 15 plod, od 16 korenina

14. po g D 7   ag 14 zemlja -----, od 10 do 14 cvet, od 15 korenina vih

15. to g zemlja korenina 15. in 16. 9. spravilo krompirja in drugih korenovk, sadimo œesen, nabiramo lubje doba

16. sr g A – g zemlja korenina

17. œe h    13 zemlja/svetloba korenina do 12, od 13 cvet

18. pe h svetloba cvet

19. so i    1 svetloba/voda list

20. ne i voda list

21. po j    12 G 14 voda/toplota list do 11, od 12 plod; *konec presajanja ob 13  vih, vlk

22. to j toplota plod vih, vlk

23. sr k    18 toplota/zemlja plod do 17, od 18 korenina vih, ptr

24. œe k zemlja korenina vih, vlk

25. pe l    17 zemlja/svetloba korenina do 16, od 17 cvet

26. so l svetloba cvet vih nabiramo mlade koprive za œaj, sekamo zelje; delamo s œebelami

27. ne a    9 E23 svetloba/voda cvet do 8, od 9 do 16 list, -----

28. po a  5   AK Pg 4 voda -----, od 16 list

29. to b    21 mihelovo   J s voda/toplota list do 20 vih Mihelovo je. Le kaj govori ta praznik œloveštvu, kaj nam osebno?

30. sr b toplota plod

setveni Dnevi kimavec – sePtemBeR 2015

Œas za presajanje je od 6. do 21. septembra.

merkur venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
g e e f i a l j

22. f 7. f



k septembru 2015

Delovanje toplotnega ozvezdja Leva je ta mesec prevladujoœe. Do sredine meseca ostaja v njegovi službi 
Sonce, Levovo toploto ves mesec posreduje Jupiter, od 7. 9. Mars in od 22. 9. tudi Venera. Toploto krepi še 
Pluton izpred ozvezdja Strelca, pa tudi toplotni trigon 6. 9. Sredi meseca se Sonce preseli pred jesensko, 
hladno ozvezdje Device. Hladen element zemlja izpred tega ozvezdja zastopa že ves mesec tudi Merkur. V 
drugi polovici septembra lahko priœakujemo noœne megle. Tudi za vodo bo ta mesec poskrbljeno. Saturn in 
Uran jo zastopata izpred Škorpijona in Rib, Venera, ki do 22. 9 potuje pred ozvezdjem Raka ter do 7. 9. tudi 
Mars pred ozvezdjem Raka. Svetlobo osamljeno zastopa le Neptun izpred Vodnarja.
 
Priporoœamo: 
semena in rastline
•		Za	semena	odbiramo	posebno	lepe	in	zdrave,	tipiœno	oblikovane	plodove	kumaric,	buœk,	paprike...	Odtr-

gamo jih na dan za plod, a jih pustimo ležati na polju. Ko se že zaœne razkroj, na dan za plod izlušœimo iz 
plodov semena, jih v kozarcu prelijemo z vodo in nekaj dni dvakrat na dan premešamo. Nato jih speremo 
in osušimo. Tako naredimo tudi s paradižnikom julija in avgusta. Glej brošuro Semena.

•		Za	posevke	ozimnih	žit	v	poznih	legah	priporoœamo	11.	in	12.	9.	Luna	je	pred	ozvezdjem	Leva!	Sicer	so	
odliœni dnevi še 21. popoldne, 22. in 23. 9. do 17. ure. Rž lahko izjemoma sejemo tudi na dan za korenino. 
V tem primeru pazimo, da vsa negovalna dela vsekakor opravljamo na dan za plod.

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

•		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. Najbolje je, da zelje porežemo na dan 
za cvet v œasu za obiranje, za kisanje pa ga ribamo na dan za cvet v œasu za presajanje.

•		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. 

•		Okrog	Mihelovega,	morda	letos	26.	9.,	nabiramo	mlade	liste	velike	pekoœe	koprive.	Posušene	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. 

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 2. 9. popoldne, 3. 9. ali 22., 23. in 30. 9. Odliœen je 
tudi dan za cvet v œasu za obiranje, torej 26. 9. 

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 svoje škropivo proti mravljam, priporoœamo za sežiganje 11. ali 12. 9. 

izdelovanje preparatov 
•		Za	izdelovanje	kompostnega	preparata	iz	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 26. 9. v naših delovnih skupnostih in predali 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 ra-
zume 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 raziskali 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 vegetabilnih kompostnih preparatov
14. 9. do 14. ure odžagamo kratek kos tanjše veje javora. Skrbno odlušœimo lubje, tako da to oblikuje tulec, 
ki ga na enem koncu zapremo z odrezanim kolutom lesa. Tulec napolnimo z cvetovi regrata (œe so posušeni, 
jih navlažimo s regratovim œajem), zapremo še na drugem koncu z drugim kolutom lesa, dobro prevežemo 
in zakopljemo v zemljo, približno 50 cm globoko, kjer preparat zori.
Œe je veja odžagana dopoldne, bo delo lažje.

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.

zdaj vem, zvezde so z nami

Z biodinamiko sem se sreœala pred leti v društvu Ajda Vrzdenec, pri izviru slovenske biodinamike, pri gospe 
Meti Vrhunc. Sedaj delujem in pridobivam znanje v društvu Ajda Posavje - Žigrski vrh, kjer sta za potrebe 
društva Majda Hriberšek in Janez Košar prijazno ponudila svojo domaœijo. Društvo šteje veœ kot sto œlanov, 
prihajajo pa vedno novi, ukaželjni navdušenci, ne le vrtiœkarji, temveœ tudi kmetje.
Že kot otrok sem vedno œutila neko naklonjenost do zvezd, planetov in vesolja sploh. Veliko sem se družila 
s svojim starim oœetom, ki je, œeprav nepismen, dobro poznal zvezdnato nebo. Gostosevce npr. je imenoval 
Gostožirœke – od kod to znanje? Še sosedni grašœak, izobražen œlovek, ga je pogosto spraševal po vremenu 
in kaj bi bilo pametno delati na polju naslednji dan. In ravno biodinamika mi je ponudila odgovore na vpraša-
nja, ki so me vznemirjala od otroštva : vsi smo povezani, vsi smo del velike celote in vsak najmanjši delœek 
je pomemben. Tako kot je dejal veliki Tesla, da ne utrgaš najmanjše rožce, da ne bi zatrepetala najbolj odda-
ljena zvezda. Spoznala sem, zakaj so biodinamiœni pripravki pomembni. Nagovarjajo vse dobre moœi vesolja, 
da se blago razsujejo po naši zemlji in omogoœijo rastlinam, da razvijejo zdrave, odporne plodove, ki so nato 
zdrava, vitalna hrana živalim in ljudem. Biodinamika torej ni samo oživljanje prsti, je tudi oživljanje œloveka, 
da bo lahko sledil razvoju, ki je pred njim.
 Letos mineva 90 let, odkar se je zgodil Kmetijski teœaj. Pravijo, da je na nebu skoraj enaka zvezdna slika kot 
takrat. Kaj to pomeni? Nam duhovni svet pošilja nova sporoœila, bomo stopili korak naprej, bomo zmogli? 
Morda bo v prihodnosti že samo misel œistega srca dovolj, da prikliœemo tiste dobre sile vesolja, saj œe imaš 
œisto srce in si povezan z vsem, je vse mogoœe – je zdravje, je sreœa, je rodovitno polje, je mir v duši. Z našim 
Priroœnikom vse to vendar preverjamo. Zvezde so z nami, veselimo se torej.
Prijatelji, vse bo dobro! 

Mihaela Zahrastnik, profesorica in pesnica, Demeter kmetica že leta 1998 
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Datum
lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. œe c    12 A – g toplota/zemlja plod do 11, od 12 korenina vih, nvh do 11. ure sejemo ozimna žita in obiramo sadje

2. pe c zemlja korenina

3. so c zemlja korenina

4. ne d    2 F 2 zemlja/svetloba cvet; *zaœetek presajanja ob 2 vih 4. in 5. 10. delamo s œebelami; ribamo zelje in repo

5. po d svetloba cvet

6. to e    6 svetloba/voda list vih, vlk zatiranje polžev

7. sr f    23 voda/toplota ----- vih, ptr

8. œe f o   D 5   Jn toplota ----- vih

9. pe f toplota plod vih, nvh 9. in 10. 10. sejemo ozimna žita, presajamo sadno drevje in jagodiœevje

10. so g    22 toplota/zemlja plod vih

11. ne g ag 16   D 13   Jo zemlja cvet do 9, -----, od 16 plod vih

12. po g L zemlja korenina vih, nvh

13. to g  2 zemlja korenina pospravljamo korenovke, sadimo œesen, trosimo, tudi zlagamo in prepariramo komposte

14. sr h    19 zemlja/svetloba korenina do 18, od 19 cvet

15. œe h svetloba cvet do 17, od 18 plod vih, nvh delamo s œebelami; potikamo cvetoœe œebulnice

16. pe i    7 L svetloba/voda plod do 9, od 10 list vih, ptr

17. so i voda list

18. ne j    19 G 21 voda/toplota list do 18, od 19 plod; *konec presajanja ob 20 

19. po j toplota plod 19. in 20. 10. sejemo žita; pozno obiranje sadja ali trgatev, predelujemo sadje in jagodiœevje

20. to j toplota plod vih

21. sr k    2 toplota/zemlja korenina

22. œe k zemlja korenina vih, ptr, vlk, nvh

23. pe l    2 L zemlja/svetloba plod do 13, od 14 cvet

24. so a    19 svetloba/voda cvet do 18, od 19 list vih delamo s œebelami; sekamo zelje

25. ne a E 9 voda -----

26. po a Pg 14   n   D   Js voda ----- vih

27. to b    7  13 voda/toplota plod 27. in 28. 10. pozni posevki ozimnih žit

28. sr c    21 toplota/zemlja plod vih, ptr

29. œe c zemlja korenina

30. pe c zemlja korenina vih, pmt

31. so d    10 F 10 zemlja/svetloba korenina do 9, od 10 cvet; *zaœetek presajanja ob 11

setveni Dnevi vinotok – oktoBeR 2015

Œas za presajanje je od 4. do 18. in 31. oktobra.

merkur venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
g f f f i a l j



k oktobru 2015

Jesen je tu. Za oktober niœ novega, saj je Sonce ves mesec v službi hladnega zemeljskega ozvezdja Device. 
Merkur mu bo vztrajno stal ob strani. Toda ta mesec bo tudi toplota dobro zastopana. Pred poletnim, toplo-
tnim ozvezdjem Leva so ves mesec kar trije planeti, Venera, Mars in Jupiter. Podpira jih še Pluton izpred 
toplotnega Strelca, imamo pa tudi kar tri toplotne trigone. Vodni element zastopata Saturn izpred Škorpijona 
in Uran izpred Rib. Pravzaprav je slabo zastopana le svetloba. V njeni službi je le Neptun izpred Vodnarja.
 
Priporoœamo:
semena in rastline
•		Pohitimo	z	zakljuœkom	jesenskih	del!	
•		9.	in	10.	10.,	ko	Luna	potuje	pred	ozvezdjem	Leva,	je	odliœen	œas	za	posevke	žit.	Seveda	bi	bili	dobri	tudi	

posevki, opravljeni na drug dan za plod, toda uœinek ozvezdja Leva je pri žitih najodliœnejši. Na splošno ve-
lja, 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 najpreprostejše dejanje za regeneracijo 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. 
Brananje 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. Proti poleganju škropimo žita v œasu mlade rasti s preparatom kremen iz roga na dan 
za korenino zjutraj.

•		Dnevi	za	cvet	4.	in	5.	10.	pa	tudi	15.	10.	so	najboljši	za	potikanje	cvetoœih	œebulnic.	
•		Dan	za	korenino	v	œasu	za	presajanje,	torej	ko	je	Luna	pred	ozvezdjem	Device	(od	12.	do	14.	10.	v	œasu	za	

korenino) je odliœen za spravilo korenovk, tudi za spravilo našega semenskega krompirja iz krompirjevega 
semena. Skladišœenje je najboljše v senu ali slami. Sloj mora biti dovolj debel, da pridelki ne zmrznejo.

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. 10. dopoldne, 19. in 20. 10. pa tudi 27. in 28. 10. Zelo dobri so tudi dnevi za cvet v œasu za 
obiranje. Veœ v knjigi Praktiœno vrtnarjenje. 

•		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	posebej	nave-
deni dnevi ali 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 zatiranje polžev izkoristimo 6. 10.

izdelovanje vegetabilnih kompostnih preparatov
11. 10. po 14. uri zakopljemo brezovo vejo z rmanom približno 50 cm globoko v oživljeno zemljo. 

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 zelo plitvo preorali 
in jih pustili v grobi brazdi. Vrtove grobo prelopatamo in pustimo zemljo tako odprto. Kjer lopatanje ni 
mogoœe, bomo kompost premešali z zgornjo plastjo zemlje. Škropimo preparat iz kravjeka po Mariji Thun. 
Groba odprta brazda omogoœa, da energije kozmosa zemljo temeljiteje prežamejo kot œe bi bila ta izrav-
nana, 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.

•		Površine,	kjer	bomo	sadili	naslednje	leto	krompir,	poškropimo	s	pripravkom	proti	koloradskemu	hrošœu	v	
osmi decimalni potenci D 8.

•		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!
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zeleno gnojenje

Pogosto za gnojenje nimamo dovolj kompostov, da bi z njimi, se pravi z organskimi substancami lahko dobro 
oskrbeli polja, vrtove in sadovnjake. Zato si radi pomagamo z vmesnimi posevki, ki jih kot zeleno gnojenje 
vdelamo v tla. Na ta naœin damo talnim organizmom, kot bakterijam, deževnikom, skakaœem in podobno, na 
razpolago dovolj hrane, da se lahko dobro razmnožujejo, spodbudimo pa tudi razvoj gliv v tleh. Izloœki talnih 
organizmov so dragocena predelana organska substanca in razpoložljivi minerali. Od njih je odvisna plodnost 
tal! Zeleno gnojenje lahko delno nadomesti naše gnojenje s komposti.

Kdaj sejemo zeleno gnojenje, je povsem odvisno od tega, kaj želimo doseœi. Œe bomo listno maso uporabili 
za krmo, bomo sejali na dan za list; tako bo listne mase veœ. Œe krme ne potrebujemo, je predvsem stroœnice 
dobro sejati na dan za korenino; oblikovale bodo veœ korenin in privedle v tla veœ dušika. Pomembno je tudi, 
kdaj in kako vdelamo zeleno maso v zemljo. Œe je mase veliko, jo najprej pokosimo, pustimo da ovene in jo 
plitvo premešamo z zemljo. Za podor izbiramo nato œas za presajanje, saj je proces razgradnje v tem œasu 
hitrejši. Œas padajoœih Luninih lokov, torej œas za presajanje, je boljši tudi za trosenje kompostov in gnojnice. 
Œe trosimo kompost v œasu dvigajoœih Luninih lokov, pogosto obvisi na travi, kot da ga dviguje od tal. V œasu 
za presajanje zemlja vse bolj pritegne k sebi in v tistem œasu talni organizmi kmalu potegnejo kompost ali 
zeleno gnojenje v zemljo. Zeleno gnojenje se bo hitreje razkrojilo, œe potem, ko ga vdelamo v zemljo, škropi-
mo površine s preparatom iz kravjeka po Mariji Thun.
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Datum
lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. ne d A – g svetloba cvet; *presajanje vih, pmt

2. po e    13 A –  h svetloba/voda cvet do 12, od 13 list delamo s œebelami; dopoldne izkopljemo rogove s kremenom in ribamo zelje in repo

3. to e voda list vih, vlk, pmt

4. sr f    5 voda/toplota plod 4. do 6. 11., œe je zemlja prava, je še œas za pozne posevke žit; presajamo sadno drevje, trto in jagodiœevje

5. œe f toplota plod

6. pe f toplota plod

7. so g    4 D 17   ag 23 toplota/zemlja korenina do 13, -----

8. ne g zemlja korenina 8. do 10. 11. zlagamo in prepariramo nove komposte

9. po g zemlja korenina

10. to g zemlja korenina vih

11. sr h    1  19 zemlja/svetloba cvet presajamo trajnice in cvetoœe grmovnice, potikamo cvetoœe œebulnice

12. œe i    12 svetloba/voda cvet do 11, od 12 list

13. pe i voda list

14. so j    23 voda/toplota -----

15. ne j G 2   n   E toplota -----; *konec presajanja ob 1 vih, nvh

16. po j toplota plod vih, nvh

17. to k    6 toplota/zemlja korenina vih

18. sr k zemlja korenina vih

19. œe l    8 zemlja/svetloba korenina do 7, od 8 cvet 19. in 20. 11. zakljuœimo delo s œebelami; sekamo božiœne jelke, režemo vejice za adventne in božiœne aranžmaje

20. pe l A – i svetloba cvet vih, ptr, vlk

21. so a    3 E 15 svetloba/voda list do 11, -----, od 18 list vih, vlk

22. ne a Js voda list do 18, ----- vih, nvh, pmt

23. po b    17 Pg 21 voda/toplota list do 9, -----

24. to b toplota -----, od 9 plod vih, nvh, pmt

25. sr c    8 toplota/zemlja plod do 7, od 8 korenina vih, ptr, vlk

26. œe c  00 zemlja korenina vih, ptr

27. pe d    20 F 21 zemlja/svetloba korenina do 19, od 20 cvet; *zaœetek presajanja ob 22

28. so d svetloba cvet vih, ptr

29. ne e    22 svetloba/voda cvet vih, ptr, vlk

30. po e voda list vih, vlk

setveni Dnevi listoPaD – novemBeR 2015

Œas za presajanje je od 1. do 15. in od 27. do 30. novembra.

merkur venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
g f f f i a l j

8. h 2. g 2. g
19. i



k novembru 2015

Dnevi se krajšajo. Lepo je, da je Sonce od 2. do 20. 11. pred svetlobnim ozvezdjem Tehtnice. Poleg njega bo 
delovanje svetlobe od 8. do 19. 11. krepil še Merkur izpred Tehtnice, pa tudi Neptun pred Vodnarjem. Torej 
bodo vsi trije planeti skupaj poskrbeli za svetle jesenske dni. Hladen element zemlja zastopajo Sonce, le 
prvi dan v mesecu, Merkur do 8. 11., od 2. 11. pa ves mesec Venera in Mars. Toploto skušata uveljaviti ves 
mesec Jupiter izpred ozvezdja Leva in Pluton izpred ozvezdja Strelca, Venera in Mars pa le prva dva dni. V 
službi vodnega elementa sta od 20. 11. Sonce pred ozvezdjem Škorpijona in Merkur. Prav tam je ves mesec 
tudi Saturn. Podpira jih tudi Uran pred ozvezdjem Rib.

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 v œasu za presajanje 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, odbi-
ranje primerkov zelja, korenja, rdeœe pese in pastinaka, ki ga bomo za pridelovanje semen prezimili... 
Pri stroœnicah bomo pri odbiranju semena za naslednje leto v stroku vzeli le zrna v sredini, podobno pri 
koruznem storžu le zrna v njegovem srednjem delu. Tudi 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. 

 Pri korenju in rdeœi pesi, ki oblikujeta seme v drugem letu in ju prezimimo v kleti, odbiramo plodove tipiœne 
oblike in zdravega izgleda, preverimo pa tudi okus. Mesto zareze zamažemo z ogljem. Glej brošuri Pride-
lujmo svoja semena 1 in 2.

nega sadnega drevja 
•		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 4. do 6. 11.

•		V	œasu	za	presajanje	presajamo	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,	ki	ga	nanašamo	na	debla	in	veje,	ki	smo	jim	ostrgali	debelo	lubje.	
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 in nikakor ob œrtanih dnevih ali dnevih za list.

izdelovanje preparatov 
Na prvi dan za cvet v novembru, morda 2. 11. dopoldne, 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, 
manjše koliœine gnilega sadja, listje, tropine, zavrženo volno od striženja ovc in gnoj zložimo v slojih v kupe, 
dodamo nekaj zrelega komposta in zemlje in biodinamiœne kompostne preparate. Ti omogoœijo hitro de-
lovanje 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 œim pogosteje privošœimo nekaj tega škropiva tudi kompostom.

težave z gliviœnimi boleznimi
Pri napadu glivic govorimo o rastlinskih parazitih. Na splošno imajo v naravi glivice nalogo, da razgradijo 
odmirajoœe življenje. Œe se glivice pojavijo 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 z njim 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. S tem se poveœa asimilacija, boljše pretakanje 
sokov pa vpliva na izginjanje glivic.
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 novo v zaloŽBi ajDa:

•	 Maria	Thun,	temelji biološko-dinamiœnega gospodarjenja;
•	 dr.	Rudolf	Steiner,	svet œebel;
•	 dr.	Mario	Mayrhoffer,	Predavanje o raku in pomen ritmov za œloveško zdravje;
•	 Petra	Lange	in	Barbara	Lohmann,	obloge in obkladki v antropozofski medicini.
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Datum
lunaxpred
ozvezdjem   

konstelacija elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba zapisujemo naša opravila – predlogi

1. to f    14 A – i         L voda/toplota list do 18, od 19 plod; *presajanje

2. sr f toplota plod vih 2. in 3. 12., œe ni zmrzali, obrezujemo sadno drevje in trto

3. œe f toplota plod

4. pe g    11 D 20 toplota/zemlja plod do 10, od 11 do 16 korenina vih, ptr

5. so g ag 16 zemlja cvet do 19, od 20 korenina delamo s œebelami; ribamo zelje in repo

6. ne g Jp zemlja korenina vih, ptr, vlk, pmt

7. po g Jn zemlja korenina do 17 in od 21 vih, vlk, pmt

8. to h    9 zemlja/svetloba korenina do 8, od 9 do 17 cvet pmt delamo s œebelami; do 17. ure ribamo zelje in repo

9. sr i    19 L svetloba/voda list ! posebno ugodno

10. œe i voda list

11. pe i  12 voda list vih

12. so j    6 G 10 voda/toplota plod; *konec presajanja ob 9

13. ne j toplota plod

14 po k    12 toplota/zemlja plod do 11, od 12 korenina vih

15. to k zemlja korenina

16. sr l    13 zemlja/svetloba korenina do 12, od 13 cvet

17. œe l svetloba cvet ptr, pmt dopoldne sekamo božiœne jelke, režemo vejice za adventne in božiœne aranžmaje; k œebelam vstavimo mrežice

18. pe a    9 E 17 svetloba/voda list do 13, -----

19. so a voda list

20. ne a A –j voda list vih, ptr

21. po b    1 Pg 10 voda/toplota ----- vih, nvh

22. to c    17 toplota/zemlja plod do 16, od 17 korenina 

23. sr c zemlja korenina

24. œe c sveti veœer zemlja korenina vih, nvh sveti veœer – naša semena v dobro zaprtih kozarcih zakopljemo v zemljo

25. pe d    6 Božiœ   12  F 9 L zemlja/svetloba plod; *zaœetek presajanja ob 10 vih, ptr

26. so d svetloba cvet vih delo s œebelami

27. ne e    8 svetloba/voda cvet do 7, od 8 list

28. po f    3 voda/toplota list vih V okviru 12 svetih noœi današnjemu dnevu vlada ozvezdje Leva. Bi sejali žita ali semena sadja enkrat na ta, poseben dan?  
Œe imate biološko-dinamiœna semena, lahko tudi na sneg.29. to f toplota plod vih

30. sr f toplota plod vih, vlk

31. œe g    19 D 22 toplota/zemlja plod do 18, -----

setveni Dnevi gRUDen – DecemBeR 2015

Œas za presajanje je od 1. do 12. in od 25. do 31. decembra.

merkur venera mars jupiter saturn Uran neptun Pluton
i g g f i a l j

9. j 13. h
31. k 28. i



k decembru 2015

Sonce do 20. 12. ostaja pred vodnim ozvezdjem Škorpijona, kjer bosta tudi Merkur do 9. 12. in Venera od 28. 
12. dalje. Ves mesec bosta v službi elementa voda Saturn pred Škorpijonom in Uran, ki potuje pred Ribama. 
Za toplotni element skrbita Jupiter pred ozvezdjem Leva in Pluton, ki je pred Strelcem. Sonce se 20. 12. 
premakne pred toplotno ozvezdje Strelca in za Božiœ imamo toplotni trigon. Ali to pomeni, da Božiœ ne bo bel? 
Zemeljskemu, zimsko hladnemu elementu zemlja je ves ta mesec zvest le Mars, ki potuje pred Devico, kjer 
ga prva dva tedna decembra podpira Venera, zadnji dan v mesecu pa tudi Merkur izpred Kozoroga. V tem 
œasu podpira hlad tudi svetlobno delovanje Neptuna pred ozvezdjem Vodnarja, od 13. do 28. 12. pa zastopa 
svetlobo tudi Venera izpred Tehtnice.

Priporoœamo: 
semena in rastline
Biodinamiki v œasu med 24. decembrom in 6. januarjem zakopljemo v zemljo semena naših kulturnih ra-
stlin, 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
Za ukrepe proti škodljivcem z rdeœo krvjo v letu 2015 ni ustreznih konstelacij.

izdelovanje vegetabilnih kompostnih preparatov
11. 12. do 9. ure odžagamo kratek kos tanjše veje doba, pecljatega hrasta. Skrbno odlušœimo lubje, tako 
da to oblikuje tulec, ki ga zapolnimo na enem koncu z odrezanim kolutom lesa. Tulec napolnimo z drobno 
naribanim grobim zunanjim lubjem pecljatega hrasta, zapremo še na drugem koncu z drugim kolutom lesa, 
dobro prevežemo in zakopljemo v zemljo, približno 50 cm globoko, kjer preparat zori.

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

sreœno 2016

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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kaj pa, œe je Setveni priroœnik še veliko veœ?

Setveni priroœnik Marije Thun je bil moje prvo 
sreœanje z biološko-dinamiœnim gospodarjenjem. 
Pred tem sem že poznala antropozofsko medicino 
in waldorfski otroški vrtec. Steinerjeva medicina in 
pedagogika sta me neizmerno navdušili, pravzaprav 
pretresli, sreœanje s Setvenim priroœnikom pa je bilo 
za mene usodno. 
Odrašœala sem v Sloveniji, takrat pa sem delala kot 
prevajalka v Stuttgartu. Zelo moœno sem doživljala 
škodljive posledice industrializacije in modernega 
kmetijstva na naravo in œloveka. Da obstaja metoda 
kmetovanja, ki brez škode za okolje omogoœa dose-
ganje visokih pridelkov najodliœnejše kvalitete, se mi 
je zdelo tako pomembno, da sem se takoj odloœila, 
da se postavim v službo širjenja tega znanja in bom 
skušala to metodo posredovati rojakom v Sloveniji. 
Še tisto poletje leta 1985 sem obiskala gospo Marijo 
Thun v Dexbachu v nemški pokrajini Hessen. Sprejela 
me je v preprosti obleki z nazaj zavezano ruto na gla-
vi. Moœno se mi je vtisnilo v spomin, da je bil njen dom poln œudovitih kristalov in v nekaj vazah je imela œudovito 
cvetje s krasnim modrim ostrožnikom, mojo najljubšo cvetlico. Ko sem ji povedala, zakaj sem prišla do nje, mi 
je pokazala svoja poskusna polja in mi posvetila ves dan. Dobila sem tri klase Osiris pšenice, še danes vem, da 
sem na enem od klasov pozneje naštela 156 zrn. Zveœer sem se vraœala v približno 300 km oddaljen Stuttgart 
z odloœitvijo, da v Sloveniji zaœnem z izdajanjem Setvenega priroœnika, najprej v izvleœkih, kasneje pa v celoti, 
ter da skupaj z Marijo Thun s kar najveœ predavanji skušava približati Slovencem biološko-dinamiœno metodo.

Tako se je zaœelo. Oktobra 1985 so se v slovenskih œasopisih pojavili moji prvi œlanki o kmetijski metodi 
bodoœnosti, ki dela z Luno, že leta 1988 je izšel prvi Setveni koledar Marije Thun v celoti. Vse to so spremljali 
mnogi obiski Marije Thun v najrazliœnejših krajih Slovenije, kjer sva s pomoœjo ljubljanskih vrtiœkarjev le našli 
zainteresirano publiko. Od leta 1985 sem obiskala vsa meni dosegljiva predavanja in kongrese na temo 
biološko-dinamiœnega gospodarjenja, leto za letom sem se udeleževala svetovnega kongresa biodinamikov 
v Dornachu, tam poslušala mnoga izvrstna predavanja ter predavatelje tudi vabila v Slovenijo. Predavanj, 
ki sem jih organizirala z Marijo in Matthiasom Thun in temi prijatelji, je bilo v Sloveniji v toku let na stotine.
Leta 1988 sem v Sloveniji kupila zapušœeno kmetijo, da bi imeli prostor za izdelovanje biodinamiœnih prepa-
ratov, leta 1991 sem s prijatelji ustanovila prvo društvo za biološko-dinamiœno gospodarjenje z imenom Ajda. 
Leta 1993 sem se iz Nemœije vrnila na mojo kmetijo v Slovenijo. Število œlanov društva Ajda je kmalu prese-
glo 700 in zaœeli smo ustanavljati regionalne delovne skupnosti. Iz novih, regionalnih iniciativ se je v Sloveniji 
do zdaj registriralo 16 društev za biološko-dinamiœno gospodarjenje z blizu 3000 œlani, ki skušajo nositi novo 
znanje v svoja okolja. Od leta 1997 imamo v Sloveniji prve pridelovalce z blagovno znamko Demeter, že 5 let 
samostojno Demeter organizacijo, ki je že dve leti œlanica mednarodne Demeter zveze.
Ko sem zaœela v Sloveniji širiti Setveni priroœnik, nisem žela le pohval. Tudi med antropozofskimi prijatelji 
ne. Nekateri so bili mnenja, da je biološko-dinamiœna metoda dovoljena šele takrat, ko je œlovek antropozof. 
Meni se je zdelo nevzdržno, da tega znanja – œe se za to le pokaže priložnost – ne bi takoj širili med ljudi. In 
œetudi naši vrtiœkarji, kmetje in vrtnarji po mnogih letih še vedno niso antropozofi in v tem življenju gotovo 
tudi ne bodo, je to delo blagoslov za ohranjanje zemlje in naših kulturnih rastlin. Da tako pridelana hrana 
tudi œloveka samega pripelje na drugaœno pot, je za mene izven dvoma. Delo s Setvenim priroœnikom izpolni 
œloveka z notranjo luœjo in smislom. Približno tako, kot se je to dogajalo meni. Marija Thun je postala moja 

druga mati. Sreœanje z njenim delom je dalo mojemu, dotlej materialistiœno, na kariero naravnanemu življe-
nju popolnoma drugo usmeritev. Religijo sem šele po sreœanju z njenim delom zaœela jemati resno in ta je 
postajala za mene vedno bolj in bolj merodajna vrednota.
In še danes mi ne da miru vprašanje, zakaj je Marija Thun svoja predavanja zaœenjala tako pogosto z bese-
dami: »Saj vem, saj vem, rekli boste, spet zaœenja z Adamom in Evo. Toda ne morem drugaœe.« In preden 
je predstavila svoje delo in svoja odkritja, je nato postavila v prostor citat: »In Bogovi so sklenili, naredimo 
œloveka, podobo, ki bo nam enaka.« In za planeti in za zodiakom, katerih uœinke je vse življenje raziskovala, 
je potem imenovala principe Oœeta, Sina in Svetega duha za alkimistiœne principe Sal, Merkur in Sulfur.
Za mene se zgodba plete naprej: Pred temi tremi principi imamo trikrat po štiri ozvezdja zodiaka, po štiri vire 
etrov, energij življenja samega. V notranjosti te kozmiœne maternice imamo tri skupine planetov, v vsaki po štiri 
nebesna telesa: podsonœne planete z Zemljo, nadsonœne planete s Soncem in štiri zunanje planete. V vsaki 
skupini zastopa eno nebesno telo enega od štirih etrov. In œisto spodaj, na Zemlji je œlovek v nastajanju. Tudi jaz. 
Œlovek, ki ga vsa kraljestva narave, pa tudi duhovna bitja v tem, kar na nebu vidimo, hranijo, oživljajo, vodijo…
Marija Thun je znala povedati, da je œlovek na kredit zgrajeno bitje. Da ni nihœe niœ plaœal za svoje roke, svoje 
oœi, svoje srce… in da so odplaœilo teh dolgov naše moralne misli in dejanja …
Kaj ni Steinerjeva beseda: »Makrokozmos umre v mikrokozmos in iz mikrokozmosa mora nastati novi ma-
krokozmos«? Za kaj velja živeti, za kaj si prizadevati z Marijo Thun tako lahko razumem.
In v tej pravljici in v tem bogastvu živim že skoraj 30 let. Za to se imam zahvaliti delu Marije Thun. Brez 
njenega Setvenega koledarja, se to ne bi dogodilo.
In œisto zares si zelo želim, da bi to pot odkrilo œim veœ ljudi.

Meta Vrhunc 
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Razrašœanje žit je pomembna stvar

Opravljali smo zelo obsežne poskuse v zvezi s koliœino in kakovostjo ter regeneracijskimi sposobnostmi pri-
delanih žit. Vprašanji, ki smo si jih zastavili, sta bili: katera konstelacija je najboljša glede na Luno in planete, 
in kako na pridelek uœinkuje uporaba naših preparatov gnoj iz roga in kremen iz roga.

Poskusi so pokazali, da je pridelek najveœji, da so klasi najdaljši, zrna najtežja, kaljivost pridelka pa najboljša 
pri žitih, ki jih sejemo na dan za plod s tem, da zemljo ob posevku trikrat škropimo s preparatom gnoj iz roga 
in žita v fazi, ko oblikujejo drugi list, škropimo trikrat s preparatom kremen iz roga v razmaku približno 9 dni, 
tako, kot si sledijo impulzi za plodovke pred razliœnimi zodiakalnimi ozadji.
Prav škropljenje s kremenom spodbudi rastlino tudi k izjemnemu razrašœanju tako, da iz posameznega zrna 
zraste zelo veliko klasov. Gotovo je tudi to eden od razlogov za visoke pridelke.

Razrašœanje žit iz enega zrna.



vinogRaDništvo Po Biološko-DinamiŒni metoDi

Žita in vinska trta sodita k prvim kulturnim rastlinam. O njej beremo v bibliji, tako v zgodbi, ko je Noe po ve-
soljnem potopu postal poljedelec in zasadil vinograde, ali ko približno 2000 let pozneje Mojzesova izvidnica 
v deželo Kanaan, od tam prinese odrezano vinsko trto z ogromnim grozdom kot znak plodne dežele. Torej so 
vino pridelovali že pred mnogimi tisoœletji.

V vinogradništvu se je zalomilo pred približno 150 leti. Takrat so v Evropo uvozili ameriške sadike, ki niso bile 
vzgojene iz semen, temveœ iz potaknjencev, torej vegetativno. Rastline zato niso bile veœ tako vitalne. Širom 
Evrope se je na trti pojavila uš vinske trte in ponekod povsem uniœila trse. Kemiœna industrija je seveda hitro 
razvila za rastline takoimenovana zašœitna sredstva proti rastlinskim kot proti živalskim parazitom, že prej pa 
seveda mineralna gnojila. V vinogradništvu so vse tudi pridno uporabljali. Poslediœno so se na trti pojavljali 
vedno novi škodljivci in zašœitnih sredstev je bilo vedno veœ. Vitalnost in odpornost rastlin, s tem pa tudi 
kvaliteta pridelka, se je vse bolj slabšala. 

Skupina francoskih vinogradnikov se je odloœila delati 
biološko-dinamiœno in prosili so nas, da jim z našimi 
izkušnjami stojimo ob strani. Z metodami, ki smo jih 
prej že razvili iz konstelacijskih poskusov za kmetijstvo 
in vrtnarstvo, smo pri vinogradništvu le poœasi napre-
dovali. Preusmerjanje traja v vinogradništvu dalj œasa. 
Ugotovili smo, da je potrebno v vinogradih najprej akti-
virati pogosto že zelo uniœeno zemljo. Na prvem mestu 
so bila prizadevanja za dobro kvaliteto kompostov. Le 
katera žival daje tak gnoj, ki bo pri vinski trti idealno 
uœinkoval? Svinjski gnoj ne pride v poštev, œe sploh, ga smemo dodajali le v zelo majhnih koliœinah konjskemu 
gnoju, da s tem zmanjšamo njegovo ognjenost. Goveji gnoj kaže svoje pozitivno delovanje predvsem v podroœju li-
stov rastline, zato naj bi ga za vinogradništvo uporabljali prej varœno. Po mnogih poskusih v zvezi z gnojem je naše 
priporoœilo, da v vinogradih uporabijo kompost gnoja ovc in koz. Ta naj bi bil v procesu kompostiranja povsem 
razkrojen, trosili pa naj bi ga v doloœenih razmakih. Œe imamo le goveji gnoj priporoœamo, da se temu doda kokošji 
ali gnoj golobov. Vsi komposti naj bodo vsekakor preparirani z biološko-dinamiœnimi kompostnimi preparati.

Priprava komposta in kompostni preparati
Priporoœilo za izdelovanje biološko-dinamiœnih preparatov 
najdemo v Kmetijskem teœaju Rudolfa Steinerja. Preparate 
izdelujemo iz cvetov rmana in kamilice, regrata in baldrijana, 
iz cele koprive in grobega hrastovega lubja. V postopku iz-
delovanja preparatov imajo pomemben delež živalski organi, 
v katerih preparati zorijo in letni œasi, v katerih so, obiœajno 
zakopani v zemljo, izpostavljeni kozmiœnim ritmom.
Ko dobimo gnoj, ga za kompostiranje zložimo v podolgovat 
kup. Kakršenkoli material za kompostiranje mora biti vlažen; 
œe je suh, ga navlažimo z vodo, še bolje pa z gnojnico. Kupu nato na predpisan naœin dodamo preparate, 
ves kup pa potresemo s tanko plastjo šote. Kompostni preparati sevajo. Šota to pozitivno sevanje zadrži v 
kompostu. Za 2 t gnoja potrebujemo po 1 g vsakega od kompostnih preparatov.

V vsako od daljših stranic kupa naredimo v primernem razmaku po dve približno 0,5 m globoki luknji. V vsako 
damo po en po en preparat. Luknje nato dobro zabašemo. Preparat iz koprive damo vedno v luknjo, ki je 
na sredini kupa na vrhu in jo prav tako dobro zabašemo. Nato pripravimo baldrijanovo škropivo: 10 kapljic 

baldrijanovega preparata zmešamo v 10 l mlaœne vode na naš naœin, se pravi, da mešamo 20 minut tako, da 
se v vodi dela globok lijak. Tako zmešan baldrijanov preparat poškropimo preko kupa. Po osmih do desetih 
dneh odkrijemo na kupu novo rast, kar je znak, da so se procesi razgradnje komposta dobro zaœeli.
Œe smo vse naredili prav, se glivice razvijejo celo pozimi, pri zmrzali in snegu, saj oddaja gnoj blago toploto. 
Ker smo dodali preparate, je segrevanje harmoniœno. 

Na zunanji strani kompostnega kupa zaœnejo vidno rasti glive tintnice, saj te potrebujejo svetlobo. Zatem se 
v notranjosti kupa zaœne gliviœni razkroj; razvijajo se majhni šampinjoni, glive, ki uspevajo brez svetlobe. Œe 
se kupi gnoja premoœno segrejejo, se razvije suha plesen, ki deluje antibiotiœno in razkroj zastane. To se ne 
sme dogoditi. Œe smo kompostu dodali naše preparate, se to praviloma tudi ne bo dogodilo. Potem ko glive 
opravijo svoj del razkroja, se pojavijo bakterije, za njimi pa deževniki in druge drobne živali, kot so stonoge, 
prašiœki itd., ki gnoj prebavijo in ga s tem tudi preobrazijo. Njihovi izloœki so kot humus. Kompost naj bi se v 
kupu z dodanimi preparati razkrajal celo leto, v vinograd pa ga trosimo jeseni. Vsako leto naj bi potrosili 10 
ton zrelega komposta na 1 ha površin. Zrel kompost ima 1,9 – 2 % dušika, sveži gnoj pa približno 0,52 %.

kako odmerimo potrebne koliœine komposta za manjše površine?
Polno 10 litrsko vedro komposta tehta približno 5 kg. To je dovolj za 5 m2 površine. Samokolnica normalne 
velikosti, napolnjena do roba, ima približno 40 kg komposta. To je koliœina, ki zadostuje za 40 m2 površine, 
torej dve samokolnici in pol za 100 m2. To velja za vinograd pa tudi za zelenjavni vrt.

obdelovanje tal v vinogradu
Kompost, ki ga jeseni trosimo v vinogradu, je potrebno plitvo vdelati v tla. Ko smo to naredili, škropimo vso 
zemljo z našim preparatom iz kravjeka, imenovanim Fladen ali preparat iz kravjeka po Mariji Thun. Ta aktivi-
ra organizme v tleh in skrbi za boljšo razgradnjo tal. V œasu preusmerjanja so francoski vinogradniki škropili 
ta preparat enkrat meseœno, in sicer na dan za korenino proti veœeru. Œe obenem tla plitvo prerahljamo, bo 
preparat uœinkoval še bolje.

Uporaba biološko-dinamiœnih preparatov v vinogradu

Vinogradniki poroœajo, da se napad škodljivcev v vinogradu kmalu po rednem škropljenja z našim preparatom iz 
kravjeka bistveno zmanjša. Seveda pa imamo biodinamiki tudi druge preparate za škropljenje. Poglejmo si jih.

gnoj iz roga v vinogradništvu
Ko Rudolf Steiner govori o preparatu gnoj iz roga, se najprej osredotoœi na o rogove in parklje goveda. Mlada 
teleta še nimajo rogov, saj zaœne pri mladi živali rasti œelna kost, ki pritiska kožo navzgor. Ta koža se zgosti 
v rog. Rog ima svojo pomembno nalogo na podroœju prebave živali, od koder sesa energije in jih urejene 
seva nazaj. Ko govedo zakoljejo, rog to sposobnost ohrani še nekaj œasa po zakolu. Naš preparat gnoj iz roga 
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V kup zložen gnoj prepariramo in potresemo  
s tankim slojem šote.

Na kompostnem kupu  
se razvijejo tintnice.

rman                                                                                kamilica

kopriva

hrastovo lubje                                           regrat

Razporeditev preparatov



 naredimo tako, da rog napolnimo s kravjekom in ga položimo œez zimo v zemljo. Preko zime zakopan v ze-
mljo, rog sesa sile, ki so prisotne v zemlji v œasu pozne jeseni in zime. Te sile se zdaj vežejo na kravjek v rogu 
in kvaliteto gnoja, ki je v rogu, neizmerno poveœajo. Ko spomladi gnoj iz roga izkopljemo, ga lahko uporabimo 
v homeopatskih koliœinah za velike uœinke. Malo drugaœe, a vendar podobno je pri parkljih. Ti so izoblikovani 
že pri rojstvu živali. Tudi te lahko jeseni napolnimo s kravjekom in jih, kot rog, zakopljemo v zemljo. Gnoj iz 
parkljev uporabimo na enak naœin kot gnoj iz roga. Pri izdelovanju tega preparata ni vseeno, kdaj vzamemo 
gnoj od goveda in ni vseeno, kdaj napolnjene rogove zakopljemo ali izkopljemo iz zemlje.
Za 1 ha površin, ki jih škropimo s preparatom gnoj iz roga, potrebujemo 12 dag prepariranega kravjeka, torej 
gnoja iz roga. Tega mešamo 60 minut na predpisan naœin v 40 l mlaœne vode. Pri manjši površini, denimo za 
2.500 m2 vzamemo ustrezno manjšo koliœino vode in preparata, torej 3 dag preparata in 10 l vode. Preparat 
uœinkuje polno le 4 ure po tem, ko smo mešanje konœali, nakar uœinek hitro pada. V idealnem primeru prepa-
rat v tem œasu trikrat škropimo na zemljo pred setvijo in med enim in drugim škropljenjem zemljo razgibamo. 
V tem primeru je uœinek idealen.
V vinogradništvu je najbolje, da s preparatom gnoj iz roga škropimo prav vse površine marca, še preden se vege-
tacija zaœne. Škropimo trikrat na dan za plod in sicer tako trte kot zemljo, saj oleseneli del rastline smatramo po 
Steinerju za nakopiœeno zemljo. Škropljenje lahko opravimo tudi trikrat zapored istega dne, s tem, da med enim 
in drugim škropljenjem tla prerahljamo. Ker s škropljenjem vedno okrepimo kozmiœno konstelacijo tistega tre-
nutka, se moramo œrtanih dni izogibati. Preparat mešamo, œe se le da, roœno, œe je treba tudi v velikih sodovih. 
Œe uporabimo traktor, namestimo škropilnico s preparatom pred traktor, za traktorjem pa prikljuœek za rahljanje.

kremen iz roga v vinogradništvu
Tudi za izdelovanje preparata kremen iz roga potrebujemo kravji rog. Material, ki ga za izdelovanje uporabi-
mo, je zelo pomemben. Najbolje je, œe vzamemo kristal gorska strela, torej kremenasto kamnino, ki je krista-
lizirala. Kristal najprej s kladivom, nato v možnarju drobimo v vedno manjše delce, na koncu v porcelanskem 
terilniku tako dolgo, da je skoraj kot moka. V prah ga ne smemo zdrobiti. Œe ga tremo med prsti, naj bo še 
malo zrnat. Pri mnogih poskusih smo ugotavljali, da v prah zdrobljen kristal ne uœinkuje. Kravje rogove na-
polnimo z drobnozrnatim kremenom, ki smo ga premešali z nekaj vode tako, da se bolje prime stene rogov.
S kremenom napolnjen rog naj nekaj œasa stoji navpiœno. Nato vodo odlijemo in rog zapolnimo z gneteno 
ilovico. Rog s kremenovim peskom zakopljemo na dan za cvet v œasu vnebohoda v oživljeno zemljo, a ne 
globoko. Daljša stranica odprtine roga naj bo pri tem vedno zgoraj tako, da v rog ne priteka voda. Rog izko-
pljemo na prvi dan za cvet v novembru. Preparat ali pa tudi rog s preparatom postavimo v steklenem kozarcu 
na sonœno okno. Preparat je gotov in œaka na uporabo.
V vinogradih opravljamo najpomembnejša škropljenja s preparatom kremen iz roga po trgatvi, toda še v œasu, 
ko ima trta liste. Preparat kremen iz roga škropimo vedno na liste. Tako pride uœinek do kambija in od tod 
naslednje leto v liste in v plodove. Idealno je, œe škropimo s preparatom kremen iz roga jeseni trikrat po trgatvi, 
in sicer na dan za plod zjutraj, kmalu po sonœnem vzhodu. Poleti v vinogradih preparata kremen iz roga ne 
škropimo, saj se je pokazalo, da privzame vino aromo listov.

za trte smo razvili nove metode 

Rudolf Steiner je v Kmetijskem teœaju govoril o rastlinah, ki jih uporabljamo za izdelovanje kompostnih pre-
paratov in v zvezi s tem vedno znova opozarjal, naj bomo pozorni na to, kako te rastline delujejo na œloveka. 
Mi smo se s temi rastlinami ukvarjali veœ kot 40 let; preuœevali smo njihov dietetiœni pomen za œloveka, pa 
tudi njihovo uœinkovanje na živali in rastline. Že 30 let jih uporabljamo tudi za œaje, ki jih ponudimo œebelam. 
Vidimo, da ti œaji krepijo življenjske sile œebel in pomembno prispevajo k ohranjanju zdravja œebeljih družin.

Rmanov œaj. Œe ga pijemo zjutraj, bomo hitreje budni in se nalog dneva lotili bolj zavedno. To velja posebej 
za otroke. Œe enako pripravljen rmanov œaj škropimo v vinogradih ali sadovnjakih zjutraj na dan za cvet 
vidimo, da ne spodbuja le procesov kalija, kar je znano za rman, temveœ rastline tako okrepi, da nadomesti 
škropljenje z žveplom.
kamiliœni œaj deluje pri œloveku protivnetno, blaži krœe in prinaša, œe ga pijemo zveœer, mirno spanje. Ker 
je v moœni zvezi z ogljikom, bo pri driski v œrevesju spet krepil sile oblikovanja. Œe ga škropimo v vinogradu 
ali v sadovnjaku na dan za plod zjutraj na zelene liste, bo œaj iz kamilice tako okrepil procese kalcija, da 
nadomesti škropljenje z bakrom. 
koprivo imenuje Rudolf Steiner v Kmetijskem teœaju »svetovno«. O najrazliœnejših možnostih uporabe smo 
že veliko izvedeli. Pri œloveku koprivov œaj na œudovit naœin ureja motnje, ki jih œutimo pri dihanju in cirkulaciji 
krvi. Kopriva harmonizira bronhije in pljuœa, krepi tvorbo krvi in deluje diuretiœno. Œe œaj iz koprive škropimo 
na dan za list zjutraj na liste vinske trte, spodbuja ta œaj vitalne sile rastline in deluje ugodno na vse tisto, kjer 
naj bi v rastlini krepilo procese železa in mangana.
Œaj iz regratovih cvetov. Tega trgovine nimajo, ne moremo ga kupiti. Torej cvetove regrata naberemo sami 
na dan za cvet, ko je sredina cvetov še zaprta in cvetovi niso veœ rosni. Œaj iz regratovih cvetov krepi jetra 
in harmonizira proces, ki se dogaja med jetri in kožo in kaže motnje v pojavu alergij na koži. Prav tak œaj 
škropimo v vinogradih na dan za cvet zjutraj na liste vinske trte. S tem okrepimo proces kremena v listih, kar 
prepreœuje vdiranje gliv, rastlinskih parazitov v list. Tako škropljenje je še posebej potrebno v mokrih letih in 
v œasih, ko sta dan polne Lune in perigeja blizu skupaj 
Baldrijanov œaj. Za œloveka je znana predvsem uporaba izvleœkov iz korenine pravega baldrijana za pomir-
janje in boljši spanec. Za œebele uporabljamo œaj iz posušenih baldrijanovih cvetov. Za krepitev rastlin lahko 
uporabimo baldrijanov preparat, sok iz cvetov ali posušeno baldrijanovo cvetje. Baldrijan škropimo v vino-
gradih, sadovnjakih ali v nasadih jagodiœevja na zemljo proti veœeru v œasu okoli Janezovega. Œaj spodbuja 
oblikovanje cvetnih nastavkov za naslednje leto. Na rastline ga škropimo tudi po noœeh, ki so prinesle zmrzal 
s tem, da rastline nekaj ur za tem temeljito zalijemo.
Kako pripravimo œaje? Seveda lahko vedno uporabimo sveže cvetove. Œe so cvetovi posušeni, vzamemo 1 
dag suhih cvetov za 100 l œaja. Ta koliœina zadošœa za 2 ha površin. Suhe rastline poparimo s 5 l vode in pokri-
jemo. Ko œaj odcedimo, ga dodamo preostalim 95 litrom vode, vse skupaj nekaj minut mešamo in škropimo. 
Tako delajo po naših nasvetih s trto francoski biodinamiœni vinogradniki in uspehi so odliœni.
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Zrel preparat iz roga in parklja. Izdelovanje preparata kremen iz roga.

Takole smo na naši trti opravljali poskuse s œaji. Da bi znali pravilno svetovati, smo zasadili svoj vinograd.



naslovi društev ajda 

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 za b-d gospodarjenje 
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
(vsako sredo od 9.00 do 11.00 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  
Ulica Staneta Rozmana 2,  
9000 Murska Sobota 
predsednica: Daniela Topolovec 
telefon:  040 373 332 
(pon.-pet. od 11. do 19. ure)
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
telefon:  041 297 873   
 (Marjanca Gruden) 
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 ure)
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

zveza društev za b-d 
gospodarjenje ajDa slovenija
Sevno 13,
8000 Novo mesto
predsednik: Boris Potoœar
telefon:  031 308 026
zveza.biodinamikov@gmail.com

UPRavljanje z Blagovno 
znamko DemeteR v sloveniji

DemeteR
zavod za biološko-dinamiœno 
gospodarjenje
demeter.slo@gmail.com
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