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PO NJIHOVIH SADOVIH JIH BOSTE SPOZNALI (Matej 7, 16)

Pred 16 leti so v Ameriki na prostem posejali prve rastlinam podobne, gensko spremenjene organizme (GSO). 
Število takih rastlin in z njimi zasejane površine se od takrat v svetu nenehno poveœujejo. Tudi v Evropi, kjer 
so se prebivalci in kritiœna stroka zavzemali za zadržanost pri posevkih GSO na prostem, so morali posevke 
novih živih bitij z zakoni omogoœiti. Z veœ ali manj otežujoœih preprek, z veœ ali manj zavraœanja pri prebival-
stvu, so GSO v Evropi prisotni kot posevki na poljih, kot uvožena GSO krmila ali z GSO izdelani prehranski 
dodatki in zdravila. V Evropi je odobrenih 38 razliœnih, na odobritev pa œaka še 28 zahtev, ki so jih vložile 
multinacionalke.

V 16 letih se je v svetu nabralo v zvezi z GSO že veliko izkušenj in znanstvenih raziskav. 
Avstrija je leta 2008 v raziskavi na miših ugotovila, da krma z GSO koruzo MON 810 drastiœno zmanjšuje 
število potomstva iz generacije v generacijo. 
Univerza v Neaplju je leta 2009 ugotovila, da koze ne razgradijo krme iz GSO soje v prebavi, da jo z mlekom 
dajejo svojim mladiœem, in da se geni GSO soje najdejo v ledvicah, jetrih, krvi in v srcu mater in mladiœev.
Leta 2009 v Indiji ugotavljajo, da je 30 % njihovega »ekološkega« bombaža kontaminiranega z geni BT GSO 
bombaža.
Univerza v Guelphu je leta 2010 na poljih z GSO koruzo dokazala talne organizme s transgeno DNK, torej, da 
se geni prenašajo preko mej svoje vrste tudi izven spolnega razmnoževanja. 
Leta 2010 je univerza v Arkansasu raziskovala divje rastline, daleœ od površin, zasejanih z GSO ogršœico, in 
ugotovila, da je 80 % že delno tudi veœkratno gensko kontaminiranih.
Kanadski znanstveniki so leta 2011 v krvi 8 od 10 kanadskih novorojenœkov odkrili BT toksine, ki jih proizva-
jajo z genom bacilus thuringiensis spremenjeni, tako imenovani BT GSO organizmi, in so jih njihove mamice 
po vsej verjetnosti dobile z mlekom krav, ki so uživale GSO krmo. 
20. 9. 2011 je Cell Research v ZDA objavil, da genetske informacije iz GSO hrane preidejo v prebavi v 
œloveško kri, se pripno na œloveške organe in delovanje teh spremenijo. Ali postaja tako tudi œlovek gensko 
spremenjen organizem?

Tako najtemnejša plat našega œasa.
Na drugi strani se, tudi zaradi izjemnega porasta alergij, diabetesa, Alzheimerjeve bolezni, avtizma in raka, 
ki ga pripisujejo GSO hrani, vse bolj in bolj širi zavest o nujnosti takojšnjega uvajanja trajnostnega kmetijstva. 
To je lahko samo ekološko ali biodinamiœno. Vse bolj se širi tudi zavest, da je vprašanje kmetijstva, hrane in 
ohranjanja naših kulturnih rastlin stvar, ki se tiœe nas vseh.

Tudi v Sloveniji, kjer k sreœi GSO niso razširjeni, se rojeva nov odnos do zemlje, rastlin in hrane. K temu 
pomembno prispeva zdaj že 14 društev AJDA, ki gotovo orjejo prepotrebno ledino, in tudi vse veœ lokal-
nih in vseslovenskih iniciativ. Naj posebej izpostavim EKO civilno iniciativo Slovenije z izjemno ponudbo 
vsakomeseœnih izobraževanj, pobud za poveœanje prehranske samooskrbe, za zbiranje in ohranjanje lastnih 
semen, ki se iz srca Slovenije že širi v regionalne pobude.
Tako je prav. GSO pa moramo œim prej, tudi v krmi za živali, opustiti. Znak BREZ GSO, ki ga ima doslej le 
Celea, sodi na vse mleko, na vse mleœne in vse mesne izdelke.

In taka stališœa zavzemajmo tudi mi. Kjerkoli in energiœno, kolikor je le mogoœe. Pri tem pa, da prinesemo 
zemlji in rastlinam novo zdravje, pridno in nesebiœno širimo našo biodinamiko. Po nje sadovih poznamo 
njeno odliœnost.

Vaša Meta Vrhunc

Walter Thun, Brv na drugo stran, olje na platno 1980, 89 × 68 cm 

Brv na drugo stran
Walter Thun se je v zadnjih letih svojega življenja še posebej ukvarjal z vprašanjem, kaj je pred in kaj po 
življenju na Zemlji. Z ženo Marijo sta se o tem veliko pogovarjala, saj se mu je zdelo potrebno, da vsebino 
dela, preden jo prelije na platno, v sebi dobro osvetli.

Slika Brv na drugo stran je polna notranje dinamike; brv, voda z ribami, drevesa, ki se sreœujejo v sredini, 
izražajo povezavo med duhovnim svetom in svetom na Zemlji. Brv kot takšna je polna simbolike. Na njej se 
sreœujejo na eni strani ljudje, ki stremijo k Zemlji, da bi tam lahko živeli vsebine, ki so jih v duhovnem svetu 
sprejeli in na drugi strani tisti, ki so življenje na Zemlji konœali in ga bodo v duhovnem svetu predelali. Gibanje 
med zaœetim in preživetim življenjem na Zemlji je tekoœe, do mirovanja skoraj da ne pride. Neke vrste zastoj 
nam Walter Thun približa v dveh delih, œeprav tudi to ni mirovanje, temveœ nekaj kot zadrževanje koraka. 
Walter Thun je odšel œez brv 6. julija 1985.
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Kmetijski teœaj, zaœel izdajati koledar za rastline in posevke, ki naj bi biodinamikom pomagal vkljuœiti kozmos 
v svoje delo. Tudi Marija Thun je dobila primerek tega koledarja, v katerem so bili mdr. navedeni tudi œasi za 
setev, ki pa so bili bolj širokogrudni, se pravi, da je bil ugoden œas za posevke daljši. Namenila se je sejati 
redkvice, saj je vedela, da bo od teh, œe jih bo dovolj zgodaj posejala, jeseni lahko pridelala tudi seme.
Pripravila je veliko, dolgo gredico, na katero je vsak dan preœno posejala vrsto redkvic. Bila je zelo 
preseneœena, ko so se pri skupinah rastlin pojavili listi razliœnih oblik. Œimbolj se je z vrstami posevkov 
bližala koncu pripravljene gredice, tembolj so bile oblike listov enotne. Zakaj neki? Rastline si je ogledal tudi 
Franz Rulni; fenomen ga je navdušil, a razlage zanj ni imel.
Rudolf Steiner je v Kmetijskem teœaju govoril o tem, da kozmos deluje na rastlino preko tal. Mariji Thun je 
postalo jasno, da je potrebno, da bi rastline to pokazale, tla pred vsakim posevkom obdelati na novo. S temi 
poskusi je zaœela naslednje leto. Pokazalo se je, da je razmišljala prav. Pri pripravi tal pred vsakim novim 
posevkom, so vsaka 2-3 dni posevki pokazali drugaœne oblike listov. 
Ker ji fenomena nihœe ni znal pojasniti, so Mariji Thun svetovali študij Zvezdnega koledarja, ki so ga izdajali v 
Dornachu. Po pregledovanju tega je kmalu ugotovila, da v primerljivem razmaku kot so redkvice spreminjale 
oblike svojih listov, tudi Luna spreminja ozvezdje, pred katerim se premika. Je torej to razlog za razliœne 
oblike listov? Bila je navdušena. Kmalu je bilo pred njo drugo vprašanje. Ker dalj œasa ni deževalo, je morala 
redkvice zalivati. Ugotovila je, da listi novo posejanih in zalitih rastlinic niso pokazali razlik v obliki listov. 
Ker je Rudolf Steiner v Kmetijskem teœaju govoril o tem, da kozmos deluje preko zemeljskega in ne preko 
vodnega, ji je postalo jasno, da pri svojih poskusih ne sme zalivati, saj sicer – kot se je zgodilo – rastejo vse 
oblike listov tako, kot jih oblikuje voda. 

Vplivi konstelacij
Spoznanja v prvih treh letih so Marijo Thun tako navdušila, da se je odloœila nadaljevati s poskusi v nasled-
njem letu in to po teh »temeljnih pravilih«. Seveda ji je postalo tudi jasno, da mora bolje poznati astronomijo.  
Tu ji je zelo pomagal Suso Vetter, ki je takrat za Zvezdni koledar iz Dornacha pripravljal podatke. Pri prvih 
veœjih poskusih se je Marija Thun osredotoœala predvsem na pot Lune pred zvezdnim ozadjem zodiaka in po-
sledicami, ki jih opažamo pri rasti rastlin. Ker je redkvica za poskuse zelo primerna rastlina, in z njo je v glav-
nem delala, se je tudi spraševala, kako druge rastline reagirajo na tako delo. Poskusi z redkvicami so razkrili 
tole sliko: pri posevku v œasu, ko Luna potuje pred ozvezdjem Device, Kozoroga in Bika, je bil gomolj redkvice 
posebno lepo oskrbovan; pri posevku v œasu, ko se je Luna premikala pred ozvezdji Dvojœkov, Tehtnice in 
Vodnarja, so redkvice posebno obilno cvetele; pri posevkih v œasu, ko je Luna potovala ped ozvezdjem Raka, 
Škorpijona ali Rib, so bili posebno moœno oblikovani listi redkvic; posevki v œasu, ko se je Luna premikala pred 

Marija THUN (1922 – 2012)

Življenje za svet zvezd in rastlin

V Setvenem priroœniku za leto 2012 smo ob 50. letnici izdajanja Setvenega priroœnika Marije Thun predstavili 
dele iz njenega življenja. Razlog, da življenje Marije Thun ponovno postavljamo za osrednjo temo našega 
Priroœnika, je njena smrt 9. februarja 2012. 
Mariji Thun je zelo veliko pomenila družina. Posebej na moža Walterja Thuna je bila zelo navezana. Peœat 
njenemu življenju pa je kljub temu dalo raziskovanje uœinkovanja zvezdnih konstelacij, ki mu je posvetila 
60 let svojega življenja. Pred približno petimi leti je svoje delo in odgovornosti predala svojima otrokoma 
Matthiasu in Christini. Odloœitve in potek potrebnih del je tako še lahko zasledovala in brez teže odgovornosti 
tudi še pomagala. 
Marija Thun je bila rojena 24. aprila 1922 na podeželju, v Marburgu, v strogi evangeliœanski družini. Od 
oœeta se je nauœila dobro opazovati rastline in dogajanja v naravi, kar je moœno vplivalo na njeno poznejše 
življenje. 

Svojega moža Walterja Thuna je spoznala v zaœetku 
štiridesetih let prejšnjega stoletja. Bil je slikar in zelo 
povezan z delom dr. Rudolfa Steinerja. Njegov po-
gled na svet in naœin, kako ga je predstavljal, jo je 
tako navdušil, da je prav kmalu vedela, da se bo, 
œe sploh, poroœila prav z njim. To se je zgodilo leta 
1943 in dve leti zatem se je rodila hœi Christina. Voj-
na vihra in težke razmere v Erfurtu so narekovale, da 
je z malo Christino odšla v Marburg; tja ji je kmalu 
sledil tudi Walter. Prijatelji iz antropozofskih krogov 
so jima pomagali, da sta v Marburgu našla skromno 
bivališœe. Ko se je leta 1948 rodil še sin Matthias, 
je bilo prostora v enoinpolsobnem stanovanju vse 
manj in atelje Walterja Thuna v kotu sobe je postajal 
vedno manjši. Prijateljica gospa Kujus je dala slikar-
ju na razpolago podstrešno sobico; zdaj se je slikar 
razcvetel in lažje sledil svoji umetniški muzi. 
Ko so otroci malo odrasli, se je Marija lahko bolj 
posvetila biološko-dinamiœnemu kmetijstvu. Ude-
leževala se je prireditev v Raziskovalnem krožku 
za biološko-dinamiœno kmetijstvo in bila po vsaki 
prireditvi tako polna vprašanj in idej, da je komaj 
œakala, da novo znanje uporabi tudi v vrtu. Ker so pri 

teh sreœanjih vedno znova govorili o Steinerjevem Kmetijskem teœaju, je skušala to knjigo dobiti; tedaj je še ni 
bilo mogoœe kupiti in pomagal ji je prijatelj. In nato je ob prebiranju knjige kmalu ugotovila, da njeno pozna-
vanje antropozofije ne zadošœa, da bi vsebino knjige sploh lahko razumela. Pozneje je preko Raziskovalnega 
krožka spoznala Franza Rulnija, ki se je Steinerjevega Kmetijskega teœaja leta 1924 v Koberwitzu tudi osebno 
udeležil. Znanstvo z Rulnijem je pomembno vplivalo na njeno življenje.

Prvi poskusi z redkvicami
Marija Thun je sposobnost opazovanja podedovala po svojem oœetu in zanjo je bilo samo po sebi umevno, da 
Sonce, veter in zvezde vplivajo na rastlinsko rast. V Kmetijskem teœaju je Rudolf Steiner opozoril, kako zelo 
potrebno je negovati tla, torej substanco zemlje tako, da je delovanje zvezd rastlini dostopno preko tal. To je 
Marijo Thun navdušilo in navdušenje je z njo delil tudi Franz Rulni. Je pa Franz Rulni, upoštevajoœ Steinerjev 

Marija Thun leta 1941.

Ena od prvih slik gomoljev redkvic,  
žal brez listov.
Zgoraj levo dnevi za list, zgoraj desno 
dnevi za cvet, spodaj levo dnevi za kore-
nino in spodaj desno dnevi za plod.
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ne kalijo. Zelo podobni so bili rezultati semen, sejanih leto pred tem ob res ugodnih œasih, pri katerih pa je 
bilo spravilo opravljeno na dan konjunkcij ali mrkov. Prišli so do ugotovitve, da je ugoden œas spravila prav 
tako pomemben kot ugoden œas setve same. Za poskuse je izvedel dr. Eduard v. Boguslavsky, profesor na 
Univerzi v Giessenu, ki je tudi vodil poskusno posestvo Rauischolzhausen pri Marburgu. Pri poskusih, ki jih je 
zaœel opravljati sam, je prišel do podobnih ugotovitev. Leta 1967 se je zaœelo med njim in Marijo Thun zelo 
plodno 20- letno sodelovanje; njuni skupni poskusi so vkljuœevali biološko-dinamiœne mere in kozmiœne ritme.
V Gisselberg pri Marburgu je na ogled poskusov prihajalo vse veœ obiskovalcev, skupine kmetov in vrtiœkarjev 
in bili so navdušeni nad rezultati poskusov v zvezi z uœinkovanjem kozmiœnih ritmov. 

Kako do plodnih tal 
Je pa bilo ob teh uspehih zaznati tudi dvome, œeš ali 
je mogoœe dobre rezultate priœakovati tudi na lah-
kih, torej »slabih« tleh. Marija Thun je prve razlike 
opazovala prav na pešœenih tleh, ki pa so jih pred 
tem že nekaj let uporabljali za pridelovanje zele-
njave in so bila redno oskrbovana s kompostom. 
Torej je bilo treba za nadaljevanje teh poskusov 
najti lahka, slabo založena tla. Od leta 1966 so imeli 
Thunovi v Dexbachu glavni œebelnjak, pod njim pa 
najet travnik. In Marija Thun si je vcepila v glavo, 
da bo iz tega travnika naredila njivo. Kamninska 
podlaga je bil razpadel škrilj. Tla so bila tako slaba, 
da v petdesetih letih 20. st. pri ocenjevanju bonitete 
tal sploh niso dobila ocene. K travniku so najeli še 
površine, ocenjene z 10-14 toœkami; sicer so bile njihove njive v Gisselbergu ocenjene z oceno 50-60 in v 
Rauischolzhausenu z oceno 80 bonitetnih toœk od 100 možnih, kar je bila oznaka za najveœjo plodnost tal. 
Iz ne založenega travnika so zaœeli delati nekaj njivi podobnega. Delo naj bi potekalo takole: travo kosimo 
in podorjemo ter zasejemo zeleno gnojenje. Vendar se je po košenju trave izkazalo, da razen travne ruše ni 
bilo mogoœe niœ podorati, plug je bil že na škrilju. Torej je bilo treba plug zamenjati s kultivatorjem; z njim so 
travno rušo odprli in posejali perzijsko deteljo. Ko je bila visoka 15-20 cm, so jo pokosili in pustili na travniku. 
Detelja je spet lepo zrasla. Tako je poœasi nastalo nekaj substance na škriljno podlago. Da se je pretvorba 
lahko dobro zaœela, so veœkrat škropili s takrat že razvitim preparatom iz kravjeka po Mariji Thun. Medtem 
ko so ta travnik kultivirali, so delali komposte iz gnoja in jeseni z njimi oskrbeli površine. Preparat iz kravjeka 
po Mariji Thun so škropili tudi, ko so s kompostom oskrbljene površine preorali, da je tako pretvorba v tleh 
bolje tekla. Tako so v nekaj letih poleg težkih dobili še poskusna lahka tla, s tem pa tudi pokazali, da kozmiœni 
ritmi delujejo, ne glede na kamninsko podlago zemlje, torej pesek, ilovico ali škrilj. Pozneje se je pri teh 
poskusih pokazalo, da je stanje tal, glede na rastlini razpoložljiva razgrajena hranila, bistveno pomembnejše 
od kamninske podlage.
Thunovi so leta 1970 v Dexbachu kupili majhno kmetijo. Ker je kmet svoja polja zadržal, za poskuse pa 
Marija Thun ni imela dovolj njiv, jim ni preostalo niœ drugega, kot da so nove površine kultivirali na podoben 
naœin kot prej travnik. 
Pri poskusih v zvezi z razliœno kvaliteto tal je Marija Thun uporabila vsa nova spoznanja, do katerih je prišla. 
Da pa bi lahko povsem enake poskuse dosledno izvajala na razliœnih vrstah tal, so se morali nenehno voziti 
med Dexbachom, Gisselbergom in Rauischolzhausnom. Œe so mešali preparat v Dexbachu ali v Gisselbergu 
in ga zatem tam tudi škropili, so morali kar se da hitro priti na drugo poskusno polje in škropiti tudi tam, saj 
se uœinek preparata po štirih urah zmanjšuje.
Leta 1975 so še zadnjiœ ocenjevali poskuse v Gisselbergu, saj tam njiv po tem letu niso veœ uporabljali. In z 
veseljem so lahko ugotovili, da sta se trud in delo na treh razliœnih mestih obrestovala.

ozvezdji Leva, Strelca ali Ovna, so razvili veœ semen. Ta delitev rastline na oblikovanje korenine, lista, cvetja in 
plodov se je potrdila v toku let v poskusih s skoraj vsemi rastlinami, ki jih v vrtnarstvu in kmetijstvu poznamo.

Kozmos pa niso le ozvezdja zodiaka in Luna. Ali vplivajo na rastlinsko rast tudi Sonce in planeti? Torej je bilo 
treba odtlej pri vseh poskusih upoštevali tudi te. Konstelacij planetov ne moremo opazovati in njihovo pozicijo 
lahko samo izraœunamo. Sonce denimo vidimo vsak dan, razen œe je dan oblaœen; Rudolf Steiner je v zvezi 
s tem dejal, da se delovanje Sonca spremeni, ko se, gledano iz Zemlje, premakne pred drugo ozvezdje. Œe 
je na primer pred Dvojœki, bi morali reœi Dvojœkovo Sonce, œe potuje pred Rakom, je Rakovo Sonce itd. Že 
ko so delali poskuse v zvezi z razliœnimi dnevi setve po Luni, je bil viden vpliv Sonca na rastlinah, kadar se je 
Sonce v œasu poskusnih posevkov premaknilo pred naslednje zaporedno ozvezdje zodiaka. Razlike v obliki 
rastlin so bile oœitne. Zato so odtlej sledili primerjalni poskusi setve samo v œasu, ko je bilo Sonce pred istim 
ozvezdjem Zodiaka.

Sœasoma so poskusi postajali vse obsežnejši in potrebne so bile veœje površine. Zaradi takratne strukture 
kmetijstva v Nemœiji, kjer je bilo nešteto majhnih, družinskih kmetij, skoraj ni bilo mogoœe dobiti veœjih 
uporabnih površin za poskuse. Na sreœo Marije Thun se je kmet iz okolice Marburga odloœil za zaposlitev v 
industriji in ji odstopil svojo zemljo. Zdaj so bili veœji poskusi mogoœi in prav kmalu so postali tudi znani. O njih 
so govorili na raznih kongresih, ki se jih je udeleževala tudi Marija Thun in prihajalo je vse veœ obiskovalcev, 
ki so si ogledovali njena polja. Mnogi so menili, da so rezultati izjemno zanimivi, vložek dela pa da je prevelik. 
Marija Thun je menila, da je reakcija rastline na zvezdno konstelacijo zares znana šele takrat, ko ji uspe 
privesti rastlino do oblikovanja semena, nato pa to pridelano seme, obiœajno naslednje leto, spet posejati. 
Šele takrat vidimo tudi reproduktivno sposobnost semena. A je novo preseneœenje Marija Thun doživela že pri 
ponovnem posevku fižola preklarja na poskusnem polju v Gisselbergu pri Marburgu. Tla so bila pripravljena 
za posevke, prekle postavljene in posamezne variante fižola posajene. Œez nekaj dni je fižol zaœel kaliti. Kalile 
pa niso vse variante. Prva misel je bila, da potrebujejo nekatere variante paœ veœ œasa. A temu ni bilo tako. 
Torej je bilo treba rešiti uganko, zakaj del fižola ni kalil. Pregledali so zapise prejšnjega leta in odkrili, da so 
imeli pri posevkih v prejšnjem letu tudi dneve konjunkcij, torej pomraœitve, zakritja planetov. Zaœeli so delati 
dodatne poskuse v œasu prekrivanja planetov. Pokazalo se je, da semena takih posevkov v naslednjem letu 

Ogled poskusnih površin med 
kongresom Raziskovalnega krožka  
v Marburgu. 
Z leve proti desni: K. Willmann,  
M. Pfeiffer, A. v. Wistinghausen,  
H. Rettich, H. Thies, G. Meyer, E. Heinze, 
N. v. Wittich, M. Thun, H. v. Senfft,  
U. Abele, prof. Bünsow, dr. Hagemann.

Marija in Walter Thun, sreœna lastnika kmetije v Dexbachu.
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Œeprav je bila Marija Thun, ko je spoznala Kmetijski teœaj, trdno prepriœana, da semen ali perja ne bo nikoli 
upepeljevala, jo je situacija v praksi (plevel je vœasih rasel brezobzirno) prisilila v ciljno reguliranje plevela.
Marija Thun se je že pri svojem oœetu nauœila, da je treba pred sejanjem veœjih površin z žiti, njivo dobro 
oœistiti plevelov. Površino, pripravljeno za žita, so v ta namen le preorali, zasejali pa ne. Njive so valjali, saj 
plevel kali le v dobro drobljivih in povaljanih tleh. Œe je v 10-14 dneh za tem deževalo, je plevel vzkalil. Ko so 
bile bele koreninice plevelov že dobro vidne, so tla ponovno enkrat ali dvakrat prebranali in rast plevelov tako 
motili. Površina je bila nato pripravljena za posevek žit.
Zdi se, da je taka priprava njive povezana z veliko dela. Rezultat pa pokaže, da se trud izplaœa. Ta naœin 
zmanjševanja problemov plevela je že dolgo standard biološkega in biološko-dinamiœnega kmetovanja. 
Mnogi kmetje danes uporabljajo razliœna, vedno doloœenim kulturam prirejena œesala. Œe jih uporabljamo, 
plevel ne predstavlja veœ takih problemov kot nekdaj.

Œe bi hoteli pri reguliranju plevela izkoristiti tudi sile, ki jih Luna posreduje na poti pred zodiakom, je dobro 
vedeti, da zelo veliko plevelov kali takrat, ko Luna potuje pred ozvezdjem Leva, bistveno manj pa, ko je Luna 
pred ozvezdjem Strelca, še manj pa pred ozvezdjem Kozoroga.

Poskusi s pleveli
Sodelovanje s prof. v. Boguslavskym je preusmerilo poskuse na še eno podroœje, namreœ vprašanje plevelov. 
Marija Thun je prve poskuse o tem zaœela leta 1967 na velikih površinah v Rauischolzhausenu. Na kmetiji, ki 
je bila vkljuœena v poskuse, so uporabljali herbicide. Marija Thun tega ni hotela in se je morala zavezati, da 
bo v okviru tega poskusa na svojih površinah za pletje skrbela sama. Za to pa je bilo treba imeli veliko œasa. 
A ker ji je œasa, zaradi mnogih poskusov zelo primanjkovalo, je pomislila na pomoœ. Kot v sanjah se je nekega 
dne, ko se je odpravljala iz Marburga na delo v Gisselberg, pred vrati pojavil mlad moški. Povedal je, da ga 
pošiljajo iz Raziskovalnega krožka in da je pripravljen pomagati. Mladeniœ je bil Fritz Balzer, izuœen trgovec, 
ki se je namenil postati kmet. Ni ga zanimal zaslužek, ki bi mu ga Marija Thun tudi ne mogla plaœati, hotel se 
je neœesa nauœiti. In poskusna polja v Gisselbergu ter Rauischolzhausnu so z obsežnimi negovalnimi deli kar 
klicala na takšno pomoœ. Fritz Balzer je ostal. Istega leta je k poskusom v Gisselberg prviœ prišel tudi Günther 
grof Fink von Finckenstein. Kot upravnik je prevzel 110 ha veliko posestvo v Dürnu. Zelo se je zanimal za 
raziskovanje uœinkovanja zvezdnih konstelacij in za praktiœno uporabo teh ugotovitev v kmetijstvu. Delo Ma-
rije Thun ga je navduševalo od samega zaœetka. Rezultate, ki jih je videl na poskusnem polju v Gisselbergu, 
je hotel œimprej uvesti v praktiœno delo tudi na posestvu v Dürnu. Še veœ, postal je dolgoletni pomoœnik Mariji 
Thun, ji bil v vsakem trenutku na razpolago za pomoœ, skrbel za sodelovanje z Wedigom in Gysom von Bonin, 
ki sta rezultate poskusov Marije Thun uvedla tudi v prakso na svojih posestvih.

Marija Thun se je torej lotila vprašanja plevelov, pri œemer je vedela še iz otroštva, da ima tako rekoœ vsaka 
kulturna rastlina svoj plevel. Zaœela je s konstelacijskimi poskusi. Vedno, ko se je Luna premaknila pred 
drugo ozvezdje zodiaka, je na novo pripravila gredico, ne da bi ob tem sejala tudi kakšno kulturno rastlino. Je 
mogoœe, da je tudi rast plevelov odvisna od konstelacij? Njena opazovanja so te domneve potrdila. Pustila je, 
da pleveli rastejo in pobirala seme. Pri tem se je morala marsiœesa nauœiti, saj pleveli zrela semena pogosto 
zelo hitro odvržejo.
Tudi pri upepeljevanju je moralo biti drugaœe, saj na odprtem ognju semena pogosto takoj odfrœijo. Pokazalo 
se je, da je treba upepeliti semena tako, da je pepel svetlo siv, celo bel. Œe ostanejo semena po upepeljevanju 
œrna, so zoglenela, niso pepel in ne prinašajo dobrih rezultatov. In še: upepeljevanje je uspešno le na ognju 
iz lesa, medtem ko upepeljevanje na plinu ali na gorilniku z oljem ni dobro. Œe imamo pepel in bi ga radi 
potrosili, hitro opazimo, da ga je vedno premalo; da bi ta pepel malo »podaljšali«, se je kot najboljša in tudi 
najbolj uœinkovita metoda izkazalo potenciranje v decimalnih potencah.
Z veœletnimi poskusi upepeljevanja plevelov so prišli do najbolj ugodnih terminov za upepeljevanje razliœnih 
zeli. In da bi imeli plevela na zalogi, so semena plevelov nabirali ob vsaki priložnosti. Pojavili so se tudi po-
misleki, da bi z upepeljevanjem plevele lahko iztrebili. Seveda to ni bilo res. Potrdilo se je, kar je rekel Rudolf 
Steiner, namreœ, da pepel vzame veselje do rasti le delu semena, ne pa vsej vrsti.

Poskusi zmanjševanja plevelov  
s homeopatskimi potencami pepela njihovih semen.

Poskusi s pleveli  
v Gisselbergu.

Fine, bele koreninice plevelov.

Prvi poskusi v Rauischolzhausenu;  
Fritz Balzer pri pletju.

Grof Finckenstein dela primerjalne komposte v Dexbachu. 
Po tem, ko komposte preparira z biološko-dinamiœnimi 

preparati, potrese kupe s tankim slojem šote,  
tako da ta delovanje kompostnih preparatov drži skupaj.
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ZODIAK 

Slika prikazuje v zunanjem krogu 
dejanske razsežnosti na nebu 
vidnih ozvezdij zodiaka z datumi 
premika Sonca pred drugo ozvez-
dje. Prehodi so zaradi prestopne-
ga leta vœasih za dan zamaknjeni. 
Notranji krog prikazuje staro 
astrološko delitev na 12 enakih, 
po 30° širokih delov. Shema po-
maga bralcu razumeti razlike na-
šega, 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 trigon-
skem ritmu na novo spodbudimo impulz setvenega dne.

Ciljna obdelava zbitih tal
So pa tudi pleveli, ki niti na upepeljevanje niti na obiœajno obdelovanje tal ne reagirajo tako, da bi bili lahko z 
rezultatom zadovoljni. Sem štejejo razni osati, mete, pirnica, pa tudi šœavje. Te rastline štejemo h korenov-
kam. Rade se pojavljajo na zbitih tleh. Œe bi jih hoteli regulirati z upepeljevanjem semena, bi morali upepelje-
vati tudi korenine. Te, koreninske plevele, lahko obvladujemo s ciljno obdelavo tal in s kolobarjem. Zbita tla 
lahko izboljšamo z veœkratno uporabo preparata iz kravjeka po Mariji Thun, ki naj bi ga škropili ob obdelavi tal. 

Koreninskih plevelov se s tem, da skušamo korenine izruvati, ne bomo rešili. Tudi œe ostane v tleh le majhen 
delœek korenine, bo iz njega zelo hitro zrasla nova rastlina. Pri teh in drugih koreninskih plevelih je dobro, da 
spodnji sloj tal aktiviramo z ustreznim kolobarjem in obdelavo tal tako, da zastajajoœo vodo ali zbite sloje v 
tleh sœasoma prežame življenje in plodnost.
Pri oranju lahko zelo hitro nastanejo cone pirnice. 
Œe plug med brazdami pušœa kupe zemlje, ki jih pri 
oranju naslednje brazde z zemljo pokrijemo, smo za 
pirnico posebej dobro poskrbeli.
Tudi kamilica se pojavlja kot plevel in tudi njej se 
je posvetila Marija Thun. So leta, ko kamilica raste 
zelo moœno, drugiœ spet slabše. Tam, kjer se pojavi 
strnjeno na velikih površinah, kaže na to, da tla ne 
dobijo dovolj zraka. To je lahko posledica moœnih 
spomladanskih ali jesenskih neviht, ki površino 
zem lje zamažejo z muljem, kmet pa tal ne more 
veœ obdelati. Korenine takih kamilic moœno dišijo po 
ogljiku. Temeljito rahljanje tal, ki ga veœkrat ponovi-
mo, pomaga tlom, da se spet regenerirajo.

OPOMBA: Vsebina zgornjega teksta Marija Thun, Življenje za svet zvezd in rastlin se nadaljuje s tekstoma 
Oljnice (str. 43) in Biološko-dinamiœni preparati (str. 59).

•		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

Na zbitih tleh raste kamilica.

Njivska meta Šœavje
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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 
presajanje se bodo rastline dobro ukoreninile, se hitro povezale z novim rastišœem. Pri presajanju v tem 
œasu izberemo 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 presaja-
nje 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 
sejemo 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.

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 pla-
netov (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 vozel), 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, prekine 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 rastlinah,  
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 drugim, 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 ob mrkih J. Posevki ob takem œasu motijo 
rast in škodujejo regenerativnim moœem rastline, torej zmanjšujejo dobro kaljivost semen.

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 elementom, naj se œebelarji ravnajo po pripombi.
V naslednjem stolpcu je naveden tisti del rastline, ki ga spodbujamo k razvoju s setvijo ali oskrbo rastline v 
tem œasu, praviloma tisti del rastline, ki nam služi kot hrana.

Kot Pripomba so na skrajni desni strani navedeni priœakovani naravni pojavi ali vremenska dogajanja, ki 
motijo in prekinjajo vremensko sliko. Œe so na isti dan vpisani razliœni elementi, ki ne ustrezajo položaju 
Lune, ne gre za napako, temveœ za druge kozmiœne konstelacije, ki prekrijejo in spremenijo vpliv Lune – 
zodiaka in s tem spodbujajo razvoj drugega dela rastline. 
Posebne konstelacije smo v koledarju, v rubriki Pripomba, oznaœili z naslednjimi okrajšavami:
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  najvišji Lunin lok
 f  Lev q  Jupiter G  najnižji Lunin lok
 g  Devica r  Saturn Pg  bližina Zemlje
 h  Tehtnica s  Uran Ag  oddaljenost od Zemlje
 i  Škorpijon t  Neptun J  mrk
 j  Strelec u  Pluton K  mrk
 k  Kozorog v  opozicija L  trigon 
 l  Vodnar w  konjunkcija

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

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, redkvi-
ca, 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 oskrbujemo, pa tudi škropimo s kremenom, ob dnevih za cvet. Za pridelovanje semen so posebno 
primerni dnevi, ko je Luna pred ozvezdjem Leva. Œe bomo poskrbeli za spravilo plodovk na dan za plod, se 
bodo te v skladišœu najbolje držale, kaljivost semen bo kar najboljša. Pri obiranju sadja izbiramo dodatno 
œas dvigajoœih Luninih lokov. 

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

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. to f A – j toplota plod; * presajanje ptr œas od 1. do 6. 1. je še œas svetih noœi; negujemo vizijo dobre bodoœnosti, obrezujemo plodovke

2. sr f toplota plod œe ni zmrzali, obrezujemo sadno drevje in trto – tudi 3. 1. do 13. ure

3. œe g    14 toplota/zemlja plod do 13, od 14 korenina vih, nvh

4. pe g L zemlja korenina

5. so g zemlja korenina vih

6. ne h    23 sv. trije kralji zemlja/svetloba korenina ptr izkopljemo zakopana semena

7. po h svetloba cvet vih, vlk œe ni zmrzali, obrezujemo sadno drevje in trto

8. to i    5 D1 svetloba/voda list vih

9. sr i G 17 voda list; * konec presajanja ob 14

10. œe j    7 Pg 12 voda/toplota ----- ptr

11. pe j  21 uJ toplota -----, od 14 plod

12. so k    7 toplota/zemlja korenina vih, pmt

13. ne k zemlja korenina nvh, pmt

14. po l    5 zemlja/svetloba cvet vih, pmt

15. to l svetloba cvet do 16, ----- vih, ptr, nvh, vlk, pmt od 15. 1. do 15. 2. se meditativno ukvarjamo s škodljivci

16. sr a    1 svetloba/voda ----- vih, ptr

17. œe a nE voda -----

18. pe a A – k voda list

19. so b    1 voda/toplota plod vih

20. ne b toplota plod vih, ptr, nvh

21. po c    1 E3 toplota/zemlja korenina ptr

22. to c Ag 12 qJ zemlja cvet do 15, od 16 korenina ptr

23. sr c F 7        L zemlja korenina; * zaœetek presajanja ob 9

24. œe d    2 zemlja/svetloba cvet œebelarji, odstranite zimske vložke in oœistite žrela

25. pe d svetloba cvet vih, vlk

26. so e    10 L svetloba/voda korenina do 9, od 10 list vih v lonœke sejemo solato, peteršilj, odporne kolerabice

27. ne e  6 voda list vih, vlk, nvh, pmt

28. po f    2 voda/toplota plod vih

29. to f toplota plod vih, ptr

30. sr g    19 toplota/zemlja plod do 18, od 19 korenina vih, vlk 

31. œe g zemlja korenina vih, nvh

SETVENI DNEVI PROSINEC – JANUAR 2013

Œas za presajanje je od 1. do 9. in od 23. do 31. januarja.

Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
j i k c h a l j

18. k 7.j 28. l
31. k
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znanja o življenju in potrebah teh živali. Izhajati moramo iz tega, da so škodljivci orodja narave in pomagajo 
vzpostavljati porušeno ravnotežje. Torej je prav, da razmislimo, kaj bi utegnilo biti v naših vrtovih narobe, 
da so ti škodljivci potrebni. Morda moramo 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 pregloboko orali ...

UVOD ZA NOVE BRALCE SeTvenega prirOœnika Marije Thun

Že veœ kot 60 let delamo poskuse, da bi raziskali uœinkovanje kozmiœnih ritmov in konstelacij na rastline 
in œebele. Rezultati teh raziskovanj so osnova naših priporoœil v vsakoletnem Setvenem priroœniku Mari-
je Thun. Ker rezultatov vseh naših raziskovanj v Priroœniku ni mogoœe objaviti, smo izdali za posamezna 
podroœja tudi druge knjige in knjižice. Želimo pa nove bralce na kratko seznaniti s pomembnejšimi koraki 
v razvoju našega dela.

Pri posevkih redkvic spomladi leta 1952, ki jih Marija Thun opravljala deset dni zapored, je ugotovila po-
membne razlike v rasti rastlin. To jo je spodbudilo k posevkom redkvic pod enakimi pogoji nekaj tednov 
zapored. Opaznih razlik v obliki rastlin si ni znala pojasniti. Impulza, ki deluje v rasti rastlin, ni poznala. 
Radovedna je z delom nadaljevala v naslednjem letu. Pokazalo se je, da utegnejo biti razlike utemeljene v 
kozmiœnih ritmih in zaœela se je ukvarjati z astronomijo.
Œez nekaj let je vedela, da pride do razlik, 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 rastline pri suši zalivala. Na zaliti rastlini so bili novi listi primerljivi. S tem spo-
znanjem se je odloœila raziskati ozadje razlogov.
Po devetih letih takega raziskovanja je lahko objavila prve rezultate. Kot neizpodbitno dejstvo je takrat zanjo 
že veljalo, da z obdelavo tal do globine lopate aktivira v tleh kozmiœne ritme, ki so tisti œas dejavni in jih seme 
sprejme kot spodbudo za oblikovanje rastline. Pokazalo se je, da kozmiœni ritmi pritekajo iz ozvezdij zodiaka, 
na Zemljo pa jih posreduje Luna. Pokazalo se je, da Luna uporablja za svoje delovanje klasiœne elemente 
zemlja, voda, zrak/svetloba in toplota. Tudi ti elementi imajo oœitno svoj izvir v ozvezdjih zodiaka. Rastlini 
lahko posredujemo razliœne impulze za njeno rast tako, da izbiramo œas setve glede na to, pred katerim 
ozvezdjem Luna takrat potuje. 

V toku let smo našli še druga delovanja, ki izhajajo od planetov 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, ki so krivi tudi za to, da pridelano seme ne kali. 

Pri poskusih v zvezi s škropljenjem biološko-dinamiœnih preparatov v skladu s kozmiœnimi ritmi smo odkrili, 
da uporaba preparatov ob ugodnih kozmiœnih pogojih rastlinsko rast spodbuja, uporaba pri neugodnih œasih 
pa rastlino lahko zavre in kvaliteto pridelka zmanjšuje.

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 tem napotkom prilagodimo, bodo 
pridelki višji, njihova kvaliteta pa boljša.

K januarju 2013

Sonce (do 17. 1.), Merkur (do 18. 1.) in Pluton (ves mesec) so pred toplotnim ozvezdjem Strelca; to utegne v 
prvi polovici meseca prinesti doloœeno toploto. Na drugi strani delujejo z mrazom Jupiter, ki je ves mesec na 
svoji povratni poti pred ozvezdjem Bika, Mars, ki je pred Kozorogom do 28. 1. – v prvi polovici meseca sam, v 
drugi polovici pa s Soncem in Merkurjem. Planete z mrazom podpirajo še trije zemeljski trigoni 4., 23. in 26. 1.
Na padavine bosta ves mesec vplivala Uran izpred ozvezdja Rib in Venera, do 7. 1. pred ozvezdjem Škorpi-
jona. Svetlobno delovanje prihaja od Saturna, ki potuje pred Tehtnico, in Neptuna, ki je pred Vodnarjem. Ali 
bodo padavine v obliki dežja ali snega, je odvisno od tega, katera od skupin planetov bo pri merjenju moœi 
uspešnejša.

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

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

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

premešamo z zemljo in posejemo v zemljo, ki smo jo trikrat poškropili s preparatom gnoj iz roga. Pri-
meren œas za setev je 19. 1. in 15. 2. po 10. uri. 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	krompir!	Spravilo	opravimo	na	dan	za	korenino.	

Nega sadnega drevja
•		Ta	mesec,	predvsem	œas	za	presajanje	ob	dnevih	za	plod	in	dnevih	za	cvet,	œe	ni	zmrzali,	je	primeren	za	

obrezovanje vinske trte, sadnega drevja in žive meje. 

Škropljenja v januarju 
•		Œas	 za	 škropljenje	 preparata	 gnoj	 iz	 roga je med novembrom in koncem februarja v popoldanskem 

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

Škodljivci 
•		V	œasu	od	15.	1.	do	15.	2.	so	duše	skupin	živali	–	pravimo	jim	instinkt	(oblikuje	in	vodi	ptiœjo	jato,	vodi	ptice	

selivke na prezimovanje ...) – še posebej odprte. Zato se v tem œasu meditativno, brez sovraštva, ukvarja-
mo z živalmi, ki nam delajo škodo in si želimo, da se njihovo število in škoda, ki nam jo delajo, zmanjšata. 
Naši œlani poroœajo o izjemnem uspehu takih meditacij. Izkoristimo ta œas tudi za izpopolnjevanje našega 
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Datum
Lunaxpred
ozvezdjem   

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. pe g A – k zemlja korenina; * presajanje vih, nvh 1. do 15. 2. se meditativno ukvarjamo s škodljivci; sejemo zeleno, œebulo, redkvice in krompir

2. so g zemlja korenina do konca meseca poškropimo vse površine s preparatom gnoj iz roga

3. ne h    5 zemlja/svetloba cvet vih, ptr, vlk 3. in 4. 2. do 11. ure delo s œebelami krepi zdravje œebel

4. po i    12 D1 svetloba/voda cvet do 11, od 12 list ptr

5. to i voda list; * konec presajanja ob 23 vih, vlk, nvh

6. sr j    16 G 2 voda/toplota plod

7. œe j Pg 14 uJ    L toplota ----- 7. in 8. 2. režemo potaknjence vrbe za žive meje in ograje (vrba bo tudi dobro medila)

8. pe k    17 toplota/zemlja plod do 16, -----

9. so k zemlja korenina vih, nvh sejemo zeleno, œebulo, redkvice …

10. ne l    16  9 zemlja/svetloba korenina do 15, od 16 cvet vih, vlk

11. po l svetloba cvet do 11, ----- vih do 11. ure režemo potaknjence vrbe za žive meje in ograje (dobro za obilje cvetnega prahu) 

12. to a    11 oD svetloba/voda -----

13. sr a voda list

14. œe a A –  l voda list vih, vlk

15. pe b    10 voda/toplota list do 9, od 10 plod vih, vlk po 10. uri režemo cepiœe in potaknjence plodovk, sejemo papriko, paradižnik, krompir, grah

16. so b L toplota cvet sejemo brokoli, astre in cinije; obrezujemo sadno drevje in trto; dobro za delo s œebelami

17. ne c    9 E4 toplota/zemlja plod do 8, od 9 korenina

18. po c qJ zemlja korenina do 10, -----, od 15 korenina nvh

19. to c Ag 8 zemlja cvet do 11, od 12 korenina; * zaœetek presajanja ob 16 zemljo za zgodnje posevke in v rastlinjaku škropimo popoldne s œajem iz njivske preslice

20. sr d    10 zemlja/svetloba korenina do 9, od 10 cvet potikamo potaknjence vrbe, ki tvori veliko cvetnega prahu; delo s œebelami krepi zdravje

21. œe d tJ svetloba -----, od 11 cvet 21. po 11. uri in 22. 2. delo s œebelami krepi zdravje œebel

22. pe e    18 svetloba/voda cvet vih, vlk

23. so e voda list v toplo gredo ali rastlinjak sejemo solato, berivko, zgodnje zelje, peteršilj, špinaœo, cvetaœo

24. ne f    10 voda/toplota list do 9, od 10 plod po 10. uri obrezujemo sadno drevje in trto

25. po f  22 toplota plod vih, nvh sejemo papriko, paradižnik (oblikoval bo veliko semena), grah in bob, obrezujemo sadno drevje in trto, potikamo potaknjence vrbe, ki bo dobro medila

26. to f toplota plod do 10, ----- vih, nvh

27. sr g    2 toplota/zemlja korenina

28. œe g zemlja korenina

SETVENI DNEVI SVEŒAN – FEBRUAR 2013

Œas za presajanje je od 1. do 5. in od 19. do 28. februarja.

Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
k k l c h a l j

3. l 22. l 28.a
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Dnevi setve za drevje in grmovnice v letu 2013

 22. 4.  breza, hruška, lipa, robinija, vrba, tuja, brin, sliva, œešplja, beli gaber
 28. 4.  jesen, smreka, lešnik, jelka, cedra, tuja, brin, sliva, œešplja, beli gaber
 01. 5.  tisa, hrast, œešnja, divji kostanj, maroni, smreka, jelka, tuja, brin, beli gaber 
 05. 5.  jelša, macesen, lipa, brest, tuja, brin, sliva, œešplja, beli gaber 
 07. 6.  jelša, macesen, lipa, brest
 11. 6.  breza, hruška, lipa, robinija, vrba
 02. 7.  jesen, cedra, jelka, smreka, lešnik
 27. 7.  tisa, hrast, divji kostanj, œešnja, maroni
 07. 8.  javor, jablana, maroni, bukev
 25. 8.  jelša, macesen, lipa, brest
 26. 8.  hruška, breza, lipa, robinija, vrba
 27. 8.  jesen, smreka, lešnik, jelka, cedra
 16. 9.  jelša, macesen, lipa, brest
 03. 10.  jesen, smreka, lešnik, jelka, cedra
 20. 10.  tisa, hrast, divji kostanj, œešnja, maroni
 28. 11.  breza, hruška, lipa, robinija, vrba
 25. 12.  tisa, hrast, divji kostanj, œešnja, maroni

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.

Zimska krma œebel

Priporoœamo, da zimski krmi za œebele dodajate zelišœne œaje, ki so 
se pri nas vsa leta izkazali kot dobra mera za krepitev zdravja œebel. 
Rman, kamilico, regrat in baldrijan uporabljamo kot sušeno zelišœe, ki 
ga poparimo z vrelo vodo, po petnajstih minutah pa odcedimo. Kopri-
vo, njivsko preslico in hrastovo lubje prelijemo s hladno vodo in zavre-
mo 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.

Predelava mleka

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

K februarju 2013

Jupiter, ki je ves mesec pred Bikom, Merkur pred Kozorogom od 2. 2. ter Sonce do 14. 2. in Venera do 
22. 2., bodo po vsej verjetnosti ves mesec skrbeli za mraz. Upajmo, da bo premik planetov pred svetlobno 
ozvezdje Vodnarja, kjer bo Sonce od 14. 2., Merkur od 3. 2., Venera od 22. 2. in Mars, ki je tam do 28. 2., 
poskrbel za svetle dneve. Skoraj gotovo pa planeti ne bodo prinesli toplote, temveœ bodo prej okrepili mraz. 
Svetlobno delovanje krepi Saturn, ki potuje ves mesec pred svetlobnim ozvezdjem Tehtnice. Delovanje mraza 
bosta okrepila zemeljski trigon 7. 2. in svetlobni trigon 16. 2. Na padavine vpliva le Uran, ki je pred vodnim 
ozvezdjem, za toploto pa skrbi samo Pluton, ki potuje pred ozvezdjem 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 1. ali 2. 2., 9. 2. ali 10. 2. do 15. ure.

Nega sadnega drevja 
•		15.	2.	po	10.	uri	bomo	rezali	potaknjence	in	cepiœe	za	sadno	drevje	in	vinsko	trto.	Zavijemo	jih	v	vlažen	

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

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

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

•		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 
premaz, ki smo mu dodali 5 % sveže krvi. Namesto premaza lahko izdelamo tudi pasto za sadno drevje. 
To razredœimo s pripravljenim preparatom iz kravjeka po Mariji Thun, vse precedimo in trikrat škropimo 
v veje.

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

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

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

•		Pred	posevkom	katerekoli	rastline	zemljo	prerahljamo	do	globine	20	cm	in	poškropimo	s	preparatom	
gnoj iz roga. Kdor želi pridobiti blagovno znamko DEMETER za svoje pridelke, ta je dolžan škropiti ob 
posevku enkrat. Poskusi pa kažejo, da je bolje, œe škropimo trikrat, in sicer tako, da med enim in drugim 
škropljenjem 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.
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Datum
Lunaxpred
ozvezdjem   

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. pe g A – l    L zemlja korenina do 14, od 15 cvet; * presajanje vih

2. so h    11 zemlja/svetloba korenina do 10, od 11 cvet 2. po 11. uri in 3. 3. obrezujemo sadno drevje in vinsko trto; potikamo potaknjence vrbe za veœ cvetnega prahu; dobro za delo s œebelami

3. ne i    18 D4 svetloba/voda cvet do 17, od 18 list vih, vlk, nvh, pmt

4. po i voda list sejemo solato, peteršilj, blitvo, zelje, špinaœo, por, cvetaœo

5. to j    22 G 8 voda/toplota list do 12, -----; * konec presajanja ob 5

6. sr j Pg 1 uJ toplota -----, od 13 do 18 plod popoldne sejemo jara žita, grah in bob; sadovnjak škropimo s preparatom 500

7. œe j LL toplota cvet do 11, od 12 plod vih, pmt popoldne sejemo jara žita; sadovnjak škropimo s preparatom iz kravjeka po Mariji Thun

8. pe k    1 toplota/zemlja korenina potikamo œebulo in œesen, sejemo redkvice, korenje, pastinak

9. so k zemlja korenina

10. ne l    1 zemlja/svetloba cvet vih delo s œebelami krepi zdravje œebel

11. po a    21  21 A – a svetloba/voda cvet do 20 nvh delo s œebelami krepi zdravje œebel

12. to a voda list

13. sr a voda list vih, vlk, pmt

14. œe b    19 voda/toplota list do 18, od 19 plod 

15. pe b toplota plod režemo cepiœe in potaknjence sadnega drevja in vinske trte, na prosto presadimo rastline za pridelovanje semen, sejemo jara žita in plodovke

16. so c    18 E8 toplota/zemlja -----, od 11 do 17 plod, od 18 korenina vih, vlk, pmt od 11.-17. ure na prosto presadimo rastline za pridelovanje semen, sejemo jara žita in plodovke, v ozimna žita, ki jih morda tudi še branamo, posejemo deteljo

17. ne c zemlja korenina ptr

18. po c F 23 zemlja korenina do 18, od 19 cvet vih, pmt 

19. to d    18 Ag 5 zemlja/svetloba cvet do 8, od 9 do 17 korenina, od 18 cvet; * zaœ. presajanja ob 1 

20. sr d svetloba cvet vih, pmt 20. in 21. 3. obrezujemo sadno drevje in vinsko trto; dobro za delo s œebelami

21. œe d svetloba cvet do 18

22. pe e    2 oE svetloba/voda -----

23. so f    19 voda/toplota -----, od 9 do 18 list, od 19 plod mere proti polžem

24. ne f toplota plod ptr obrezujemo sadno drevje in trto, na prosto preselimo rastline za pridelovanje semen, pikiramo plodovke pa tudi sadike sejanœkov krompirja

25. po f toplota ----- vih, ptr, nvh

26. to g    11 toplota/zemlja plod do 10, od 11 korenina do 10. ure obrezujemo sadno drevje in vinsko trto, sejemo jara žita, na prosto preselimo do 10. ure rastline za pridelovanje semen ne glede na tip rastline

27. sr g  11 zemlja korenina vih, vlk sadimo nakaljen zgodnji krompir, zemljo škropimo z D8 proti koloradskemu hrošœu; prepikiramo zeleno in morda sejanœke krompirja

28. œe g L zemlja cvet do 13, od 14 korenina nvh do 13. ure dobro za delo s œebelami

29. pe h    18 veliki petek zemlja/svetloba ----- vih, nvh Veliki petek – dogodek na Golgoti je zapisan v zemlji; z rastlinami ne delamo

30. so h velika sobota   D7 svetloba ----- vih, vlk, ptr

31. ne i    1      Velika noœ   Pg 6 voda -----, list od 18; * zaœetek poletnega œasa vih, vlk Velika noœ – pred sonœnim vzhodom zajamemo studenœnico

SETVENI DNEVI SUŠEC – MAREC 2013

Œas za presajanje je od 1. do 5. in od 19. do 31. marca.

Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
l l a c h a l j

14.a
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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  
obdan. V œebelji družini pride do nekakšnega kaosa, v katerega poseže kvaliteta kozmiœnega impulza ti-
stega 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 za 
œebeljo družino v tej fazi razvoja pomembna. Œebele so œebelarju hvaležne za tako delo in mu darujejo del 
nabranih in dobro predelanih substanc, del svojega medu. Negovanje œebel ob dnevih zemlja-korenina je 
priporoœljivo, œe naj bi œebelja družina gradila veœ satovja; œebelarjenje ob dnevih svetloba-cvet pri œebelah 
spodbuja skrb za zalego in ugodno vpliva na razvoj œebelje družine; œebelarjenje ob dnevih toplota-plod 
spodbuja œebele k nabiranju medu. Vodni dnevi za list so za œebelarjenje, pa tudi za odvzem in toœenje 
medu, neprimerni. Ob dnevih ali urah, ki so v našem Priroœniku oznaœeni s -----, s œebelami ne delamo. 
Œebelja družina bo hvaležna za zavestno usmerjanje, do katerega prihaja ob odpiranju pri œisto doloœenih, 
izbranih spodbujevalnih energijah iz kozmosa.
V sedemdesetih letih 20. st. se je po Evropi razširila pršica varoje, ki je parazitoza, in ki ob za œebelo 
uniœujoœih strupih, ki jih uporablja moderno kmetijstvo, resno ogroža obstoj œebel. Po številnih poskusih 
zatiranja varoje z upepeljevanjem priporoœamo, da pršice varoje sežgemo in pepel eno uro neprestano 
mešamo. To 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 pripravljeno 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.

Strokovna literatura za œebelarje
V naši založbi, Založbi Ajda, smo izdali kar nekaj strokovne literature, ki je namenjena prav œebelarjenju, 
njeni avtorji pa so priznani œebelarski strokovnjaki. Tako menimo, da v knjižnici biodinamiœnega œebelarjenja 
skoraj ne smejo manjkati zapisi predavanj Matthiasa Thun, BIO ŒEBELARJENJE 1/2/3, ki so v naši  
založbi izšla 2004.
Prav tako želimo opozoriti na delo DEMETER ŒEBELARJENJE günterja Friedmanna, najveœjega  
DEMETER œebelarja v svetu. Knjižica je zapis vsebine tridnevnega seminarja, ki ga je imel za slovenske 
œebelarje na Brdu pri Lukovici. V njej predstavlja ekološko œebelarjenje po meri œebele v skladu s smer-
nicami zveze Demeter s številnimi praktiœnimi nasveti. Tako œebelarjenje omogoœa pridobivanje svetovne 
blagovne znamke Demeter, najuglednejše med ekološkimi blagovnimi znamkami. Knjižica vsebuje tudi 
Smernice Zveze Demeter in primerja te z drugimi ekološkimi smernicami, ki veljajo za œebelarjenje v Evropi.

Za pridobivanje temeljnega teoretiœnega in praktiœnega znanja
VABIMO NA ZAŒETNI TEŒAJ BIODINAMIKE;

kot poletni tabor bo potekal od 3. do 10. avgusta 2013 v Gorenji Trebuši.
Prijave sprejememo na tel. 01 7540 743 ali e-pošto: ajdavrzdenec@gmail.com

K marcu 2013

Merkur in Neptun sta pred Vodnarjem ves mesec, Sonce je tam do 11. 3. in Venera do 14. 3. Saturn je na 
svoji povratni poti pred svetlobno Tehtnico. Tako deluje moœneje kot pri gibanju naprej. Te pozicije planetov 
prinašajo ekstremno delovanje svetlobe, ki ga 1., 2., 7. in 28. 3. okrepijo še štirje svetlobni trigoni.
Mars in Uran bosta ves mesec v ozvezdju Rib, kjer se bosta gibala tudi Sonce od 11. 3. in Venera od 14. 3. Lahko 
bi prinesli padavine. Sneg ali dež? Spet œisto odvisno od delovanja svetlobe, ki ta mesec prevladuje in deluje 
prej z mrazom kot toploto. Pluton, ki potuje pred Strelcem, je edini planet, ki je ta mesec zadolžen za toploto.

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

seveda ob dnevih za plod. V marcu priporoœamo posevke 6. 3. po 13. uri, in 7. 3. po 12. uri. Ta paradižnik 
bo bolj mesnat in bo imel manj semen. Dnevi so primerni tudi za posevke drugih plodovk npr. paprike, 
graha ali kumaric.

•		Oves	je	najboljši,	œe	ga	sejemo	v	œasu,	ko	Sonce	potuje	pred	Vodnarjem.	Pri	ustreznem	vremenu	sta	to	
6. ali 7. 3. v œasu za plod.

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

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

•		6.	ali	7.	3.	pa	tudi	15.	3.	ponovno	lahko	režemo	potaknjence	za	ograje	iz	rastoœe	vrbe.	Potikamo	jih	v	œasu	
za presajanje, in sicer na dan za cvet, œe želimo, da oblikujejo vrbe obilo cvetnega prahu, ali na dan za 
plod, œe želimo, da oblikujejo veœ nektarja za nabiranje medu.

Nega sadnega drevja 
•		Najboljši	dnevi	za	obrezovanje	sadnega	drevja	in	trte	so	dnevi	za	plod	in	dnevi	za	cvet	v	œasu	za	presaja-

nje. Priporoœamo dneve za plod 24. in 26. 3. (le do 10. ure) in dneve za cvet 1. po 15. uri, 2., 3., 20., 21. 
in 28. 3. do 13. ure.

•	 Potaknjence plodovk in cepiœe režemo v dneh 6. 3. po 13. uri, 7. 3. po 12. uri, 15. 3. in 16. 3. med 11. in 17. 
uro. Potaknjence bomo potaknili, ko bo Luna pred ozvezdjem Leva, torej 24. 3., 26. 3. do 10. ure ali 22. 4. 

•		Sadovnjak,	in	sicer	tako	zemljo	kot	drevje,	škropimo	v	idealnem	primeru	trikrat	ob	dnevih	za	plod	(denimo	
6., 15. in 26. 3. do 10. ure) s preparatom gnoj iz roga, obenem pa mlada drevesca okopljemo. 

Škropljenja v marcu
•		Œe	 tega	še	nismo	naredili,	bomo	pred	zaœetkom	spomladanskih	del	njive	 in	vrt	poškropili	s	œajem	 iz	

njivske preslice, površine, kjer želimo pospešiti kaljenje posevkov, pa s preparatom iz pravega baldrijana. 
Na vsak liter mlaœne vode dodamo 1 kapljico preparata in mešamo 15 minut, nato škropimo. Œe nimamo 
preparata iz baldrijana, si malo pomagamo tudi s œajem iz posušenih baldrijanovih cvetov. Pri kisli zemlji 
ponovimo škropljenje z regratovim œajem. Površine, kjer bomo sadili krompir, poškropimo z lani pripra-
vljenim škropivom proti koloradskemu hrošœu, in œe je potrebno, tudi s škropivom proti bramorju (glej 
knjigo Praktiœno vrtnarjenje).

Posebna opravila
•		31. 3., na velikonoœno nedeljo zjutraj, gremo molœe k izviru potoka in zajamemo studenœnico, še pre-

den jo obsveti Sonce. Velikonoœna voda je zdravilna; spravljena v steklenici ostane veœ mesecev izjemno 
osvežujoœa in brez bakterij. Uporabimo jo tudi za izdelavo biološko-dinamiœnih preparatov, denimo za 
izdelavo škropiva iz baldrijana. Œe škropimo žita v œasu vegetacije trikrat s preparatom iz baldrijana, bo 
pridelek	do	20	%	višji,	œe	mešamo	preparat	v	velikonoœni	vodi,	bo	poveœanje	pridelka	še	veœje.	Preizkusite!
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SETVENI DNEVI MALI TRAVEN – APRIL 2013

Œas za presajanje je 1. aprila dopoldne in od 15. do 28. aprila.

Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
l a a c h a l j

7.a 14.b 19.b 17. g

Datum
Lunaxpred
ozvezdjem   

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. po i    1 G 14 A – a voda list; *konec presajanja ob 12 vih, vlk dopoldne pikiramo sejanœke listnatih rastlin, ves dan sejemo motovilec in druge listnate rastline

2. to j    5 voda/toplota plod

3. sr j uJ toplota plod cepimo sadno drevje in trto, sejemo plodovke (buœe, kumare …)

4. œe k    8 toplota/zemlja plod do 7, od 8 korenina 4. in 5. 4. posejano korenje bo lepše oblike, sejemo korenovke

5. pe k zemlja korenina

6. so l    8 zemlja/svetloba korenina do 7, od 8 cvet ptr cepimo cvetnice, travnike škropimo zjutraj s preparatom kremen iz roga

7. ne l svetloba cvet

8. po a    5 svetloba/voda list

9. to a voda list vih, ptr, vlk, pmt aprila ali maja posejan motovilec bo najveœji; sežigamo molje za lastno škropivo

10. sr a  12 voda list vih

11. œe b   4 voda/toplota plod cepimo sadno drevje in trto, sejemo plodovke; delo s œebelami spodbuja k nabiranju medu

12. pe b E15 toplota plod do 10, -----, od 18 plod

13. so c    3 toplota/zemlja korenina nvh

14. ne c zemlja korenina vih

15. po c F 8 zemlja korenina do 14, od 15 cvet; * zaœetek presajanja ob 9 pmt

16. to d    3 Ag 1 zemlja/svetloba cvet vih, ptr 16. in 17. 4. travnike škropimo zjutraj s preparatom kremen iz roga; dobro za delo s œebelami

17. sr d svetloba cvet ptr nabiramo regratove cvetove; dobro za delo s œebelami

18. œe e    12 A – b p J svetloba/voda cvet do 11, od 12 list vih

19. pe e voda list ptr prepikiramo sejanœke listnatih rastlin; dobro za mere proti polžem

20. so f   5 voda/toplota plod vih 20., 21. in 22. 4. presajamo sadno drevje in jagodiœevje, potikamo potaknjence plodovk, sejemo jara žita, žita škropimo pri pravi stopnji razvoja

21. ne f toplota plod vih, ptr, vlk zjutraj s kremenom iz roga, sicer z baldrijanom, ozimna žita morda še branamo in zasejemo z deteljo

22. po g    22 nvr toplota/zemlja plod zaradi opozicije Venere in Saturna posebno ugoden dan; œe še nismo, preselimo na prosto rastline za pridelovanje semen (zelje, repa, korenje, rdeœa pesa …)

23. to g zemlja korenina vih, nvh potikamo œebulo in œesen, sejemo redkvice, korenje, pastinak, prepikiramo zeleno, sadimo krompir

24. sr g L zemlja korenina do 10, od 11 plod

25. œe g  22   xJ zemlja korenina

26. pe h    4 D16 zemlja/svetloba cvet do 12, -----, od 19 cvet ptr travnike škropimo zjutraj s preparatom kremen iz roga

27. so i    9 Pg 22 svetloba/voda cvet do 8, ----- ptr

28. ne i G 22     Avr voda -----, od 9 list; * konec presajanja ob 19

29. po j    12 voda/toplota list do 11, od 12 plod ptr, pmt

30. to j uJ toplota -----, od 12 plod
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•		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,	škropimo	vse	rastline	preventivno	s	œajem	iz	njivske	preslice;	uœinek	

se zelo poveœa, œe škropimo tri dni zapored.

Škodljivci
•		Za	mere	proti	polžem	priporoœamo	19.	4.
•		9.	4.	je	primeren	dan	za	upepeljevanje	moljev	za	izdelovanje	lastnih	škropiv.	

Izdelovanje preparatov
•		Ob	dnevih	za	cvet	nabiramo	cvetje	regrata	za	izdelovanje	Jupitrovega	kompostnega	preparata	in	za	œaj.	

Uporaben je le tisti cvet, pri katerem je sredina cveta še strnjena v majhen stožec. Jupiter povezujemo pri 
œloveku z delovanjem jeter. Regrat, pa tudi regratov œaj, spodbuja delovanje jeter. Je zdravilo, ki pomaga 
tudi pri boleznih kože in pri poškodovani pokostnici. 

Nabiranje rastlin za pripravke

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

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

•	Hrastovo lubje nabiramo na dan za korenino. Uporabno je le grobo zunanje lubje pecljatega hrasta.  
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 kami-
lice. Preparat iz kamilice prinaša energije podsonœnega toplotnega planeta Merkurja. Rastlini omogoœa 
tvorbo dobro kaljivega semena. Ureja procese kalcija. 

•	Koprive nabiramo, ko rastlina pokaže prve nastavke cvetov ob dnevih za cvet v maju ali juniju. Uporabi-
mo ves nadzemeljni deli 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 koncem avgusta, ko je vsebnost kremena najveœja. Predstavlja 
energije Lune in je ne štejemo k preparatom.

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

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

veœ o rastlinskih pripravkih in œajih v brošuri preparaTi.

K aprilu 2013

Vsaj v prvi polovici tega meseca je mogoœe priœakovati padavine. Pred ozvezdjem Rib je Uran ves mesec, 
Sonce do 18. 4., Mars do 19. 4. in Venera do 14. 4.; Merkur je tam od 7. 4. Na drugi strani delujejo toplotno 
Pluton, ki je ves mesec pred Strelcem in planeti pred ozvezdjem Ovna; Sonce je tu od 19. 4., Venera od 14. 4.  
in Mars od 19. 4. Njihovo delovanje podpira toplotni trigon, ki se oblikuje 24. 4. Svetlobo zastopata planeta 
Neptun, ki je ves mesec pred Vodnarjem in Merkur, ki je tam do 7. 4. Do 17. 4. ju krepko podpira Saturn 
na svoji povratni poti pred Tehtnico. Obeta se lepo delovanje svetlobe. Od 17. 4. bo Saturn pred ozvezdjem 
Device, kar bo po vsej verjetnosti prineslo noœne zmrzali.

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

zgodaj zjutraj preparat kremen iz roga in škropljenje ponovimo še dvakrat, v najboljšem primeru v raz-
maku 8-9 dni pred raznimi zodiakalnimi ozadji. 

•		Krompir	za	prehrano	sadimo	ob	dnevih	za	korenino.	
•		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 obraœamo zemljo do 
globine 20 cm tako, da globoko vase sprejme spodbudo, ki priteka iz kozmosa. Tako spodbujene rastline 
bodo naredile mnogo veœ korenin in zrasle bodo bolj globoko. S tem bodo rastline ustvarile odliœne pogoje 
za svoje prehranjevanje in lažje bodo prenašale sušo. Kako sami pripravimo preparat gnoj iz roga in kako 
ga uporabljamo, je opisano v brošuri Preparati Založbe Ajda. 

•		6.	in	7.	4.	sta	odliœna,	predvsem	dopoldne,	za	cepljenje	cvetnic.

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

izbiramo dneve za plod, za cvetnice pa dneve za cvet v œasu za presajanje. 
•		Ko	drevje	razvije	prve	liste,	škropimo	v	krošnje	proti	veœeru	na	dan	za	list	œaj	iz	koprive.
•		V	œasu	za	obiranje	so	dnevi	2.	in	3.	4.,	11.	in	12.	4.	pa	tudi	29.	in	30.	4.,	v	œasu	za	plod,	predvsem	dopol-

dne, najboljši za cepljenje sadnega drevja in vinske trte. Drugi najboljši dnevi za ta opravila so dnevi za 
cvet v œasu za obiranje. 

•		Mokasto	uš	na	novih	poganjkih	sadnega	drevja	lahko	zatremo,	œe	škropimo	sadno	drevje	z	2	%	žvepleno	
apneno brozgo takoj, ko se listi zaœnejo razvijati. 

•		Preparat	iz	kremena	deluje	na	rastline	preko	zelenih	delov.	Ko	sadno	drevje	odcveti,	škropimo	prviœ	s	
preparatom kremen iz roga (preparat 501) na dan za plod zelo zgodaj zjutraj. Drugiœ in tretjiœ škropimo 
v razmaku 8-9 dni spet na dan za plod zgodaj zjutraj; škropljenje mora biti konœano do osme ure zjutraj, 
tako bo uœinek res odliœen. Œe škropimo preparat iz kremena ob napaœni uri dneva, se uœinek bistveno 
zmanjša, 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 6., 16. ali 26. 4. 
•		Za	spodbujanje	pretvorbe	v	tleh	in	razvoj	mikroorganizmov	v	tleh	poškropimo	vse	površine	s	prepara-

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

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

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. sr k    13 A – b           L toplota/zemlja plod vih, ptr sadimo fižol, grah, kumare, buœke

2. œe k zemlja korenina sadimo krompir

3. pe l    14 zemlja/svetloba korenina do 13, od 14 cvet vih

4. so l svetloba cvet ptr, nvh cepimo cvetnice, nabiramo regrat; delo z umetno vzrejo matic opravljamo le na dan za cvet

5. ne a    11 L svetloba/voda cvet do 10, od 11 plod cepimo cvetnice - do 10. ure, sadno drevje - po 11. uri; žita in jagodiœevje škropimo z baldrijanom

6. po a voda list do 19, od 20 plod vih, nvh, vlk sejemo solate, brstiœni ohrovt, por, pozno zelje, rukolo, kolerabico … 

7. to a L voda plod do 12, od 13 list vih, nvh, pmt, ptr cepimo sadno drevje - do 12. ure in ga škropimo s kamiliœnim œajem; delo s œebelami do 12. ure spodbuja k nabiranju medu

8. sr b    11 voda/toplota list do 10, od 11 plod vih 8. in 9. 5. v œasu za plod potikamo v razmaku 10 cm srednja oœesca krompirja za pridelovanje lastnega semenskega krompirja. Sonce in Luna sta pred Ovnom.

9. œe b E21   pJ oJ toplota plod do 8, ----- vih, ptr, nvh, pmt v tla pride toplota; sežigamo molje in vošœene molje, pepel dinamiziramo, izdelujemo škropivo

10. pe c    10  3   nD AJ toplota/zemlja -----

11. so c oD zemlja -----

12. ne c F 15 zemlja korenina; * zaœetek presajanja ob 17 posevki poznega korenja

13. po d    10 A – c   Ag 16 zemlja/svetloba cvet nvh, pmt, ptr preparati so zreli, izkopljemo jih; nabiramo in stiskamo cvetove pravega baldrijana za baldrijanov preparat

14. to d svetloba cvet vih, nvh, vlk delamo preparat kremen iz roga; nabiramo baldrijan in regratove cvetove; delo z umetno vzrejo matic opravljamo na dan za cvet

15. sr e    19 svetloba/voda cvet do 18, od 19 list

16. œe e voda list nvh mere proti polžem

17. pe f    13 voda/toplota list do 12, od 13 plod

18. so f toplota plod vih, ptr, nvh, vlk žita in jagodiœevje škropimo z baldrijanom, sadno drevje škropimo s œajem iz rmana, okopavamo rastline za pridelovanje semen

19. ne f Binkošti toplota plod vih

20. po g    7 toplota/zemlja korenina vih, nvh, vlk sadimo krompir, posevki poznega korenja in rdeœe pese, okopavamo korenovke

21. to g zemlja korenina vih

22. sr g zemlja korenina vih, ptr, nvh

23. œe h    14 zemlja/svetloba korenina do 13, od 14 cvet, * konec presajanja ob 21 popoldne obesimo jelenov mehur z rmanom pod nadstrešek; delamo s œebelami, sejemo cvetnice za œebeljo pašo

24. pe i    19 D3 svetloba/voda -----

25. so i  7   pD voda ----- upepeljevanje bramorjev, dinamiziranje pepela in izdelovanje škropiva

26. ne j    21 G 7   Pg 4 voda/toplota ----- vih, nvh, ptr, vlk

27. po j uJ toplota plod do 15, ----- pmt, nvh 27. in 28. 5. dopoldne cepimo sadno drevje

28. to k    21 toplota/zemlja plod do 20 pmt, nvh

29. sr k zemlja korenina

30. œe l    20 zemlja/svetloba korenina do 19, od 20 cvet 

31. pe l svetloba cvet odliœen dan za košnjo in delo s œebelami

SETVENI DNEVI VELIKI TRAVEN – MAJ 2013

Œas za presajanje je od 12. do 23. maja.

Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
a b b c g a l j

1.b 3.c 21.c
12.c 30.d
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•		V	primeru	toœe	œim	prej	škropimo	s	œajem	iz	rmana,	naslednji	dan	iz	koprive,	dan	za	tem	iz	kamilice	…	
Rastline	si	presenetljivo	dobro	opomorejo!

•		V	primeru	suše	škropimo	rastline	pozno	zveœer	s	preparatom	gnoj	iz	roga.	Pustite	se	presenetiti!	

Škodljivci
•		8.	5.	po	11.	uri	in	9.	5.	sta	primerna	za	upepeljevanje	moljev	in	vošœenih	moljev	in	izdelovanje	škropiva.
•		Da	bi	naše	posevke	obvarovali	pred	polži,	izkoristimo	za	mere proti polžem dneve, ko Luna potuje pred 

ozvezdjem Raka (16. 5.). Nekaj polžev upepelimo in naredimo škropivo proti polžem v osmi decimalni 
homeopatski potenci (D 8). Druga možnost je, da naberemo polže in jih damo v vedro, napolnjeno do 
vrha z vodo ter ga tesno zapremo. Ko pride Luna œez mesec dni spet pred ozvezdje Raka, tako narejeno 
gnojevko škropimo na prizadetih površinah. Glej knjigo Praktiœno vrtnarjenje!	

•		Konstelacija	Sonce	pred	ozvezdjem	Bika	in	Luna	pred	Škorpijonom	je	prava	za	zatiranje	bramorjev;	torej	
25. 5. (tudi 26. 5. ves dan). Bramorje sežigamo in izdelujemo preparat v D 8. Škropimo tri veœere zapored 
na prizadete površine. Œe je bramorjev veliko, škropimo vse prizadete površine dokler ni uœinka, denimo 
sistematiœno enkrat na teden, najbolje istega dne ob isti uri. Škropivo je uporabno veœ let. 

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

Izdelovanje preparatov 
•		13.	5.	Biološko-dinamiœni preparati so zreli. Na dan za cvet ali plod 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. 

•	 31.	5.	na	dan	za	cvet	napolnimo	jelenov	mehur	z	vlažnim	rmanom	in	ga	obesimo	pod	nadstrešek	do	
jeseni,	ko	ga	zakopjemo	v	zemljo.	Poskusite	tudi	vi!	Korak	za	korakom.	Ni	težko.	Veœ	v	brošuri	Preparati!	

•		Preparat kremen iz roga. 14. 5., 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 obvladuje sile svet-
lobe. Eno škropljenje z njim deluje podobno kot pet sonœnih dni. Kremen za prepariranje naj bo œimbolj 
œist; drobno ga stremo in presejemo, pomešamo z vodo in vlijemo v izbrano lep rog. Pustimo ga stati 
navpiœno en dan. Vodo odlijemo, rog zamažemo z ilovico in zakopljemo 50 cm globoko v zemljo. Veœ v 
brošuri Preparati! 

•		Ob	dnevih	za	cvet	je	morda	še	œas	za	nabiranje	regratovih	cvetov;	pazimo	na	to,	da	je	sredina	cvetov	zaprta!	
•		Ob	dnevih	za	cvet,	primeren	dan	utegne	biti	že	14.	ali	31.	5.,	nabiramo	še	rosna	socvetja	baldrijana	in	

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

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

K maju 2013

Maj se zaœenja s toplotnimi trigoni 1., 5. in 7. 5. Toplotna ozvezdja so tudi sicer dobro zastopana. Sonce je 
pred Ovnom do 13. 5., Venera do 3. 5. in Mars do 21. 5. Podpira jih Pluton, ki je pred Strelcem na povratni 
poti. Prva polovica meseca bi utegnila biti topla. Sonce bo od 13. 5. pred ozvezdjem Bika, kjer je od 12. 5.  
tudi Merkur; tam bo Mars od 21. 5. Jupiter je pred Bikom ves mesec, Saturn pa prav tako ves mesec 
na povratni poti pred ozvezdjem Device. To prinaša mraz, posebno ponoœi. S svetlobo deluje le Neptun, 
ki je pred Vodnarjem. Upajmo, da bo Uran, ki je edini zadolžen za padavine, uspešen. Maja je dež nujno 
potreben.

Priporoœamo: 
Semena in rastline
•		13.	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	(2.,	3.	dopoldne,	29.	ali	30.	5.).	Kalilo	bo	

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

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

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

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

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

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

Nega sadnega drevja 
•	 1.,	7.,	27.	in	28.	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	škropimo	zjutraj	sadno	drevje	enkrat	s	œajem	iz	regrata	in	enkrat	iz	kamilice	(denimo	4.,	

5., 14. ali 15. 5. ali na drug dan za cvet), enkrat na dan za plod pa s œajem iz rmana (denimo 1. ali 7., 18. 5.  
ali drug dan za plod).

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

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

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

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

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

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

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. so a    16 A – c svetloba/voda cvet do 15, od 16 list vih, vlk do 15. ure je odliœen œas za košnjo; delo s œebelami krepi zdravje œebel, vzreja matic

2. ne a voda list vih, nvh

3. po a L voda list do 14, od 15 cvet po 15. uri odliœno za košnjo in delo v zvezi z vzrejo matic

4. to b    16 voda/toplota list do 15, od 16 plod

5. sr b toplota plod 5. in 6. 6. delo s œebelami spodbuja k nabiranju medu; sadimo plodovke kot fižol, grah …

6. œe c    16 E3 toplota/zemlja plod do 15, ----, od 18 korenina vih

7. pe c ovu    L zemlja cvet do 17, od 18 plod vlk opozicija Merkurja in Plutona krepi element svetlobe; do 17. ure delamo s œebelami

8. so c 18    F 22 zemlja korenina; * zaœetek presajanja ob 24 8. in 9. 6. do 13. ure upepeljevanje in dinamiziranje pepela koloradskega hrošœa in varoje

9. ne d    17 Ag 24 zemlja/svetloba korenina do 13, od 14 cvet

10. po d svetloba cvet odliœen dan za košnjo in delo s œebelami 

11. to d nv u svetloba cvet vih odliœen za košnjo in delo s œebelami, vzrejo matic; izkoristimo opozicijo Venere in Plutona

12. sr e    1 voda list nvh sejemo solate, endivijo in radiœ, kolerabico, brstiœni ohrovt; upepeljevanje polžev in dinamiziranje pepela za izdelovanje svojega škropiva proti polžem

13. œe f    19 voda/toplota list do 18, od 19 plod

14. pe f toplota plod 14. in 15. 6. žita škropimo z baldrijanom, okopavamo rastline za pridelovanje semen

15. so f toplota plod vih, vlk, pmt, nvh

16. ne g    15 toplota/zemlja plod do 14, od 15 korenina vih

17. po g zemlja korenina do 18, ----- nvh, ptr

18. to g oE zemlja ----- vih

19. sr h    24 qJ zemlja/svetloba korenina do 16, -----, od 20 korenina ptr

20. œe h D12   A – d svetloba -----, od 15 cvet po	15.	uri	delamo	s	œebelami,	odliœno	za	vzrejo	matic	–	Sonce	je	pred	Dvojœki!

21. pe i    6 svetloba/voda list

22. so i G 19 voda list; * konec presajanja ob 16

23. ne j    7 14    Pg 14 voda/toplota -----

24. po j Janezovo   uJ toplota plod vih

25. to k    7 toplota/zemlja korenina okopavamo korenovke, osujemo krompir

26. sr k L zemlja korenina do 13, od 14 cvet

27. œe l    4 zemlja/svetloba cvet vih, ptr odliœen dan za košnjo, izdelujemo preparat iz koprive; delamo s œebelami

28. pe a    23 svetloba/voda cvet vih odliœen dan za košnjo; dober œas za vzrejo matic (tudi drugi dnevi za cvet) 

29. so a voda list

30. ne a voda list

SETVENI DNEVI ROŽNIK – JUNIJ 2013

Œas za presajanje je od 8. do 22. junija.

Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
d c c c g a l j

2.d 21.d
25. e
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•		Œe	dežuje	v	œasu	okoli	polne	Lune,	preventivno	škropimo	proti	gliviœnim	boleznim.	Sadno	drevje	škropimo	
ponovno	z	1,5	%	žvepleno	apneno	brozgo	(pozor:	pri	škropljenju	v	cvet	bo	30	%	cvetov	odpadlo!)	ali	s	
preparatom 501 (kremen iz roga) zgodaj zjutraj, na za rastlino tipiœen dan. Žita in druge obœutljive kulture 
škropimo v popoldanskem œasu s œajem iz njivske preslice. Ne œakamo na tipiœen dan za rastlino. 

•		Sadnega	drevja	ne	škropimo,	ko	cveti!	Tega	pravila	se	pri	škropljenju	zelenjave	ne	držimo	vedno.	Za	para-
dižnik velja, da je škropljenje preparata kremen iz roga tako dragoceno, da ga škropimo enkrat meseœno 
na dan za plod; tako dobi vsak plod, ki na rastlini dozori, vsaj enkrat blagodejni uœinek tega preparata, 
œetudi rastlina obenem cveti. 

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

Škodljivci 
•	8.	6.,	ko	sta	Sonce	in	Luna	spet	pred	ozvezdjem	Bika,	je	priložnost za izdelovanje sredstev proti varoji, 

koloradskemu in majskemu hrošœu.
•	Za upepeljevanje in namakanje polžev izkoristimo dneve, ko je Luna pred ozvezdjem Raka, torej 12. in 13. 6.

Œebelarjenje
Vsa dela v zvezi z vzrejo matic opravljamo ob dnevih za cvet. Dragocen je œas po 19. 6., ko pride Sonce 
pred svetlobno ozvezdje Dvojœkov. 

Izdelovanje preparatov
•		Preparat iz koprive. Na dan za cvet, npr. 1. 6. ali 27. 6. dopoldne – glede na lego in zrelost, porežemo ali 

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

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

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.
In œesa se bomo skušali nauœiti? Tu nekaj tem: 

In – ker so to celodnevna sreœanja, v popoldanskem œasu veliko  
tega tudi praktiœno delamo. Da se tega nauœijo tudi roke.

Prijave sprejemamo na tel. 01 7540 743 ali e-pošto: ajdavrzdenec@gmail.com

K juniju 2013

Mraz bi se lahko nadaljeval, vsaj ponoœi. Mars bo pred ozvezdjem Bika ves mesec, Jupiter bo tam do 21. 6.,  
Sonce do 20. 6. in Venera do 2. 6. Tu je še Saturn pred Devico, ki je v takšni konstelaciji v preteklih letih 
znal poskrbeti za nekaj hladnih zim; tudi zdaj nam lahko posreduje mraz. Elementu zemlja pa sledi svetloba.
Merkur potuje pred svetlobnim ozvezdjem Dvojœkov ves mesec, Venera pa od 2. do 25. 6. Jupiter se jima 
pridruži 21. 6. Svetlobo bodo množili svetlobni trigoni 3., 7. in 26. 6, ter tudi dve opoziciji 7. in 11. 6. Kaj pa 
dež? Zanj je ves mesec zadolžen Uran, ki potuje pred Ribama, po 25. 6. pa tudi Venera, ki se preseli pred 
ozvezdje Raka. Saturn je pred hladnim ozvezdjem Device, Pluton pred ozvezdjem Strelca pa osamljeno zasto-
pa element toplota. Upajmo, da ga bosta opoziciji 7. in 11. 6. v njegovih prizadevanjih podprli.

Priporoœamo:
Semena in rastline 
•		Posvetimo	vso	pozornost	pridelovanju	svojih	semen.	Razvoj	rastlin	dobro	opazujemo	in	posebno	dobre	

rastline odberemo za pridelovanje semen. Ko so dobro oblikovale svoj plod in so zrele za uporabo, opra-
vljamo pri izbranih rastlinah do oblikovanja zrelega semena vso nego na dan za plod – seme. 

•		Za	košnjo	izbiramo	dneve	za	cvet.	Tâko	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 manjša.

Škropljenja v juniju
•		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 8. 6. in 9. 6. do 13. ure. Škodljivce sežgemo. 
Pepel naj bo siv. Ko se ohladi, ga z ostanki lesa eno uro dinamiziramo, to je neprestano mešamo v porce-
lanasti skledi, nato pa potrosimo po prizadetih površinah. Za veœje površine naredimo škropivo v koncen-
traciji D 8. Opozarjamo: pripravimo prav potenco D 8 in ne katerekoli druge, saj utegnejo druge potence 
spodbujati razvoj škodljivcev. Œe škropiva zmanjka, bomo na dan, ko bo Luna spet pred ozvezdjem Bika, 
naredili iz pepela ali iz nižje potence novo škropivo. Nekaj škropiva shranimo in z njim jeseni škropimo 
površine, kjer bomo naslednje leto posadili krompir. To se obrestuje. Veœ v knjigi Praktiœno vrtnarjenje!	

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

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

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

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

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

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

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

•	 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 

•	 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. po b    22 A – d voda/toplota list vih sejemo solato, endivijo, radiœ, krešo, koper in sladki komarœek

2. to b Avu toplota plod žita škropimo z baldrijanom, sadimo fižol, okopavamo rastline za pridelovanje semen, sejemo ajdo

3. sr c    22 E7 toplota/zemlja -----, od 9 plod

4. œe c zemlja korenina vih, nvh

5. pe c zemlja korenina vih, ptr, nvh, pmt sejemo repo in redkvice

6. so d    23 F 5 zemlja/svetloba korenina do 19, od 20 cvet; *zaœetek presajanja ob 6

7. ne d Ag 3 svetloba cvet do 19, od 20 list odliœno za delo s œebelami; sejemo facelijo za pozno œebeljo pašo

8. po d  10 oJ   L svetloba cvet do 11, -----, od 16 cvet  

9. to e    7 svetloba/voda cvet do 6, od 7 list upepeljevanje polžev in dinamiziranje pepela polžev za izdelovanje svojega škropiva

10. sr e voda list

11. œe f    1 toplota plod vih, vlk 11. do 13. 7., œe so žita zrela, odliœen dan za žetev, okopavamo rastline za pridelovanje semen

12. pe f toplota plod vih, ptr

13. so g    21 toplota/zemlja plod do 20, od 21 korenina vih

14. ne g zemlja korenina vih

15. po g zemlja korenina

16. to g zemlja korenina pmt

17. sr h    9 D17 zemlja/svetloba korenina do 8, od 9 do 12 cvet, ----- 

18. œe i    15 L svetloba/voda cvet do 14, od 15 list vih, vlk odliœno za košnjo; delo s œebelami krepi zdravje œebel

19. pe i A – e voda list popoldne	sejemo	motovilec	za	pridelovanje	semen	naslednjo	pomlad	–	Sonce	je	pred	Rakom!

20. so j    15 G 6          L voda/toplota list do 8, od 9 cvet; * konec presajanja ob 3 vih, nvh

21. ne j Pg 23 uJ toplota plod do 10, ----- vih, ptr

22. po k    17  21 toplota/zemlja -----, od 10 do 16 plod, od 17 korenina 

23. to k zemlja korenina okopavamo korenovke

24. sr l    14 zemlja/svetloba korenina do 13, od 14 cvet

25. œe l svetloba cvet

26. pe a    8 nvt svetloba/voda cvet do 17, od 18 list œe imamo težave s polži, škropimo zemljo pod listnatimi rastlinami zjutraj s preparatom 501

27. so a pv  u voda cvet in plod do 13, od 14 list vih, ptr, nvh do 13. ure spravilo semen cvetnic

28. ne a voda list

29. po b    5 voda/toplota plod odliœen dan za žetev

30. to b E8    L toplota -----, od 11 plod

31. sr c    4 toplota/zemlja korenina

SETVENI DNEVI MALI SRPAN – JULIJ 2013

Œas za presajanje je od 6. do 20. julija.

Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
d e c d g a l j

12.f 12.d
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Oljnice

Marija Thun je odrašœala na majhni kmetiji, kjer je družina živela skromno in je tisto malo denarja iztržila le od 
prodaje domaœih pridelkov, œe jih je kaj ostalo. Njihovo osnovno vodilo je bilo: œe je le mogoœe, se vsa potrebna 
živila pridelajo doma. Izjema je bilo olje. Takrat so kmetje sejali veliko oljne repice, ki je zelo nezahtevna rastli-
na, pridelek olja pa kar dober. Mlinov za stiskanje olja je bilo malo, najbližji je bil v Marburgu in so kmetje svoje 
pridelke oljne repice nosili tja. Ko je pozneje Marija Thun v Rauischolzhausenu spoznala oljnice, jih je zaœela 
tudi sejati in pridelovati. Gojila je ogršœico, lan in sonœnice, iz Madžarske je dobila še semena oljnega osata 
in buœ. Ogršœica in lan sta bili enostavni rastlini, saj sta dozoreli v Dexbachu tudi v letih, ki niso bila posebno 
topla. Oljni osat in buœe so potrebovale dobra tla in toplo jesen. Pridelovanje olja iz sonœnic je bilo napornejše, 
saj sonœnice niso dozorele, prezgodnje rezanje in sušenje pa ni uspelo, ker so glave hitro gnile.

V primerjalnih poskusih pridelana olja v preteklih letih so na soncu potemnela. Olje sonœnic in maka je bilo v 
temi in je svojo barvo bolje ohranilo. Steklenica na skrajni desni je vedno olje iz variante »dan za cvet«, ki je 
prineslo najveœji pridelek in najbolj svetlo barvo.

Oljnice sodijo v skupino plodovk, zato so jih sejali, okopavali in škropili s preparati na dan za plod. Marija 
Thun je hotela tudi ugotoviti, kdaj je treba oljnice sejati in žeti, da bi bilo stisnjeno olje dolgo sveže in obstoj-
no. Nekaj let je delala poskuse z ogršœico in lanom in se osredotoœala na položaj Lune pred zodiakom pri 
škropljenju s preparatom kremen iz roga. Rezultati so bili presenetljivi. Pokazalo se je, da je najbolje, œe 
oljnice sejemo in negujemo na dan za plod tako, da škropimo kremen iz roga zgodaj zjutraj na dan za cvet in 
opravimo tudi spravilo pridelkov na dan za cvet. Pridelano olje je tako najboljšega okusa, najbolj svetle barve 
in je najbolj obstojno. Pri taki negi je pridelek tudi veœji, kot œe opravljamo potrebna dela ob drugih dneh.

Walter Thun je te poskuse zelo intenzivno spremljal. Barve za svoja dela je v dobršni meri sam izdeloval in 
zanimalo ga je, ali bodo barve, narejene iz tako pridelanega lanenega olja, na svetlobi bolj obstojne. Preizku-
šal je, izpostavljal vzorce soncu in tudi ugotovil, da je olje, pridelano ob dnevih za cvet, za umetniške barve 
najbolj primerno.

K juliju 2013

Julij prinaša opozicije. Prva je 2. 7., nato še dve 26. in 27. 7.  Za toploto ta mesec skrbijo Venera, ki je od  
12. 7. pred ozvezdjem Leva, Pluton, ki je ves mesec pred ozvezdjem Strelca, 30. 7. pa še toplotni trigon. 
Svetlobna trigona 18. in 20. 7. podpirata delovanje svetlobe, ki jo sicer ves mesec zastopata Jupiter in Mer-
kur pred svetlobnim ozvezdjem Dvojœkov, Sonce pa do 19. 7. Tudi Neptun izpred ozvezdja Vodnarja deluje s 
svetlobo. Saturn je še vedno na povratni poti pred Devico in bo gotovo skrbel vsaj za hladne noœi. Spet je le 
Uran tisti, ki naj bi skrbel za dež. Upajmo, da ga bo krepko podprl vsaj vodni trigon 8. 7.

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

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

11., 12. in 13. 7. Œe žita še niso zrela ali žetev ni mogoœa, izbiramo druge dneve za plod. Zapomnimo 
si: v rastlino se najbolj vtisne kvaliteta trenutka, ko seme posejemo. Trenutek spravila ali žetve je drugo 
najmoœnejše doživetje za rastlino in vpliva na njeno zdravje v œasu skladišœenja ter tudi na rast, koliœino 
pridelka in zdravje posevkov tega semena v naslednjih letih. 

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

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

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

šila in krompir bo hitreje dozorel, saj kremenov preparat spodbuja hitrejše in boljše dozorevanje substanc. 
•		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
•		Kot	mero	proti	polžem	priporoœamo,	da	na	dan	za	cvet	zgodaj	zjutraj	poškropite	vso	zemljo	pod	listnatimi	

rastlinami in tudi trato s preparatom kremen iz roga. Pred mešanjem dajte v vodo nekaj polžev.
•		Za	upepeljevanje	polžev	je	primeren	9.	7.

Izdelovanje vegetabilnih kompostnih preparatov
27. 7. po 12. uri odžagamo kratek kos tanjše veje doba, pecljatega hrasta. Skrbno odlušœimo še mlado 
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, ki ga naberemo na deblu, zapremo še na 
drugem koncu z drugim kolutom lesa, dobro prevežemo in zakopljemo v zemljo, približno 60 cm globoko, 
kjer preparat zori.

Pri olju ogršœice so razlike v pridelku dobro vidne. Mak ima veliko olja, za pridelovanje pa je potrebno dovoljenje.

Sonœniœno olje

OLJE OGRŠČICE
MAK

SONČNICA LAN

Laneno olje
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Datum
Lunaxpred
ozvezdjem   

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. œe c A – e zemlja korenina vih, ptr, nvh

2. pe c F 12 zemlja korenina; * zaœetek presajanja ob 13

3. so d    5 Ag 11 zemlja/svetloba cvet sejemo facelijo za izboljšanje zemlje in pozno œebeljo pašo; dobro za delo s œebelami

4. ne d L svetloba cvet do 10, od 11 do 20 list, od 21 cvet po 11. uri spravilo semen listnatih rastlin

5. po e    13 svetloba/voda cvet do 12, od 13 list popoldne sejemo berivko, špinaœo, koper, krešo, motovilec; mere proti polžem

6. to e  24 voda list do 11, -----

7. sr f    7 oD voda/toplota ----- vih, ptr, vlk

8. œe f qv  u toplota plod vih 8. in 9. 8. odliœno za žetev, nega rastlin za pridelovanje semen, novi nasadi jagod

9. pe f toplota plod pmt poletno obrezovanje sadnega drevja

10. so g    2 A – f toplota/zemlja korenina

11. ne g zemlja korenina vih, ptr

12. po g zemlja korenina prvo spravilo korenovk

13. to h    15 D19 zemlja/svetloba korenina do 14, ----- vih, vlk

14. sr i    22 svetloba/voda cvet 

15. œe i L voda list

16. pe i G 15 voda -----; * konec presajanja ob 1 vih, vlk, pmt

17. so j    3 uJ voda/toplota plod do 19, ----- vih, vlk odliœno za žetev, nega rastlin za pridelovanje semen, obiramo zgodnje sadje

18. ne j toplota plod do 15, ----- obiramo zgodnje sadje; upepeljevanje mravelj in izdelovanje lastnega škropiva proti mravljam

19. po k    3 Pg 4 toplota/zemlja -----, od 16 korenina vih, nvh

20. to k zemlja korenina

21. sr l    1  4 svetloba cvet vih, vlk, nvh, pmt

22. œe a    18 svetloba/voda cvet do 17, od 18 list vih, nvh

23. pe a voda list

24. so a voda list vih, vlk

25. ne b    14 voda/toplota list do 13, od 14 plod vih, ptr, pmt popoldne škropimo rdeœo peso in korenje s preparatom 501, negujemo rastline za pridelovanje semen

26. po b      E11 ovs nvs toplota -----, od 13 plod vih po 13. uri zelo ugodno za žetev – uœinkuje opozicija Merkurja in Venere ter Urana

27. to c    12 Avt toplota/zemlja plod do 11, od 12 korenina vih

28. sr c L zemlja plod do 20, od 21 korenina

29. œe c F20 zemlja ----- vih, nvh

30. pe d    12 nE zemlja/svetloba -----, od 17 cvet; * zaœetek presajanja ob 17

31. so d Ag 2 svetloba cvet zakljuœimo zimsko krmljenje œebel

SETVENI DNEVI VELIKI SRPAN – AVgUST 2013

Œas za presajanje je od 2. do 15. in od 30. do 31. avgusta.

Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
d f d d g a l j

6. e 10. g 23. e
18.f
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in	ga	nesebiœno	delimo	tudi	sosedom!	Pogosta	uporaba	je	posebej	potrebna	na	obmoœju	do	30	km	okrog	
Krškega.

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

Škodljivci 
•		Za	mere	proti	polžem	je	prava	konstelacija	Luna	pred	ozvezdjem	Raka.	Ta	mesec	je	to	6.	8.

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

Izdelovanje vegetabilnih kompostnih preparatov
•		8.	8.	odžagamo	kratek	kos	tanjše	veje	javorja.	Skrbno	odlušœimo	še	mlado	lubje,	tako	da	to	oblikuje	tulec,	

ki ga zapolnimo na enem koncu z odrezanim kolutom lesa. Tulec napolnimo s posušenimi in s œajem 
regrata navlaženimi cvetovi regrata, zapremo tulec še na drugem koncu z drugim kolutom lesa, dobro 
prevežemo ter zakopljemo v oživljeno zemljo približno 60 cm globoko, kjer preparat zori. 

•		25.	8.	popoldne	odžagamo	kratek	kos	tanjše	veje	macesna,	izdelamo	tulec	in	napolnimo	s	posušeno	in	s	
kamiliœnim œajem navlaženo kamilico, zapremo, povežemo in zakopljemo v oživljeno zemljo.

•		26.	8.	popoldne	odžagamo	kratek	kos	tanjše	veje	breze,	Naredimo	tulec	 in	ga	napolnimo	s	suhimi	 in	
navlaženimi cvetovi rmana. Zaprt in dobro prevezan tulec obesimo pod nadstrešek. 

Rženi kruh za zdravje

Iz fine, pa tudi grobe moke pšenice, jeœmena, ovsa, riža in prosa, lahko speœemo s kvasom ali fermentom 
dober kruh. Œe hoœemo, da dragocene sestavine rži v prebavi izkoristimo, moramo ržen kruh peœi drugaœe, 
namreœ s kislimi drožmi. Pri pripravi testa z drožmi gre rž skozi neke vrste fermentacijo, ki sestavine rži 
odpre, jih naredi za našo prebavo dostopne.
Finski raziskovalci so odkrili, da se nagnjenost k rakastim boleznim z uživanjem rženega kruha bistveno 
zmanjša, celo izgine. Torej se nauœimo pripravljati dober ržen kruh. Naj ponovimo naš recept. 
Najprej pripravimo droži: zveœer zvrhano kavino žliœko cvetliœnega medu dobro premešamo v kozarcu tople 
vode (okoli 50 °C) z 25 dag fino zmlete ržene moke. To naj stoji œez noœ na toplem – 26 do 30 °C –, morda 
v bližini peœice (v njej naj gori 25 W žarnica) ali plošœe štedilnika, ki jo vkljuœimo na najnižjo možno tempe-
raturo. Naslednje jutro dodamo mešanici enako koliœino nekoliko bolj grobo mlete moke in tople vode, vse 
premešamo in testo spet postavimo na toplo. Zveœer je to testo že kislo. Pregnetemo ga z 60 % moke, ki 
jo želimo pri peki uporabiti in ustrezno koliœino tople vode. Dodamo laneno seme, kumino, koprc ali druge 
zaœimbe in testo spet postavimo na toplo. Naslednje jutro z ostankom moke naredimo testo in šele tedaj 
dodamo sol. Ko zaœne vzhajati, kruh oblikujemo. Poœakamo, da testo krepko vzhaja in ga damo v že se-
greto peœico ter peœemo približno eno uro. Vzhajanje kislega testa je odvisno od toplote. V poletni vroœini je 
mogoœe speœi rženi kruh kljub njegovim petim stopnjam obdelave celo v samo štirih urah.
Œe gre rženo testo skozi teh pet stopenj priprav, je rž dobro prebavljiva in njene dragocene sestavine so za 
našo prebavo dostopne. 
Od gotovega testa lahko približno ½ kg shranimo v glinenem loncu. Pustimo, da še enkrat vzhaja, potre-
semo testo z malo soli, ga pokrijemo s pergamentnim papirjem in postavimo v klet. To so droži za naš 
naslednji rženi kruh.
Priporoœamo, da za pripravo droži izbirate dneve za cvet ali dneve za plod, saj ob teh dnevih peka bolje uspe. 

K avgustu 2013

Pluton je še vedno na povratni poti pred toplotnim ozvezdjem Strelca, medtem ko Venera do 10. 8., Sonce od 
10. 8. in Merkur od 18. 8. potujejo pred toplotnim ozvezdjem Leva. Toploto bodo množili še opozicije 8., 26. 
in 27. 8. ter toplotni trigon 28. 8. Saturn izpred Device še vedno zastopa hladni element zemlja in tako tudi 
Venera, ki se mu pridruži 10. 8. Bodo noœi hladne? Delovanje svetlobe bo moœno; posredujejo jo Neptun, ki je 
ves mesec pred Vodnarjem, Jupiter, prav tako ves mesec pred Dvojœki ter Mars, ki je prav tam do 23. 8. in do 
6. 8. še v družbi z Merkurjem. Za dež skrbi Uran izpred ozvezdja Rib in Mars, ki bo od 23. 8. pred ozvezdjem 
Raka. K dežju morda pripomorejo vodni trigoni 4. in 15. 8.

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

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

•		Spravilo	žit	opravimo	na	dan	za	plod,	najbolje	na	dan,	ko	je	Luna	pred	ozvezdjem	Leva,	to	je	8.	8.,	ko	je	
zaradi opozicije Jupitra in Plutona še posebej dragocen dan, pa tudi 9. 8. Odliœen je še 26. 8. po 13. uri  
(opozicija Merkurja in Urana). Vsekakor se izognimo œrtanim dnevom in uram; posledica bi bila slabša 
kvaliteta moke in bistveno slabša kaljivost semena. Œe smo škropili s preparatom kremen iz roga trikrat 
v œasu mlade rasti ob dnevih za plod, œe smo škropili s preparatom iz baldrijana, je pridelek bogat po 
koliœini in poln zdravja. Takoj po žetvi zasejemo površine z vmesnimi kulturami npr. facelijo, gorœico, 
riœkom, lupino, plavico, ...

•		Za	spravilo	krompirja	in	œebule	je	najboljši	œas	dan	za	korenino	v	œasu	za	presajanje,	torej	dnevi,	ko	Luna	
potuje pred ozvezdjem Device. V avgustu je to 11. in 12. 8. pa tudi 13. 8. do 14. ure. 

•		Za	nove	nasade	jagod	bomo	izkoristili	dneve	za	plod	v	œasu	za	presajanje,	najbolje	8.	ali	9.	8.
•		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.	Prepogo-

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

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

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

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

Škropljenja v avgustu 
•		26.	8.	je	pravi	dan	za	popoldansko	škropljenje	rdeœe	pese	in	korenja	s	preparatom	kremen	iz	roga	(Luna	

pred ozvezdjem Ovna). 
•		Preparat	gnoj	iz	roga	škropimo:	pri	vseh	novih	posevkih	in	pri	presajanju	trikrat	na	zemljo,	pri	suši	pozno	

zveœer – po potrebi veœkrat – na zemljo in rastline. 
•		Enkrat	meseœno	nadaljujemo	s	škropljenjem	preparata	iz	kravjeka	po	Mariji	Thun.	Ne	škropimo	rastlin,	

temveœ zemljo pod listi. Da bi ohranili zdravje naših rastlin – torej tudi naše zdravje, je uporaba preparata 
iz kravjeka po Mariji Thun, glede na poveœano splošno radioaktivnost zaradi katastrofe na Japonskem in 
velikega	števila	nukleark	v	svetu,	postala	nujnost.	Vzemimo	to	resno!	Naredimo	svoj	preparat	iz	kravjeka	
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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 – f             L svetloba/voda plod do 14, od 15 do 19 cvet; * presajanje vih, ptr po 15. uri dobro za ribanje zelja

2. po e voda list vih mere proti polžem

3. to f    14 voda/toplota list do 13, od 14 plod ptr

4. sr f toplota plod vih, nvh sejemo ozimna žita; upepeljevanje mravelj in dinamiziranje pepela

5. œe f  14 toplota plod sejemo ozimna žita

6. pe g    9 toplota/zemlja plod do 8, od 9 korenina

7. so g zemlja korenina pmt odliœno za spravilo krompirja in drugih korenovk

8. ne g nJ zemlja korenina do 17, ----- vih, vlk, pmt

9. po h    20 D20 zemlja/svetloba korenina do 15, ----- vih

10. to h svetloba cvet vih dober dan za delo s œebelami

11 sr i    4 svetloba/voda list vih, ptr, vlk

12. œe i G 21 voda list; * konec presajanja ob 18 sejemo motovilec, berivko, zimsko solato

13. pe j    9 voda/toplota list do 8, od 9 do 13 plod, ----- v œasu za plod spravilo sadja, posevki ozimnih žit

14. so j oE L toplota ----- vih, vlk

15. ne k    11 A – g Pg 19 toplota/zemlja ----- ptr

16. po k ovs zemlja korenina vih

17. to l    10 zemlja/svetloba korenina do 9, od 10 cvet po 10. uri spravilo sadja

18. sr l svetloba cvet obiramo sadje

19. œe a    4  14 svetloba/voda list vih, vlk

20. pe a voda list vih, nvh, vlk

21. so b    23 voda/toplota list vih, ptr, vlk

22. ne b E16 toplota plod do 11, ----- pmt

23. po c    20 toplota/zemlja plod do 19, od 20 korenina sejemo ozimna žita

24. to c zemlja korenina sadimo œesen

25. sr c zemlja korenina

26. œe d    20 F 4        L zemlja/svetloba korenina do 16, od 17 cvet; *zaœetek presajanja ob 5 vih, ptr, nvh

27. pe d Ag 21 svetloba cvet vih, vlk, pmt 27. in 28. 9. obiramo sadje, nabiramo mlade koprive za œaj, ribamo zelje za kisanje; delo s œebelami

28. so d svetloba cvet

29. ne e    4 Mihelovo svetloba/voda list vih, ptr  Le kaj govori današnji praznik œloveštvu, kaj nam osebno?

30. po f    22 voda/toplota list

SETVENI DNEVI KIMAVEC – SEPTEMBER 2013

Œas za presajanje je od 1. do 12. in od 26. do 30. septembra. 

Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
f g e d g a l j

5. g 19. h 25.f 21. h
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Izdelovanje preparatov 
•		Za	izdelovanje	kompostnega	preparata	iz	pecljatega	hrasta	nastrgamo	na	dan	za	korenino	grobo	zunanje	

lubje doba. Veœ v brošuri Preparati.
•		V	œasu	jesenskega	enakonoœja,	29.	9.,	je	Mihelovo.	Z	nabranimi	in	lepo	posušenimi	zelišœi	za	izdelovanje	

preparatov se bomo zbrali na ugoden dan, morda 28. 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 jesenske-
ga 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 bo-
gastvo, sestavljeno iz treh komponent: rastlinskega in živalskega sveta ter sil zemlje in kozmosa. Œlovek, 
ki to razume in iz odgovornosti z ljubeznijo ob pravem œasu naredi pravo stvar, nadaljuje stvarniško delo, 
utira pot življenju in zdravju. Glede na težave pri oskrbi z živalskimi ovojnicami, smo 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, 
paœ manjka. 

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

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.

Podobno kot slika Brv na  
drugo stran tudi delo Pogled  
od onstran, 1982, prikazuje 
œloveška bitja (rahlo nakazana v 
vodi, v ospredju), še preden se 
odloœijo za življenje na Zemlji.

K septembru 2013

September se zaœenja s toplotnim trigonom (1. 9.). Toploto spodbujajo do 15. 9. Sonce pred ozvezdjem Leva, 
kjer je do 5. 9. tudi Merkur ter Pluton, ki potuje pred toplotnim ozvezdjem Strelca. Po 15. 9. bo hladneje. 
Sonce se premakne pred Devico, kjer so od 5. 9. do konca meseca Merkur, do 19. 9. Venera in do 21. 9. 
Saturn. Nosilci svetlobe bodo ta mesec Neptun, ki je še vedno na povratni poti pred ozvezdjem Vodnarja, 
Jupiter pred ozvezdjem Dvojœkov in po 19. 9. še Venera izpred ozvezdja Tehtnice, kjer se ji po 21. 9. pridruži 
Saturn. Moœna skupina. Za padavine spet ni dobro poskrbljeno. Zanje je zadolžen le Uran pred Ribama. Bo to 
dovolj? Vodni trigon imamo 14. 9. Bo ta prinesel dež?

Priporoœamo: 
Semena in rastline
•		Za	posevke	ozimnih	žit	v	poznih	legah	priporoœamo	4.	in	5.	9.,	ko	je	Luna	pred	ozvezdjem	Leva.	Sicer	so	

odliœni dnevi še 13. 9. od 9. do 13. ure in 23. 9. Rž lahko izjemoma sejemo tudi na dan za korenino. V tem 
primeru pazimo, da vsa negovalna dela vsekakor opravljamo na dan za plod.

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

•		Pri	 tistih	 rastlinah,	 katerih	 seme	 bomo	 uporabili	 za	 ponovne	 posevke,	 posebej	 pazimo,	 da	 opravimo	
spravilo na za rastlino tipiœen dan: pri plodovkah na dan za plod, pri korenovkah na dan za korenino …

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

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

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

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

Nega sadnega drevja 
•		Poskusi	potrjujejo,	da	so	za	spravilo	sadja	in	grozdja	najboljši	dnevi	za	plod	v	œasu	za	obiranje,	torej	œas,	

ko Luna potuje pred ozvezdjem Strelca in Ovna. Letos so to 22. in 23. 9. v œasu za plod. Ker je œas kratek, 
bomo vsekakor izkoristili tudi dneve za cvet v œasu za obiranje, torej 17. 9. po 10. uri in 18. 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	œas	od	3.	9.	ob	14.	uri	in	4.	9.	

Sonce in Luna sta pred ozvezdjem Leva, to je prava konstelacija. Pogled od onstran, 1982
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Datum
Lunaxpred
ozvezdjem   

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. to f A – g toplota plod; * presajanje 1., 2. in 3. 10. do 17. ure sejemo ozimna žita, presajamo sadno drevje in jagodiœevje

2. sr f toplota plod vih, ptr, vlk

3. œe g    17 Avs toplota/zemlja plod do 16, od 17 korenina vih, nvh, pmt 

4. pe g zemlja korenina vih

5. so g  3 zemlja korenina vih, nvh, vlk

6. ne g zemlja korenina 

7. po h    3 D1 zemlja/svetloba cvet vih, nvh delamo s œebelami

8. to i    10 svetloba/voda cvet do 9, od 10 list nvh

9. sr i voda list; * konec presajanja ob 24

10. œe j    14 G 2 voda/toplota list do 13, ----- vih, ptr, vlk

11. pe j Pg 2 toplota -----, od 13 plod vih, ptr po 13. uri sejemo ozimna žita, obiramo sadje

12. so k    17 toplota/zemlja plod do 16, od 17 korenina do 16. ure sejemo ozimna žita, obiramo sadje

13. ne k zemlja korenina 13. in 14. 10. do 16. ure sadimo œesen in œebulo, sejemo zeleno gnojenje na proste površine, zlagamo in prepariramo komposte

14. po l    17 zemlja/svetloba korenina do 16, od 17 cvet  vih, nvh, pmt

15. to l svetloba cvet sekamo zelje za kisanje, obiramo sadje; delamo s œebelami

16. sr a    12 svetloba/voda cvet do 11, od 12 list do 11. ure sekamo zelje, obiramo sadje; delamo s œebelami

17. œe a voda list

18. pe a voda list

19. so b    8  2 E24 voda/toplota plod obiramo sadje

20. ne b pvt toplota plod vih, vlk, pmt obiramo sadje, posevki žit

21. po c    5 toplota/zemlja korenina nvh

22. to c zemlja korenina

23. sr c F 12 zemlja korenina; * zaœetek presajanja ob 13 samo	od	1.	do	5.	ure	zjutraj	je	œas	za	upepeljevanje	perja	in	kož	škodljivcev	z	rdeœo	krvjo!

24. œe d    4 zemlja/svetloba cvet vih, pmt 24. in 25. 10. delamo s œebelami; ribamo zelje in repo

25. pe d Ag 17 svetloba cvet vih

26. so e    13 svetloba/voda cvet do 12, od 13 list

27. ne e voda list; * konec poletnega œasa vih, ptr, nvh, pmt

28. po f    6 voda/toplota plod 28.	do	30.	10.	pozni	posevki	ozimnih	žit;	Luna	je	pred	Levom!

29. to f toplota plod

30. sr f toplota plod

31. œe g    1 L toplota/zemlja plod do 15, od 16 korenina nvh

SETVENI DNEVI VINOTOK – OKTOBER 2013

Œas za presajanje je od 1. do 9. in od 23. do 31. oktobra.

Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
g h f d h a l j

7. h 5.i
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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 
•		Da	bi	naredili	svoje	uœinkovito	škropivo	proti	škodljivcem	z	rdeœo	krvjo	(vse	ptice,	srne,	jeleni,	divje	svinje,	

jazbeci, miši …) sežigamo perje ali kože škodljivcev 23. 10. med 1. in 5. uro zjutraj. Niœ pred tem in niœ 
za tem œasom. To bo res žrtev. Naj se vsaj izplaœa. Morda se pri vsakem od društev AJDA najde kdo, ki to 
delo opravi in naredi morda celo v tem œasu že dinamiziran pepel škodljivcev za izdelovanje dokonœnega 
škropiva v potenci D 8 tudi za druge.

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

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

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

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

Œas za podiranje posebnega lesa v letu 2013

 01. 10.  jelša, macesen, lipa, brest
 16. 10.  breza, hruška, lipa, macesen, robinija, vrba 
 25. 10.  jesen, smreka, lešnik, jelka, cedra
 31. 10.  tisa, hrast, divji kostanj, œešnja, maroni
 12. 11.  jesen, smreka, lešnik, jelka, cedra, javor, jablana, rdeœa bukev, maroni, oreh
 28. 11.  jelša, macesen, lipa, brest, breza, hruška, robinija, vrba, javor, jablana, rdeœa bukev, maroni, oreh 
 30. 11.  jesen, smreka, lešnik, jelka, cedra,
 10. 12.  jelša, macesen, lipa, brest
 13. 12.  javor, jablana, rdeœa bukev, maroni, oreh, smreka, gaber, bor, jelka, tuja, cedra, sliva, œešplja

Za drevje, ki ni imenovano, so za posek najprimernejši dnevi za cvet v œasu za presajanje v novembru in 
decembru.

K oktobru 2013

Jesen je tu. Za hladne noœi že skrbita Sonce, ki je ves mesec pred Devico in Merkur, ki bo tam do 7. 10. 
Dnevi utegnejo biti prijetni, saj skrbita za toploto Pluton izpred ozvezdja Strelca in Mars izpred ozvezdja Leva. 
Svetlobo zastopajo Jupiter pred ozvezdjem Dvojœkov, Saturn pred Tehtnico in Neptun pred Vodnarjem. To so 
odliœni pogoji za lepo obarvano jesen. Za dež skrbita le Uran pred Ribama in Venera, ki bo od 5. 10. pred 
ozvezdjem Škorpijona.

Priporoœamo:
Semena in rastline
•		Pohitimo	z	zakljuœkom	jesenskih	del!	
•		od	1.	do	3.	10.,	ko	Luna	potuje	pred	ozvezdjem	Leva,	je	odliœen	œas	za	pozne	posevke	žit.	Seveda	bi	bili	

dobri tudi posevki, opravljeni na drug dan za plod, toda uœinek ozvezdja Leva je pri žitih najodliœnejši. 
Na splošno velja, da zgodnji posevki prinašajo višje pridelke. Pridelki iz poznih posevkov so po koliœini 
manjši, odlikujejo pa se po boljši kaljivosti in boljšem zdravju. Pozni posevki so najpreprostejša mera za 
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	rast	in	razrašœanje	žit.	Pri	zmrzali	ne	škropimo!	Škropljenje	s	preparatom	iz	kremena	
ponovimo v razmaku približno 9 dni na dan za plod še dvakrat. Œe nam to uspe, bodo žita odliœno prezimila. 

•		Dnevi	za	cvet	7.	10.	ves	dan,	8.	10.	do	9.	ure	pa	tudi	15.	10.	in	16.	10.	do	11.	ure	so	najboljši	za	potikanje	
cvetoœih œebulnic. 

•		Dan za korenino v œasu za presajanje, torej ko je Luna pred ozvezdjem Device (od 4. do 6. 10. v œasu za ko-
renino) je ugoden za spravilo korenovk. Pri primerjavi razliœnih možnosti skladišœenja korenovk in sadja smo 
ugotovili, da je skladišœenje najboljše v senu ali slami. Sloj mora biti dovolj debel, da pridelki ne zmrznejo.

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

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

ši dnevi so 11. 10. po 13. uri, 12., 19. in 20. 10. Drugi zelo dobri dnevi so dnevi za cvet v œasu za obiranje. 
Veœ v knjigi Praktiœno vrtnarjenje. 

•		Œe	sadimo	novo	sadno	drevje,	bomo	zemljo	poškropili	s	preparatom	gnoj	iz	roga,	korenine	pomoœili	v	
narejen premaz za sadno drevje s presliœnim œajem, h koreninam pa zakopali tri dotrajane kravje rogove 
s konico proti deblu. Enega napolnimo s kravjekom zdrave krave. Najboljši dnevi so, ko Luna potuje pred 
ozvezdjem Leva, to je 1. in 2. ter 3. 10. do 16. ure

•		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, kambij odpre 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 
precejenim škropivom trikrat na dan za plod (v razmaku približno enega tedna) dobro poškropimo celo 
drevo s krošnjo vred. Kjer imamo težave z divjadjo, dodamo v premaz 5 % sveže krvi. 

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

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

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. pe g A – h zemlja korenina; * presajanje vih, nvh, vlk

2. so g zemlja korenina do 9, -----

3. ne h    10            14 D8  AJ  oD  oJ zemlja/svetloba -----

4. po i    17 svetloba/voda cvet do 16, od 17 list vih sadimo cvetoœe œebulnice; izkopljemo rogove s kremenom; delamo s œebelami

5. to i voda list; * konec presajanja ob 22

6. sr j    20 G 8    Pg 11 voda/toplota -----

7. œe j toplota plod vih, nvh œe je zemlja prava, je še œas za pozne posevke žit

8. pe k    22 toplota/zemlja ----- ptr

9. so k zemlja -----

10. ne l    21 qD zemlja/svetloba -----

11. po l svetloba -----

12. to a    17 L svetloba/voda cvet potikamo cvetoœe œebulnice, režemo vejice za adventne aranžmaje, sekamo božiœne jelke za dolge transporte; delamo s œebelami

13. sr a voda list vih, nvh

14. œe a voda list

15. pe b    14 voda/toplota list do 13, od 14 plod nvh

16. so b E7 toplota -----, od 10 plod vih, nvh

17. ne c    12  17 toplota/zemlja plod do 11, od 12 korenina vih, vlk

18. po c zemlja korenina zlagamo in prepariramo nove komposte

19. to c A – i F 17 zemlja korenina; * zaœetek presajanja ob 20

20. sr d    11 zemlja/svetloba korenina do 10, od 11 cvet nvh po 11. uri odliœno za ribanje zelja in repe

21. œe d svetloba cvet vih, vlk presajamo trajnice in cvetoœe grmovnice, ribamo zelje in repo; delamo s œebelami

22. pe e    19 Ag 11 svetloba/voda cvet do 18, od 19 list vih režemo vejice za adventne in Božiœne aranžmaje; zakljuœimo delo s œebelami

23. so e voda list

24. ne f    14 voda/toplota list do 13, od 14 plod vih, ptr, nvh po 14. uri obrezujemo in presajamo sadno drevje, trto in jagodiœevje

25. po f toplota plod ptr 25. in 26. 11. obrezujemo in presajamo sadno drevje, trto in jagodiœevje

26. to f toplota plod vih, vlk

27. sr g    10 toplota/zemlja plod do 9, od 10 korenina

28. œe g nvq         L zemlja cvet zakopljemo brezovo vejico z rmanom v oživljeno zemljo; režemo vejice za adventne in Božiœne aranžmaje

29. pe g zemlja korenina pmt zlagamo in prepariramo komposte

30. so h    21 D18   L zemlja/svetloba korenina do 12, od 13 do 14 list, -----

SETVENI DNEVI LISTOPAD – NOVEMBER 2013

Œas za presajanje je od 1. do 5. in od 19. do 30. novembra.

Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
h i f d h a l j

2. g 3.j 24. g
19. h
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Biološko-dinamiœni preparati

V prvih letih konstelacijskih raziskovanj je Marija Thun, glede na tedanjo prakso biodinamikov, uporabljala pred-
vsem komposte, ki so bili preparirani z biološko-dinamiœnimi kompostnimi preparati. K  preparatom pa sodita tudi 
gnoj iz roga in kremen iz roga. Vendar je bilo o delovanju in praktiœni uporabi teh preparatov malo znanega, zato 
so jih mnogi kmetje škropili le obœasno ali pa sploh ne. Gnoj iz roga so obiœajno škropili na zimsko brazdo, ker so 
mislili, da gnoj iz roga spodbuja tvorbo humusa. Kremen iz roga so, œe sploh,  škropili na rastline enkrat letno. Ker 
delovanja preparatov ne opazimo takoj, se je marsikdo spraševal, ali je mešanje preparatov (v obeh primerih traja 
po eno uro) smiselno. Tudi svetovalci za biološko-dinamiœno kmetovanje glede teh preparatov niso bili enotnega 
mnenja. Z raziskovanjem uœinkovanja teh preparatov je zaœela zato – relativno pozno – Marija Thun.
Zaœela je s preparatom gnoj iz roga. Po mnogih poskusih ji je uspelo dokazati, da deluje gnoj iz roga 
najbolje, œe ga škropimo trikrat, in to na zemljo in ne na rastline, in sicer pred setvijo, ob setvi in po setvi. 
Pokazalo se je, da se tako semena, ali sadike, œe ga uporabimo pri presajanju, v zemlji bolje orientirajo. Gnoj 
iz roga poveœa obœutljivost zemlje za semena ali sadike; œe ga škropimo, se te z njo bolje povežejo. So pa ti 
poskusi jasno pokazali, da škropljenje preparata gnoj iz roga ob oranju zimske brazde ne kaže posebnega 
delovanja. Takrat je bolje škropiti preparat iz kravjeka po Mariji Thun, ki spodbuja presnovo v tleh.
Marija Thun je nato raziskovala uœinkovanje preparata kremen iz roga. Sprva biodinamiki tega preparata niso 
jemali resno, saj takoj po uporabi ni bilo zaznati nikakršnih sprememb. Ponekod je bilo v navadi, da so škropili 
kremen iz roga malo pred žetvijo ali spravilom pridelkov, saj so verjeli, da spodbuja zorenje. A je raziskovanje 
pokazalo nekaj drugega. Œe se je zgodilo, da rži, ki so jo za zorenje škropili s kremenom iz roga, zaradi dežja 
niso mogli požeti, so zrna na klasu zelo hitro odgnala. Kremen namreœ poveœuje vitalnost. Ta dejstva so spod-
budila Marijo Thun, da so škropili preparat kremen iz roga malo preden zaœne žito odganjati v klase. Tako 
škropljena žita so v primerjavi z neškropljenimi pokazala temnejšo barvo listov in so bila moœnejša. Pri uporabi 
kremena iz roga v tem œasu razvoja žit, se je uœinek preparata opazil in poœakati je bilo treba še, kaj bo pokazal 
pridelek. Pri žetvi se je  zaœelo tehtati: rastlino v celoti in omlatena zrna. Rezultat je bil zanimiv: uporaba prepa-
rata je poveœala maso listov in stebel za 25 %, maso zrn pa le za 5-8 %. Ker štejejo žita k plodovkam, so škropili 
preparat kremen iz roga ob dnevih za plod. Sledili so poskusi s  škropljenjem dopoldne in popoldne, a se rezul-
tati niso izboljšali. Izkazalo se je le, da opoldansko škropljenje preparata kremen iz roga rastlino pogosto ožge, 
medtem ko škropljenje v prvi polovici dopoldneva pridelek rahlo poveœa. Žlahtnitelji žit so bili mnenja, da je na 
rast žit mogoœe vplivati, œe zaœnemo s škropljenjem pri zgodnji rasti rastlin. Torej so sledili primerjalni poskusi 
škropljenja kremena iz roga v œasu zgodnjega razvoja rastlin. Izkazalo se je, da je pri žitih najbolj obœutljiv stadij 
rasti takrat, ko žito odganja drugi list. Takrat se v rastlini odloœa, koliko stebel s klasi bo naredila.
Marija Thun je ta spoznanja upoštevala pri pridelovanju žit naslednjo jesen. Kremen iz roga so škropili na 
žita v stadiju oblikovanja drugega lista. V rasti, pa tudi pozneje pri analizi pridelka se je pokazalo, da je to za 
uporabo preparata kremen iz roga toœno pravi œas. Kot koristno se je obenem pokazalo, da je škropljenje žit 
v tej fazi razvoja na dan za korenino zelo uspešna mera proti poleganju žit.
Sledili so poskusi o tem, ob katerih urah dneva daje škropljenje s kremenom najboljše rezultate. Kot najbolj-
še se je izkazalo škropljenje v uri po sonœnem vzhodu. Tako se pri zdravi rasti rastlin doseže tudi do 20 %  
veœji pridelek. Preparat pa moramo mešati eno uro in ko je zmešan, ga je potrebno škropiti takoj. V œasu  
jutranje molže utegne biti na kmetijah to organizacijski problem.  Uspehi s škropljenjem ob tem œasu pa so 
prepriœali in vse veœ biodinamikov se je za uporabo preparata ob tem œasu tudi odloœilo.
V naslednjih letih je Marija Thun raziskovala še vprašanje najugodnejših œasov škropljenja preparata kre-
men iz roga za druge kmetijske in vrtnarske rastline. Kot pravilo se je potrdilo, da je najbolj uœinkovito 
škropljenje v zgodnjih jutranjih urah, toda za vsako rastlino ob zanjo tipiœnem œasu razvoja  Rezultati so bili 
tako spodbudni, da so se biodinamiki za uporabo tega preparata vedno bolj pogosto odloœali.
Raziskovanja Marije Thun so pokazala, da povezava ugodnih konstelacij in uporabe biološko-dinamiœnih 
preparatov pridelke znatno poveœa. Primerljivo poveœanje pridelkov v konvencionalnem kmetijstvu bi bilo 
mogoœe le z dodatnim poveœanjem uporabe mineralnih gnojil in poslediœno veœjo uporabo »sredstev za 
zašœito rastlin«. Eno in drugo bi rastline pripeljalo v še hitrejšo degeneracijo.

K novembru 2013

V pustem novembru še vedno lahko upamo na svetle dneve. Saturn je še pred ozvezdjem Tehtnice; tam je še 
Sonce do 19. 11., Neptun pa je na povratni poti pred Vodnarjem. Imamo celo dva svetlobna trigona, in sicer 
12. in 28. 11., ko imamo opozicijo dveh svetlobnih planetov, Venere in Jupitra.
Merkur, ki je od 2. do 19. 11. pred ozvezdjem Device in Mars, ki je tam od 24. 11. bosta že lahko posredovala 
mraz. Toploto zastopajo Pluton, ki je ves mesec pred ozvezdjem Strelca, Venera, ki se mu tam pridruži 3. 11. 
in Mars, ki je do 24. 11. pred ozvezdjem Leva. Dež ali sneg bosta ta mesec prinašala Uran izpred ozvezdja Rib 
in Sonce, ki se po 19. 11. preseli pred ozvezdje Škorpijona. Padavine bo podprl vodni trigon 30. 11.

Priporoœamo: 
Semena in rastline
•		Za	potikanje	cvetoœih	œebulnic	izbiramo	dneve	za	cvet,	denimo	4.	11.	Cvetice	se	nam	bodo	zahvalile	z	

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

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

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

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

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

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

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

•		Drevje podiramo v œasu 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,	torej	4.	11.,	bomo	biodinamiki	izkopali	pripravek	iz	kremena.	V	rogu	na-

ložen, 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
•		28.	11.	zakopljemo	brezovo	vejico	z	rmanom	v	oživljeno	zemljo	do	pomladi.

Priprava zemlje
•		Œe tega še nismo postorili, je še œas za kompostiranje. Vse organske odpadke, ostanke rastlin iz vrtov, listje 

in gnoj zložimo v kupe in dodamo biodinamiœne kompostne preparate. Ti omogoœijo hitro delovanje glivic, ki 
razkroj zaœnejo, in dobro pretvorbo. Preparirani kompostni kupi ne smrdijo. Zdi se, kot bi preparati prevzeli 
skrbno gospodarjenje s snovmi in ne dovolijo nobenega uhajanja snovi s plini v okolje. Œez eno leto bo to, 
kar	smo	zložili	v	kup,	zaradi	preparatov	vredno	štirikrat	toliko!	Seveda	kar	se	tiœe	energij	zdravja	in	repro-
dukcije!	In	te	so	pomembnejše	kot	snovi.	Komposti	lepše	zorijo,	œe	ob	škropljenju	vrtov	in	njiv	s	preparatom	
iz kravjeka po Mariji Thun (seveda œim pogosteje) privošœimo nekaj tega škropiva tudi kompostom.
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Datum
Lunaxpred
ozvezdjem   

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. ne h A – i   oJ  rJ svetloba -----, od 13 cvet; * presajanje vih, nvh

2. po i    3 svetloba/voda list vih, ptr, vlk

3. to i G 18    2 voda list; * konec presajanja ob 15

4. sr j    5 Pg 12 voda/toplota -----

5. œe j toplota plod vih

6. pe k    5 toplota/zemlja korenina ptr

7. so k zemlja korenina vih

8. ne l    3 zemlja/svetloba cvet vih, vlk 8. in 9. 12. sekamo božiœne jelke; delamo s œebelami

9. po a    23 svetloba/voda cvet pmt

10. to a L voda list do 16, ----- nvh, pmt

11. sr a oE voda ----- vih, ptr, vlk

12. œe b    20 voda/toplota list do 12, od 13 cvet ptr, pmt po 13. uri k œebelam vstavimo mrežice; sekamo božiœne jelke

13. pe b E12                    L toplota -----, od 14 plod vih, ptr

14. so c    18 toplota/zemlja plod do 17, od 18 korenina

15. ne c zemlja korenina vih, pmt

16. po c zemlja korenina vih

17. to d    18 F 2    11 zemlja/svetloba korenina; *zaœetek presajanja ob 4 vih, ptr

18. sr d svetloba cvet ptr, pmt 18. in 19. 12. režemo vejice za adventne in Božiœne aranžmaje; ribamo zelje in repo; delamo s œebelami

19. œe d A – j svetloba cvet vih

20. pe e    2 Ag 1 svetloba/voda -----

21. so f    21 nD voda/toplota ----- vih

22. ne f toplota plod 22. in 23. 12., œe ni zmrzali, obrezujemo sadno drevje in trto

23. po f toplota plod

24. to g    18 sveti veœer toplota/zemlja plod do 17, od 18 korenina ptr sveti veœer– prvi dan œasa med letoma, œas svetih noœi. Dnevi do 6. 1. so dragoceni za naœrtovanje bodoœnosti. V dobro zaprtih kozarcih zakopljemo naša semena v zemljo.

25. sr g Božiœ     pvs zemlja korenina

26. œe g zemlja korenina vih, ptr

27. pe g zemlja korenina

28. so h    7 D2 zemlja/svetloba cvet 28. in 29. 12. do 13. ure delo s œebelami

29. ne i    14 rJ svetloba/voda cvet do 13, od 14 list nvh

30. po i voda list nvh

31. to j    16 G 6 voda/toplota list do 15, od 16 plod; * konec presajanja ob 3 vih, ptr, vlk

SETVENI DNEVI gRUDEN – DECEMBER 2013

Œas za presajanje je od 1. do 3. in od 17. do 31. decembra.

Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
h j g d h a l j

3. i 14. k
23.j 28.j
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Dragi bralci, hvala vam za prijateljstvo in zaupanje.
Želimo vam prijazen Božiœ in veliko zdravja v novem letu. 

Sreœno 

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.

K decembru 2013

Venera je do 14. 12. pred ozvezdjem Strelca, se nato preseli za dva tedna pred hladno ozvezdje Kozoroga in 
se ponovno do konca meseca vrne pred toplotno ozvezdje Strelca. Pred Strelcem bo ves mesec tudi Pluton, 
od 23. 12. pa tudi Merkur. Jupiter je še vedno v svojem najljubšem elementu – pred svetlobnim ozvezdjem 
Dvojœkov. Njegovo delovanje množita tudi Saturn, ki potuje pred Tehtnico in Neptun, ki potuje pred Vodnar-
jem, do 3. 12. pa še Merkur. Padavine obvladujejo ta mesec Sonce izpred Škorpijona do 19. 12., Merkur, ki 
je tu od 3. do 23. 12. in Uran, ki potuje ves mesec pred Ribama. Kaj pa zima? Mraz zastopata planeta Mars, 
ki je pred Devico ves mesec in Venera, ki je pred Kozorogom od 14. do 28. 12.

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

rastlin, vseh žit in vrtnin. V œasu, ko še ni zmrzali, izkopljemo primerno jamo. Vanjo 24. 12. položimo 
kozarce ali lonœene posode s semeni. Vse prekrijemo s senom ali slamo, listjem ali deskami. 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!

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 – œe se priporoœenih dni nismo mogli držati – dneve za cvet ali 

dneve za plod, prednostno v œasu za obiranje.

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 
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Zveza društev za b-d 
gospodarjenje AJDA Slovenija 
Podreœje 10, 1230 Domžale 
predsednik: Jože Grabljevec 
telefon:  01/721 48 00 
     041 323 249 
ajda.domzale@gmail.com

Društvo za b-d gospodarjenje 
Ajda Dolenjska
Vinji vrh 5a, 
8220 Šmarješke Toplice
predsednik: Josip Lusavec
telefon:  07/307 38 78
     031 645 476 
joze.lusavec@gmail.com

Društvo Ajda Domžale
Podreœje 10, 1230 Domžale
predsednik: Jože Grabljevec
telefon:  01/721 48 00 
     041 323 249
(vsak torek od 16. do 18. ure)
ajda.domzale@gmail.com

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

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

Društvo za b-d gospodarjenje 
Ajda Istra
Dilici 15,
6274 Šmarje pri Kopru
predsednica: Darja Trgo
telefon:  040 564 212
(vsak torek od 17. do 19. ure)
darjaars@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 za biološko-
dinamiœno gospodarjenje 
Podravje
Vanetina 13,
2236 Cerkvenjak
predsednik: Drago Purgaj 
telefon:  031 405 502
kmetija.demeter@gmail.com

Društvo za biološko-
dinamiœno gospodarjenje 
Pomurje
Lukavci 7d,
9242 Križevci pri Ljutomeru
predsednica: Klavdija Šalamun
telefon:  031 275 966
biodinamiki.pomurja@gmail.com

Društvo za biodinamiœno 
gospodarjenje Ajda Posavje
Žigrski vrh 8a, 8290 Sevnica
predsednik: Janez Košar
telefon:  041 458 532  
 (Majda Hriberšek) 
majda.hribersek@gmail.com

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

Društvo Ajda Sostro
Sadinja vas 81, 
1261 Ljubljana – Dobrunje
predsednica: Alenka Svetek
telefon:  01/542 97 47
     041 364 897
alenka.svetek@gmail.com

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

Društvo Ajda Vrzdenec
Vrzdenec 60, 
1354 Horjul
predsednica: Meta Vrhunc 
telefon:  01/754 07 43 
(od 9. do 13. ure)
ajdavrzdenec@gmail.com

Iniciativa za biodinamiko 
Idrija – Vojsko
N. Pirnata 4,
5280 Idrija
Andrejka Terpin
telefon:  05/377 14 32

UPRAVLJANJE  
Z BLAgOVNO ZNAMKO 
DEMETER V SLOVENIJI

DEMETER
Zavod za biološko-dinamiœno 
gospodarjenje
Gradnikova ulica 89,
4240 Radovljica
direktor: Franc Zavodnik
telefon:  040 615 386
demeter.slo@gmail.com

Naslovi društev Ajda


