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MINILO JE TRIDESET LET

Zdi se kot davna preteklost. Œasi so bili res drugaœni. Jugoslavija, avtonomna, zaprta za svojimi mejami in 
omejena na okvire, ki jih je predpisovala politika. Šele v tujini se je œlovek zavedel, da je življenje v svetu zelo 
drugaœno. Ne le glede na tisto, zunaj zaznavno. Na delovne navade, drugaœne odnose in predpise, druga 
znanja. Da živijo in negujejo drugod tudi razsežnosti, ki pri nas niso imele pravega prostora.

Zdravstveni problemi mojih, tam v tujini rojenih otrok, so me pripeljali do tega, da sem spoznala vse te dru-
gaœne razsežnosti kot realne in dobre, vredne vsakega truda razumeti jih, vredne, da jim sledim.
In tako sem ob Steinerjevi medicini in pedagogiki sreœala še Steinerjevo kmetijstvo. Spoznanje, da je na 
svetu metoda, ki omogoœa, da ob napredku tehnike in znanosti ohranimo našo naravo, našo sveto zemljo 
zdravo, me je v temeljih prevzgojilo. Omogoœiti, da tudi v Sloveniji spoznamo to metodo, me je od tistega dne 
spremljalo kot smisel moje biti.

In potem je bil obisk pri Mariji Thun in dogovor, da mi pomaga pri prenašanju tega znanja v Sloveniji. In so bili 
prvi razgovori z ljubljanskimi vrtiœkarji, Vladimirjem Jermanom pri Kmeœkem glasu, prvi œlanki v slovenskem 
œasopisju in prva predavanja Marije Thun širom po Sloveniji. Bila je udeležba na predavanjih, seminarjih, 
konferencah in kongresih, ogledi biodinamiœnih kmetij. Pot, ki jo ubira ta, zdravju narave in smislu œloveka 
zavezana svetovna bratovšœina, je prava.

Nato, leta 1988, je Kmeœki glas izdal prvi setveni priroœnik z naslovom Lunin setveni koledar.

Trideset let. Œasi so bili res drugaœni. Lepši? Boljši ali slabši? Kar se zdravja ljudi in narave, katere œuvarji 
smo, tiœe, so bili boljši. Je po tridesetih letih poti spoznanja morda vendarle tudi za »moderno kmetijstvo« 
prišel œas razmisleka in sprememb? In da semena, ki jih biodinamika v Sloveniji seje trideset let, danes že v 
šestnajstih društvih in Združenju Demeter, že prinašajo plodove vsem?! 

Bodi tako. 

Vaša Meta Vrhunc

Da vsi življenjski procesi na Zemlji potekajo v skladu s kozmiœnimi ritmi, je bilo za Rudolfa Steinerja, 
ki se mu imamo zahvaliti za temelje biološkodinamiœnega kmetovanja, samo po sebi umevno. V 
njegovi zapušœini najdemo zapisano: «Naše današnje spoznanje torej sploh ni resniœno spoznanje, saj 
se mnogovrstnost, ki se dogaja na Zemlji, ne bi dogajala, œe tega ne bi povsod povzroœali ti kozmiœni 
impulzi in kozmiœne sile. Ker današnji znanstveniki o teh kozmiœnih silah ne govorijo, sploh ne govorijo 
o resniœnosti. Celo v najmanjšem preparatu, ki si ga ogledujemo skozi mikroskop, živijo kozmiœne sile. 
Brez upoštevanja teh, resniœnosti ne zajamemo.

Rudolf Steiner o kozmiœnih ritmih

Dr. Rudolf Steiner, oœe biodinamike
... In ta katastrofalni œas bo trajal tako dolgo – œetudi se vmes za nekaj let lahko dozdevno premosti, – dokler 
ga œloveštvo ne bo interpretiralo na edini pravi naœin, namreœ v tem smislu, da je to znak, da se œloveštvo 
mora usmeriti k duhu, ki mora fiziœno življenje prežeti. To je morda danes za mnoge še grenka resnica, ker 
je neudobna, toda to je resnica ...

Dr. R.S.

In kaj praktiœno in preprosto pomeni besedna zveza: »usmeriti se k duhu, ki mora fiziœno življenje prežeti«?
Niœ drugega kot to, da moramo premagati egoizme in materializme. Ne misliti predvsem na svoje koristi, 
temveœ vse bolj na to, kako z darovi, ki jih imamo, lahko najbolje rešujemo stiske v svetu.



4 5

ZODIAK 

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

Zodiak sestavlja dvanajst obmoœij ozvezdij, pred katerimi se gibljejo planeti in Luna. Gledano z Zemlje, doži-
vljamo v toku leta pred njimi tudi Sonce. Ko Luna in planeti potujejo pred ozvezdji zodiaka, spodbujajo sile, 
ki so znaœilne za zodiakalno sliko, pred katero se pomikajo, in na Zemlji opazimo moœnejše delovanje teh sil.

Rastlina ima sposobnost, da sile, ki pritekajo iz obmoœij ozvezdij zodiaka, izrazi v svoji postavi. Tudi pri tvorbi 
hranilnih snovi, kot na primer beljakovin, mašœob, ogljikovih hidratov in soli, rastlino spodbujajo sile, ki jih 
posredujejo kozmiœni ritmi. Meje oziroma prehode od enega ozvezdja zodiaka k drugemu smo doloœili tako, 
da smo mnoge rastline sejali vsako uro. Rastline so nam pri tem zelo jasno pokazale zaporedje posameznih 
impulzov. Pri teh raziskavah smo v œasu, ko je Luna Zemlji najbližja (Pg), in ko je od nje najbolj oddaljena 
(Ag), ugotavljali zamike.
 
Zodiakalne slike in œas, v katerem doživljamo v letu 2017 pred njimi Sonce:
• Ribi od 12. marca do 20. aprila
•  Oven od 20. 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 17. septembra

Trigoni

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

Za nove bralce Setvenega priroœnika Marije Thun
Vsakoletni Setveni priroœnik Marije Thun je plod veœ kot 60 letnih poskusov in raziskovanj Marije Thun o uœinkovanju 
kozmiœnih ritmov in konstelacij na rastline in œebele.  Leta 2012 je Marija Thun umrla. Njeno delo nadaljuje sin 
Matthias Thun, ga poglablja in preverja, ter skrbi za to, da so odkritja Marije Thun v aktualnem kozmiœnem doga-
janju praktikom na razpolago. Nove bralce želimo na kratko seznaniti s pomembnejšimi koraki v razvoju tega dela. 
Pri posevkih redkvic spomladi leta 1952, ki jih je Marija Thun opravljala deset dni zapored, je ugotovila 
pomembne 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 spoznanjem 
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 so se odkrila 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 in so krivi tudi za to, da pridelano seme ne kali. 
Pri poskusih v zvezi s škropljenjem biološko-dinamiœnih preparatov v skladu s kozmiœnimi ritmi se je tudi 
odkrilo, da uporaba preparatov ob ugodnih kozmiœnih pogojih rastlinsko rast spodbuja, uporaba pri neugod-
nih 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 prilagodimo tem napotkom, bodo 
pridelki višji, njihova kvaliteta pa boljša.

Razvojne stopnje našega sonœnega sistema 
Po Rudolfu Steinerju se je naš sonœni sistem razvil v današnje stanje v štirih velikih stopnjah zgošœevanja iz 
finosnovnega toplotnega elementa. Štirje klasiœni elementi toplota, svetloba/zrak, voda in zemlja so plodovi 
teh stvarniških stopenj, so darovi, ki so pritekli iz impulzov zodiakalnega neba. V teh štirih stopnjah so nas-
tali tudi planeti. Zato so ti povezani z zodiakom in s klasiœnimi elementi. Vsak od planetov lahko posreduje 
predvsem enega od klasiœnih elementov in na ta naœin vodi na Zemljo sile zvezd. Pri našem praktiœnem delu 
vedno znova ugotavljamo tele povezave:

SILE OZVEZDJA PLANET ELEMENT
b Oven r Saturn
f Lev o Merkur
j Strelec u Pluton toplota
l Vodnar q Jupiter
d Dvojœka n Venera
h Tehtnica s Uran zrak/svetloba
a Ribi p Mars
e Rak x Luna
i Škorpijon t Neptun voda
c Bik m Zemlja
g Devica A Sonce
k Kozorog Rg Ringall/Gea zemlja

•  Devica od 17. septembra do 2. novembra
•  Tehtnica od 2. novembra do 20. novembra
•  Škorpijon od 20. novembra do 20. decembra
•  Strelec od 20. decembra do 19. januarja
•  Kozorog od 19. januarja do 15. februarja
•  Vodnar od 15. februarja do 12. marca

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

korenina

list

cvet

plod

seme
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SIDERIŒNA POT LUNE 

Luna na svoji 27 dnevni poti izpred ozvezdij zodiaka posreduje na Zemljo sile življenja, ki prek klasiœnih 
elementov 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 
pomagamo. Bolj zdrave in bolj krepke bodo, predvsem v tistem delu, ki ga želimo pridelati. Na podoben naœin 
delujejo sile, ki pritekajo iz zodiaka, tudi v œebelji družini. Upoštevajoœ ustrezne kozmiœne ritme pri delu s 
œebelami, œebelar zavestno usmerja njihovo življenje, za kar ga œebele hvaležno nagradijo z boljšim zdravjem 
in medom. Zakonitosti, ki smo jih ugotovili pri naših poskusih z rastlinami, pri œebelarjenju in pri opazovanju 
vremena, smo strnili v naslednji preglednici:

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

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

LUNINI LOKI 

œas za obiranje                                                                                                                                                                       œas za presajanje

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

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

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

V Priroœniku uporabljamo pojem setev. Z njim oznaœujemo tisti trenutek, ko je seme prišlo v zemljo. Za us-
pevanje 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.

Dvigajoœi Lunini loki Padajoœi Lunini loki

SV V JV JZ Z SZJ SV V JV JZ Z SZJ
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KAKO RAZUMETI KOLEDARSKA NAVODILA

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

Kot Pripomba so na skrajni desni strani navedeni priœakovani naravni pojavi ali vremenska dogajanja, ki 
motijo in prekinjajo vremensko sliko. Œe so na isti dan vpisani razliœni impulzi, ki ne ustrezajo položaju Lune, 
ne gre za napako, temveœ za druge kozmiœne konstelacije, ki prekrijejo in spremenijo vpliv Lune - zodiaka in 
s tem spodbujajo razvoj drugega dela rastline. 

Po se bne kon ste la cije smo v ko le dar ju, v ru bri ki Pri pom ba, oznaœili z na sle dnjimi okraj ša vami:

nvh verjetnost neviht pmt kritiœno v prometu
vih verjetnost viharjev vlk nevarnost vulkanskih izbruhov 
ptr nevarnost potresov

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

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

Uporabljeni astronomski znaki

Ozvezdja Planeti in drugi simboli
 

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

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

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

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

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

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

Neprimerni dnevi
Kmetje in vsi, ki delajo z rastlinami, tudi cvetliœarji in vrtnarji, morajo vedeti, da so doloœeni dnevi za delo 
neprimerni; to so œasi mrkov in vozlov Lune ali planetov pa tudi drugih negativnih konstelacij. Ti œasi so v ko-
ledarju oznaœeni s œrticami -----. Œe moramo delo v œrtanem œasu, zaradi œasovne stiske, kljub temu opraviti, 
bomo slab vpliv dneva setve izboljšali z okopavanjem in drugo oskrbo rastlin ob ugodnem œasu.
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Datum
Lunaxpred
ozvezdjem  

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. to h A – j svetloba -----, *presajanje œas od 1. do 6. 1. je še œas svetih noœi; negujemo vizijo dobre bodoœnosti

2. sr i  6 o E svetloba/voda -----, od 13 list

3. œe i voda list

4. pe j  18              L voda/toplota list do 17, od 18 plod vih

5. so j G20  J r toplota plod do 18, -----, *konec presajanja ob 19 pmt 5. in 6. 1., œe ni zmrzali, odliœno za obrezovanje sadnega drevja in trte

6. ne j 2  J A toplota plod od 6 do 20 izkopljemo zakopana semena

7. po k  6 E1 toplota/zemlja korenina

8. to k zemlja korenina do 20, ----- vih

9. sr l  14 Ag 6 zemlja/svetloba cvet vih, nvh 9. in 10. 1., œe ni zmrzali, obrezujemo sadno drevje in trto

10. œe l svetloba cvet vih, vlk

11. pe a  17 J u svetloba/voda cvet do 10, -----, od 16 list

12. so a voda list do 18, ----- vih

13. ne a voda ----- vih, vlk

14. po b  19 voda/toplota ----- vih, vlk

15. to b p D toplota -----, od 18 plod od 15. 1. do 15. 2. se meditativno ukvarjamo s škodljivci, v mislih jim postavimo meje

16. sr c  15 toplota/zemlja plod do 14, od 15 korenina

17. œe c zemlja korenina vih, vlk

18. pe c              L zemlja -----, od 7 list

19. so d  5 A – k zemlja/svetloba cvet vih, ptr, nvh

20. ne d F1  D24 svetloba cvet do 20, -----, *zaœetek presajanja ob 2 vih, nvh

21. po e  2 y K A  7  Pg 21 svetloba/voda list do 9, ----- vih, ptr, vlk

22. to f  11 voda/toplota -----, od 11 plod pmt

23. sr f toplota plod

24. œe g  19 toplota/zemlja plod do 18, od 19 korenina vih, ptr

25. pe g              L zemlja korenina do 7, od 8 list vih

26. so g zemlja korenina

27. ne g zemlja korenina pmt

28. po h  2 zemlja/svetloba cvet 28. in 29. 1. do 11. ure, œebelarji, odstranite zimske vložke in oœistite žrela

29. to i  12 svetloba/voda cvet do 11, od 12 list vih, ptr

30. sr i voda list 

31. œe i J n voda list do 15, -----

SETVENI DNEVI PROSINEC – JANUAR 2019

Œas za presajanje je od 1. do 5. in od 20. do 31. januarja.  

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

4. j 5. i
23. k
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K januarju 2019

Sonce je pred ozvezdjem Strelca in se 19. 1. premakne pred zemeljsko, hladno ozvezdje Kozoroga.
Pred ozvezdji, ki delujejo z elementom voda, so ob zaœetku leta Merkur, Mars, Jupiter in Uran, pred toplotnim 
ozvezdjem Strelca pa razen Sonca tudi Saturn in Pluton. Venera in Neptun sta pred ozvezdji, ki delujejo s 
svetlobo. Merkur se pred toplotnim Strelcem 4. 1. pridruži Saturnu in Plutonu in krepi toploto do 23. 1., ko se 
postavi v službo hladnega ozvezdja Kozoroga. Že 5. 1. bo Venera pred Škorpijonom in okrepi element voda. 
Vse kaže, da bo zaœetek leta prinesel veliko vlage. To, kar posredujejo planeti, okrepijo v toku meseca še trije 
vodni trigoni. Merkur, Uran in Pluton, vsi zavezani toploti, bodo pred Strelcem poskrbeli za blage temperature.

Œas med letoma, t. i. svete noœi, traja od 24. decembra do 6. januarja, to je do svetih treh kraljev. Tem 
dnevom vladajo posamezna ozvezdja zodiaka in v prvih dneh januarja so to tale ozvezdja:
1. 1. – dnevu z elementom voda vlada ozvezdje Škorpijona, 
2. 1. – dnevu z elementom toplota vlada ozvezdje Strelca, 
3. 1. – dnevu z elementom zemlja vlada ozvezdje Kozoroga, 
4. 1. – dnevu z elementom svetloba vlada ozvezdje Vodnarja, 
5. 1. – dnevu z elementom voda vlada ozvezdje Rib.
Negujmo vizijo dobre bodoœnosti. Rastline, ki jih posejemo na tipiœen dan v tem œasu, bodo bolj zdrave.

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 moœi.

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

Škropljenja v januarju 
Za zdravje in plodnost zemlje je pomembno, da preparat gnoj iz roga škropimo enkrat tudi med novembrom 
in koncem februarja v popoldanskem œasu, na dan, ko zemlja ne bo zmrznjena in ni snega. Škropimo vse: 
vrtove, njive, pašnike, travnike, sadovnjake, veje sadnega drevja in jagodiœevja. Za pripravo 40 l škropiva 
potrebujemo 12,5 dag preparata gnoj iz roga; po najnovejših raziskavah zadošœa celo že polovica te koliœine. 
Škropivo pripravimo na homeopatski naœin, to je, da preparat v mlaœni deževnici ali studenœnici, ki je bila 
izpostavljena soncu, nepretrgoma eno uro mešamo na predpisan naœin. Štiri ure po mešanju, je uœinek 
škropiva najveœji. Brošuro Preparati lahko naroœite na tel. 031 577 942.

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

divje svinje in medvede na njihovih potovanjih...) - še posebej odprte. Zato se v tem œasu meditativno, 
brez sovraštva, ukvarjamo z živalmi, ki nam delajo škodo. Da se njihovo število in škoda, ki nam jo delajo, 
zmanjšata, jim v mislih preprosto postavimo meje. Naši œlani poroœajo o izjemnem uspehu takih meditacij. 
Izkoristimo ta œas tudi za izpopolnjevanje našega znanja o življenju in potrebah teh živali. Izhajati moramo 
iz tega, da so škodljivci orodja narave in pomagajo vzpostavljati porušeno ravnotežje. Torej je prav, da 
razmislimo, kaj bi utegnilo biti v naših vrtovih narobe, da so ti škodljivci potrebni. Morda moramo 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 zaradi dežja, neprimerne obremenitve s 
traktorji, smo jo obdelovali, ko je bila preveœ mokra, morda smo jo pregloboko orali...? Œe bomo napake 
odpravili, bo škodljivcev manj.

• Pravi œas za izdelovanje lastnih škropiv proti škodljivcem z rdeœo krvjo je od 17. 1. ob 21. uri in 18. 1. ves 
dan. V tem œasu opravimo sežiganje do sivega pepela in, œe je le mogoœe, tudi dinamiziranje pepela. Œe 
v tem œasu ne pripravimo iz pepela tudi škropiva v osmi decimalni potenci (D8), bo škropivo, narejeno iz 
nižje potence, uœinkovito, œe ga izdelamo, ko bo Luna ponovno pred ozvezdjem Bika.

Dnevi setve dreves in grmovnic v letu 2019

 14. 6.  tisa, hrast, gaber, œešnja, divji kostanj, maroni, smreka, jelka
 16. 6.  jesen, cedra, jelka, smreka, lešnik, lipa, brest, tuja, brin, sliva, œešplja, gaber
 19. 6.  od 16 do 24h, jelša, macesen, lipa, brest, brin, sliva, œešplja
 23. 6.  javor, jablana, marelica, breza, hruška, gaber, lipa, mirabela, breskev, sliva, robinija, tuja, brin, vrba, œešplja
 17. 7.  hruška, breza, lipa, robinija, vrba, tuja, brin, sliva, œešplja, gaber
 21. 7.  breza, hruška, lipa, robinija, vrba, tuja, brin, sliva, œešplja, gaber
 10. 9.  jesen, smreka, lešnik, jelka, cedra
 7. 10.  jelša, macesen, lipa, brest
 28. 10.  jesen, cedra, jelka, smreka, lešnik

Dnevi so odliœni za posevke, torej polaganje semen teh dreves v zemljo. Datume doloœimo glede na konstelaci-
je planetov, ki prinašajo ugodne spodbude za rast navedenih dreves. Œe se držimo teh priporoœil, gozdna dre-
vesa oblikujejo plodove, ki so bolj kot sicer podobna sadju, njihova aroma in sladek okus, pa to še presegajo. 

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

Œas za podiranje posebnega lesa v letu 2019

 3. 2.  po 12. uri breza, hruška, macesen, lipa, robinija, vrba
 9. 5.  do 16. ure breza, hruška, robinija, vrba, javor, jablana, rdeœa bukev, maroni, oreh
 16. 6.  jelša, macesen, lipa, brest
 7. 8. jesen, smreka, lešnik, jelka, cedra
 9. 8.  breza, hruška, robinija, vrba, javor, jablana, rdeœa bukev, maroni, oreh
 21. 8. jelša, macesen, lipa, brest
 1. 9.  jelša, macesen, lipa, brest, breza, hruška, robinija, vrba, javor, jablana, rdeœa bukev, maroni, oreh
 19. 9.  tisa, hrast, œešnja, maroni, divji kostanj
 17. 11.  jelša, macesen, lipa, brest
 28. 11.  breza, hruška, macesen, lipa, robinija, vrba
 24. 12.  jesen, smreka, lešnik, jelka, cedra
 30. 12.  javor, jablana, rdeœa bukev, maroni, oreh, smreka, gaber, bor, jelka, tuja, cedra, œešplja, sliva

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

Biodinamika v svetu: primer Gut Rheinau, Švica (https://www.gutrheinau.ch)
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Datum
Lunaxpred
ozvezdjem  

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. pe j  0 A – k toplota plod, *presajanje vih, ptr do 15. 2. se meditativno ukvarjamo s škodljivci

2. so j G2  J r  J u toplota -----, od 11 do 18 plod,-----, *konec presajanja ob 1 vih, vlk 1. in 2. 2. v œasu za plod sejemo grah in bob, paradižnik in papriko

3. ne k  12 E8 toplota/zemlja -----, od 12 korenina pmt, nvh

4. po k 22 zemlja korenina 3. 2. popoldne ali 4. 2. škropimo zemljo v vrtu in rastlinjaku s œajem iz njivske preslice

5. to l  21 Ag 11  J o zemlja/svetloba -----, od 10 do 14 cvet, od 15 do 20 korenina vih

6. sr l svetloba cvet pmt, ptr, nvh 6. in 7. 2. delamo s œebelami; režemo potaknjence vrbe za ograje in žive meje

7. œe a  23 svetloba/voda cvet

8. pe a voda list 8., 9. in 10. 2. ali drug dan za list - sejemo solato, peteršilj, odporne kolerabice

9. so a voda list vih, vlk

10. ne a voda list

11. po b  2 voda/toplota plod vih, pmt 11. in 12. 2. režemo cepiœe in potaknjence plodovk, sejemo paradižnik in papriko

12. to c  23 toplota/zemlja plod

13. sr c zemlja korenina 13. in 14. 2. sejemo gomoljno zeleno, œebulo, redkvice in seme krompirja za pridelovanje svojega semenskega krompirja

14. œe c zemlja korenina vih, vlk

15. pe d  15 A – l zemlja/svetloba korenina do 14, od 15 cvet vih, ptr

16. so d F11 svetloba cvet, *zaœetek presajanja ob 11 dobro za delo s œebelami; sejemo brokoli, astre in cinije; obrezujemo sadno drevje

17. ne e  13 D11 svetloba/voda cvet do 6, -----, od 15 list vih, vlk

18. po f  22 voda/toplota list vih 18. 2. ali drug dan za list sejemo solato, berivko, zgodnje zelje, peteršilj, špinaœo in cvetaœo

19. to f 17  Pg 10 toplota ----- 

20. sr f o D toplota ----- vih

21. œe g  6 toplota/zemlja korenina pmt

22. pe g zemlja korenina vih

23. so g zemlja korenina vih do konca meseca škropimo vse površine s preparatom gnoj iz roga; popoldne je bolje

24. ne h  10 zemlja/svetloba korenina do 9, od 10 cvet vih, nvh 24. in 25. 2. obrezujemo sadno drevje in trto

25. po i  18 svetloba/voda cvet do 17, od 18 list

26. to i voda list vih, vlk

27. sr i voda list vih

28. œe j  6 voda/toplota -----

SETVENI DNEVI SVEŒAN – FEBRUAR 2019

Œas za presajanje je 1. in od 16. do 28. februarja.

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

8. l 2. j 28. b
23. a 28. k 14. b
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K februarju 2019

Sonce potuje prvo polovico meseca pred hladnim, zemeljskim Kozorogom, od 15. 2. pa bo pred svetlobnim 
Vodnarjem. Mesec se zaœne z enim planetom, ki deluje z elementom zemlja, štirje delujejo z elementom 
voda, eden z elementom svetloba in dva z elementom toplota. Toplotni Merkur je do 8. 2. pred hladnim 
ozvezdjem Kozoroga, nato pa pred svetlobnim Vodnarjem do 23. 2. Venera, ki zaœenja mesec pred vodnim 
Škorpijonom, se od 2. do 28. 2. preseli pred toplotno ozvezdje Strelca, nato pa pred hladnega Kozoroga. 
Mars se sredi meseca izpred ozvezdja Rib, kjer deluje moœno, preseli pred toplotno ozvezdje Ovna. Tja gre 
izpred Rib 28. 2. tudi Uran. Kaže, da bo vsaj prva polovica meseca še vlažna. Merkur z Neptunom bo skrbel 
za svetlobo, Venera, Saturn in Pluton pa za toploto. Sneg, led in mraz v tej zimi nimajo prave podpore. 

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 3. popoldne, 4., 13., in 14. 2. 
•  Paradižnik bo najboljši, œe ga sejemo na dan za plod v œasu, ko je Sonce pred Vodnarjem. Vse kaže, da je 

idealni dan za to letos šele 1. 3. popoldne od 13. do 17. ure. Œe s posevki ne moremo œakati tako dolgo, 
izbiramo dneve za plod, denimo 1., 11. ali 12. 2. 

•  Pridelujmo svoj semenski krompir! Posušene zelene gomoljœke s semenom krompirja namoœimo, seme pre-
mešamo z zemljo in posejemo v zemljo, ki smo jo trikrat škropili s preparatom gnoj iz roga. Tokrat priporoœamo 
za setev 4. 2., ko sta Sonce in Luna pred zemeljskim ozvezdjem Kozoroga. Rastline prepikiramo in presajamo 
na prosto tako kot paradižnik. Vsa negovalna dela in tudi spravilo bomo opravili na dan za korenino. 

 Brošuro Temelji biološkodinamiœnega gospodarjenja Marije Thun lahko naroœite na tel. 031 577 942.

Nega sadnega drevja 
•  11. ali 12. 2. bomo rezali potaknjence in cepiœe za sadno drevje in vinsko trto. Zavijemo jih v vlažen papir 

in jih do uporabe spravimo na hladno in temno mesto (lahko jih tudi zamrznemo). 
•  Sonce je od 15. 2. do 12. 3. pred svetlobnim ozvezdjem Vodnarja. Œe nam v tem œasu uspe obrezati sadno 

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

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

 Brošuro Biološkodinamiœo sadjarstvo lahko naroœite na tel. 031 577 942.
•  Po potrebi obnovimo premaz za sadno drevje. Spomladi, ko se zaœnejo pretakati sokovi, so lubje in ve-

jice prava poslastica za zajce in srne. Namesto premaza lahko uporabimo tudi pasto za sadno drevje. 
Preparatu iz kravjaka po Mariji Thun pred mešanjem dodamo 1% paste, nato mešamo, precedimo in 
trikrat skrbno škropimo na deblo in veje. V sadovnjakih, ki so blizu gozda, za uspešno odganjanje divjadi, 
dodamo premazu ali preparatu iz kravjaka s pasto 5 % sveže krvi.

Škropljenja v februarju
•  Res se obrestuje, œe do konca februarja - œe le ni veœ snega - vse površine, njive in vrtove, tudi krošnje 

sadnega drevja in grmovnic, škropimo s preparatom gnoj iz roga. Izberemo popoldanski œas dneva brez 
zmrzali. Dan za korenino je boljši. 

•  Ko je vreme lepo, škropimo vse površine enkrat popoldne s œajem iz njivske preslice, enkrat pa tudi s œajem iz 
regratovega cvetja. Zdravje rastlin je odvisno od zdravja zemlje, zanj se v tem œasu pred prvimi posevki le potru-
dimo. Œaj njivske preslice zmanjšuje nevarnost pojava gliviœnih bolezni, regratov œaj pa zmanjšuje kislost zemlje!

•  Da se kozmiœni ritmi dobro zapišejo v zemljo, jo pred posevkom katerekoli rastline prerahljamo do globine 
20 cm in škropimo s preparatom gnoj iz roga. Kdor želi pridobiti blagovno znamko DEMETER za svoje 
pridelke, ta je dolžan škropiti ob posevku enkrat. Poskusi 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 s šojami, vranami, divjimi 

prašiœi, jeleni, srnami, voluharji, bramorji… in jim postavljamo meje. Naša notranja drža pri tem je drža 
ljubeœega, toda odloœnega gospodarja.

•  Težave s polži se utegnejo nadaljevati. Dan, ko je Luna pred Rakom, je najboljši za mere proti polžem. 
Izkoristimo ga.

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 tistega trenutka in ostane odloœilna za dejavnost œebel do naslednjega 
odpiranja panja. Ni vseeno, katere energije iz okolja priteœejo v panj, ko ga odpremo. S tem, da œebelar izbira 
pravi trenutek za poseganje v življenje œebel, zavestno vodi njihovo življenje, se pravi, razvoj œebelje družine 
in prinašanje hranil, ki so 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. 
Nego œebel ob dnevih zemlja-korenina priporoœamo, œe naj bi œebelja družina gradila veœ satovja; œebelarje-
nje 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 me-
seœnih 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.

Da bi œebelarje pri njihovem trudu za ohranjanje œebel in njihovega zdravja podprli, smo v založbi Ajda 
pripravili strokovno literaturo namenjeno œebelarjenju po meri œebele. Brošura BIO ŒEBELARJENJE 1/2/3 
predstavlja zapise predavanj œebelarskega mojstra Matthiasa Thuna, brošura Günterja Friedmanna  
DEMETER ŒEBELARJENJE pa zbir predavanj prvaka evropskih DEMETER œebelarjev s predstavitvijo œebe-
larskih smernic zveze Demeter in drugih evropskih smernic za ekološko œebelarjenje. Brošuri, ki pomagata 
razumeti razloge za slabo zdravje œebel in predstavljata œebelarjenje, ki œebelam ustreza, sta polni praktiœnih 
nasvetov. Œe se odloœite za œebelarjenje v skladu s smernicami Demeter, lahko pridobite za med blagovno 
znamko DEMETER. Za naroœila pokliœite 031 577 942.

Zimska krma œebel
Priporoœamo, da zimski krmi za œebele dodajate zelišœne œaje, ki so se izkazali kot dobra mera za krepitev 
zdravja œebel. Rman, kamilico, regrat in baldrijan uporabljamo kot sušeno zelišœe, ki ga poparimo z vrelo vodo, 
po 15 minutah pa odcedimo. Koprivo, njivsko preslico in hrastovo lubje prelijemo s hladno vodo in zavremo 
ter odcedimo po 10 minutah. Dovolj je, da za zelišœne œaje uporabimo po 3 g posameznega zelišœa; na 100 l 
krmne tekoœine dodamo 1/2 l vsakega od œajev. Dodajanje teh œajev je posebej pomembno v tistih letih, ko so 
imele œebele za zadnjo pašo mano. (Veœ o izkušnjh Walterja Thuna z zimsko krmo œebel preberite na strani 37.)

Biodinamika v svetu: primer Hofgut Rengoldshausen, Nemœija (https://www.rengo.de/)
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Datum
Lunaxpred
ozvezdjem  

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. pe j A – l  G8  J r toplota -----, od 13 do 17 plod, ----,*konec presajanja ob 7 vih, vlk od 13. do 17. ure sejemo paradižnik, sejemo jara žita, režemo cepiœe

2. so k  18 E12  J u toplota/zemlja -----, od 18 korenina vih, ptr

3. ne k zemlja korenina sejemo gomoljno zeleno, v zgodnjih legah pa redkvice, korenje, rdeœo peso

4. po k Ag 13 zemlja cvet do 15, od 16 korenina 4. 3. do 15. ure, 5. in 6. 3. odliœno za delo s œebelami

5. to l  3 zemlja/svetloba cvet vih, nvh

6. sr l 17 svetloba cvet

7. œe a  5 svetloba/voda list vih 7., 8. ali 9. 3. sejemo solato, peteršilj, blitvo, zelje, špinaœo, por, cvetaœo, ohrovt

8. pe a voda list vih

9. so a voda list 

10. ne b  8 voda/toplota list do 7, od 8 plod vih, ptr 10. ali 11. 3. režemo cepiœe, sejemo jara žita, sejemo grah in bob, na prosto presadimo rastline za pridelovanje semen; zimsko škropljenje sadnega 
drevja z žvepleno apneno brozgo11. po b toplota plod vih

12. to c  5 A – a toplota/zemlja korenina do 15, -----

13. sr c zemlja -----

14. œe d  23 n E     L zemlja/svetloba ----- vih, nvh

15. pe d F19 zemlja/svetloba cvet, *zaœetek presajanja ob 19 vih, nvh

16. so e  23 D18 svetloba/voda cvet do 14, ----- vih do 14. ure obrezujemo sadno drevje in trto

17. ne e voda list pmt, nvh

18. po f  9 voda/toplota list do 8, od 9 plod 18. in 20. 3 v œasu za plod pikiramo paradižnik in papriko; sadimo in obrezujemo sadno drevje in trto

19. to f Pg 21 toplota plod do 9, ----- potikamo potaknjence vrbe, ki bo dobro medila

20. sr g  17          L toplota/zemlja -----, od 10 do 16 plod, od 17 korenina

21. œe g 3 zemlja korenina vih 21., 22. in 23. 3. pikiramo gomoljno zeleno in sadike posejanega krompirja, sejemo redkvice, pastinak, korenje, potikamo œebulo in œesen, sadimo 
krompir; zemljo škropimo z D8 proti koloradskemu hrošœu 22. pe g zemlja korenina vih, pmt

23. so h  20 zemlja/svetloba korenina do 19, od 20 cvet potikamo potaknjence vrbe za obilje cvetnega prahu

24. ne h svetloba cvet odliœno za delo s œebelami; nabiramo regratove cvetove za œaj in preparat

25. po i  3 svetloba/voda list vih, vlk, pmt

26. to i voda list vih sejemo solato, peteršilj, blitvo, zelje, špinaœo, por, cvetaœo, ohrovt

27. sr j  13 voda/toplota list do 12, od 13 plod popoldne pikiramo paradižnik in papriko, obrezujemo sadno drevje in trto

28. œe j G14 toplota plod, *konec presajanja ob 13 vih, nvh, pmt sejemo jara žita, na prosto preselimo rastline za pridelovanje semen

29. pe j E14  J r J u toplota -----, od 16 plod vih, ptr, nvh, pmt

30. so k  1 o E toplota/zemlja ----- vih

31. ne k zemlja -----, od 13 do 17 korenina, od 18 cvet pmt od 13. do 17. ure sadimo krompir, sejemo korenovke

SETVENI DNEVI SUŠEC – MAREC 2019

Œas za presajanje je 1. in od 15. do 28. marca.

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

6. Ra 24. l 21. c
17. l
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K marcu 2019

Sonce je v zaœetku meseca pred svetlobnim ozvezdjem Vodnarja, 12. 3. pa se preseli pred vodno ozvezdje 
Rib. Z elementom voda delujeta ob zaœetku meseca dva planeta, z elementom toplota štirje, po eden pa z 
elementom svetloba in zemlja. Toplotni Merkur bo od 6. 3. pred vodnim ozvezdjem Rib na povratni poti, kjer 
deluje moœneje, 17. 3. pa pred ozvezdjem Vodnarja. Pred svetlobnega Vodnarja se 24. 3. preseli tudi svetlob-
na Venera. Mars, kot vodni planet v službi Ovnove toplote, se 21. 3. premakne pred hladno ozvezdje Bika. 
Saturn in Uran bosta izpred Strelca posredovala veliko toplote. Ob podpori Marsa in Urana pred Ovnom, bo 
element toplota prevladoval. Ko prideta Merkur in Venera pred Vodnarja, bo tudi svetloba dobro zastopana. 
Kaže, da bo mesec vsekakor blag.

Priporoœamo:
Semena in rastline
•  Œe so žita slabo prezimila, jih škropimo popoldne s preparatom gnoj iz roga.
•  Ko žita oblikujejo drugi list, jih proti poleganju škropimo s preparatom 501 na dan za korenino zjutraj. 
•  Oves in tudi paradižnik uspevata najbolje, œe ju sejemo na dan za plod v œasu, ko je Sonce pred Vodnar-

jem. Pri ustreznem vremenu so odliœni 1., 10. in 11. 3. v œasu za plod. 
•  Špinaœa uspeva najbolje, œe jo sejemo, ko je Sonce pred ozvezdjem Rib (12. 3. do 19. 4.), Luna pa pred 

Rakom, Škorpijonom ali Ribama, denimo 17., 25., 26. ali 27. 3.dopoldne.
•  Œe potikamo œebulo, ko je Luna pred Devico, ostane œebulœek lepo v zemlji. Œebulo, ki jo je napadla œe-

bulja muha rešimo, œe jo dvakrat proti veœeru škropimo s œajem iz njivske preslice.
•  Ne glede na tip rastline, bomo na dan za plod - 1. 3. popoldne, 10. ali 11. ter 18. ali 20. 3 v œasu za plod - iz 

prezimovanja na prosto presadili odbrane plodove za pridelovanje lastnih semen. Œim veœ jih pridelajmo 
sami! Brošuri Pridelujmo svoja semena 1 in 2 naroœite na tel. 031 577 942.

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

Priporoœamo 16. 3. do 14. ure, 18., 19. ali 20. 3 v œasu za plod, 24. in 27. 3. popoldne. 
•  Potaknjence plodovk in cepiœe režemo 10. ali 11. 3. Potaknili jih bomo, ko bo Luna pred ozvezdjem Leva, 

torej 18. 3. 
•  Sadovnjak, tako zemljo kot drevje, škropimo v idealnem primeru trikrat ob dnevih za plod s preparatom gnoj 

iz roga, obenem pa mlada drevesca okopljemo. Škropimo tudi s preparatom iz kravjaka po Mariji Thun. Prvi 
je koncentrirana gnojilna moœ, drugi pa pospešuje pretvorbo in spodbuja razvoj mikroorganizmov. 

•  Oljke škropimo s preparatom kremen iz roga po cvetenju trikrat na dan za cvet zgodaj zjutraj. Pridelek olja 
se tako obœutno poveœa.

 Brošuro Biološkodinamiœno sadjarstvo 1 naroœite na tel. 031 577 942.

Škropljenja v marcu
Œe tega še nismo naredili, bomo pred zaœetkom spomladanskih del njive in vrt škropili s œajem iz njivske 
preslice. S tem naredimo nekaj proti pojavu gliviœnih bolezni in, kot pravi g. Sorms, tudi nekaj proti zastajanju 
vode na njivah. Površine, na katerih želimo pospešiti kaljenje posevkov, škropimo s preparatom iz pravega 
baldrijana. Na vsak liter mlaœne vode dodamo 1 kapljico preparata in mešamo 15 minut, nato škropimo. Œe 
nimamo preparata iz baldrijana, si nekoliko pomagamo tudi s œajem iz posušenih baldrijanovih cvetov. Pri 
kisli zemlji ponovimo škropljenje z regratovim œajem. Površine, na katerih bomo sadili krompir, škropimo z 
lani pripravljenim škropivom proti koloradskemu hrošœu v osmi decimalni homeopatski potenci (D 8), œe je 
potrebno, pa tudi s škropivom proti bramorju. 
Knjigo Praktiœno vrtnarjenje Marije Thun lahko naroœite na tel. 031 577 942.

Biodinamika v svetu: primer Ökodorf Brodowin, Nemœija ( https://www.brodowin.de/)

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 predsta-
vlja 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 zelenja-
vo pred zmrzaljo, s škropljenjem žit, jagodiœevja in cvetnic pa poveœamo pridelke in cvetenje. Ureja procese fosforja. 
Hrastovo lubje nabiramo na dan za korenino. Uporabno je le grobo zunanje lubje pecljatega hrasta. Hrastov 
preparat predstavlja energije nadsonœnega vodnega planeta Marsa. Rastlinam prinaša veœ zdravja. Zemljo 
harmonizira in prepreœuje bolezni zaradi hitre rasti. Ureja procese kalcija. 
Kamilice obtrgavamo ob dnevih za cvet; najboljše so tiste, ki jih naberemo malo pred Janezovim (24. 6.). 
Cvetovi ne smejo biti stari, saj bi se v košarici že razvilo seme in bi s preparatom zasejali na njive kamilice. 
Preparat iz kamilice prinaša energije podsonœnega toplotnega planeta Merkurja. Rastlini omogoœa tvorbo 
dobro kaljivega semena. Ureja procese kalcija. 
Koprive nabiramo, ko rastlina pokaže prve nastavke cvetov ob dnevih za cvet v maju ali juniju. Uporabimo 
ves nadzemeljni del rastline. Preparat iz koprive predstavlja energije Sonca. Rastlinam prinaša veœ vitalnosti, 
ureja procese železa in podpira procese kalcija in kalija. 
Njivsko preslico nabiramo na dan za plod, konec 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 izdelavi preparatov in œajih v brošuri PREPARATI. Naroœite jo lahko na tel. 031 577 942.

Težave z gliviœnimi boleznimi. 

Pri obilnem deževju in relativno visokih temperaturah, kot denimo v letu 2018, se glivice pogosto lotijo rastlin 
nad zemljo in resno ogrozijo pridelek. Škodo lahko prepreœimo tudi brez strupov! Izpopolnimo naše znanje in 
se držimo nasveta biodinamikov: 
Pri napadu glivic govorimo o rastlinskih parazitih. Na splošno imajo v naravi glivice nalogo, da razgradijo odmi-
rajoœe življenje. Zato je najboljša preventiva proti pojavu gliviœnih bolezni skrb za krepko zdravje rastlin. 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 Rudolf Steiner pravi: «Œe so sile Lune v zemlji premoœne, 
skuhamo œaj iz njivske preslice in z njim škropimo tla, na katerih raste napadena rastlina.« Tako se nivo 
glivic iz rastline vrne v tla, kamor sodi. K zdravju rastline lahko prispevamo tudi tako, da na liste rastline škro-
pimo œaj iz velike pekoœe koprive. To spodbuja asimilacijo in dobro pretakanje sokov, s tem pa glivice izginejo.
Brošuro Marije Thun Temelji biološkodinamiœnega gospodarjenja lahko naroœite na tel. 031 577 942.

Predelava mleka in peka kruha

Pri izdelovanju masla in sirov se, œe je le mogoœe, izogibamo dnevom, ki so v koledarju œrtani -----. Mleko, 
namolzeno 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, torej dnevi za list, neprimerni.
Kruh in pecivo uspeta najbolje ob dnevih za cvet in dnevih za plod. Primerjajte kruh, ki ste ga spekli, ko je 
Luna potovala pred Škorpijonom, in ko je potovala pred Ovnom. Razlika je neverjetna!
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Datum
Lunaxpred
ozvezdjem  

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. po l  10 A – a Ag 3 zemlja/svetloba cvet 1., 2. in 3. 4. dopoldne delamo s œebelami; nabiramo regratove cvetove; travnike škropimo zjutraj s preparatom 501

2. to l svetloba cvet vih, vlk

3. sr a  13 svetloba/voda cvet do 12, od 13 list

4. œe a voda list 4., 5. ali 6. 4. do 14. ure sejemo motovilec, blitvo, špinaœo, solate, pozno zelje, por, peteršilj, drobnjak, baziliko…

5. pe a 11 voda list Sonce in Luna pred Ribama – upepeljevanje moljev in vošœenih moljev

6. so b  15 voda/toplota list do 14, od 15 plod 6., 7. in 8. 4. v œasu za plod sejemo jara žita, negujemo rastline za pridelovanje semen

7. ne b toplota plod 7. 4. cepimo sadno drevje in trto, režemo potaknjence plodovk; v lonœke sejemo kumare, buœe, buœke, jajœevce, melone in lubenice;  
delo s œebelami spodbuja k nabiranju medu8. po c  12 toplota/zemlja plod do 11, od 12 korenina vih

9. to c zemlja korenina vih, nvh sadimo krompir, sejemo korenje, rdeœo peso, redkvice… 

10. sr c zemlja korenina vih

11. œe d  5 zemlja/svetloba cvet delamo s œebelami

12. pe d F2 D20 svetloba cvet do 16, -----, *zaœetek presajanja ob 2 travnike škropimo zjutraj s preparatom 501; do 16. ure negujemo in presajamo cvetnice

13. so e  6 svetloba/voda list vih, ptr, vlk, pmt 13. in 14. 4. sejemo solate, motovilec, blitvo, por, pozno zelje, drobnjak, peteršilj, špinaœo, baziliko…

14. ne f  18              L voda/toplota list do 19 – posebej ugodno, od 20 plod vih mere proti polžem

15. po f toplota plod pmt 15. in 16. 4. dopoldne sejemo jara žita, potikamo potaknjence plodovk, pikiramo paradižnik in papriko, negujemo rastline za pridelovanje semen; 
presajamo sadno drevje in jagodiœevje16. to f toplota plod do 12, ----- vih

17. sr g  3 Pg 00 toplota/zemlja -----, od 13 korenina vih, nvh

18. œe g zemlja korenina presajamo gomoljno zeleno, potikamo œebulo, sadimo krompir; zemljo škropimo s œajem iz njivske preslice

19. pe g veliki petek  13   zemlja ----- pmt

20. so h  7 A – b zemlja/svetloba -----

21. ne i  14 Velika noœ svetloba/voda cvet od sonœnega vzhoda do 13, od 14 list pmt, vlk zgodaj zjutraj gremo molœe po studenœnico, do 13. ure delamo s œebelami

22. po i voda list vih, pmt 22. in 23. 4. pikiranje in presajanje listnatih rastlin

23. to j  23 Js voda/toplota list vih, ptr, pmt

24. sr j G24 toplota plod, *konec presajanja ob 23 vlk, pmt sadno drevje in jagodiœevje presajamo, obrezujemo in negujemo

25. œe j E17 JrJu toplota plod do 12, ----- dopoldne sejemo jara žita, negujemo plodovke

26. pe k  9 toplota/zemlja plod do 8, od 9 korenina vih, vlk 26., 27. in 28. 4. dopoldne sadimo krompir, sejemo redkvice, rdeœo peso, korenje, pastinak

27. so k zemlja korenina vih, ptr, nvh

28. ne l  18 Ag 21 zemlja/svetloba korenina do 12, od 13 cvet 28. popoldne, 29. in 30. 4. delo z umetno vzrejo matic opravljamo le na dan za cvet; negujemo in presajamo cvetnice,  
nabiramo regrat in baldrijan29. po l svetloba cvet vih

30. to a  20 svetloba/voda cvet do 19, od 20 list

SETVENI DNEVI MALI TRAVEN – APRIL 2019

Œas za presajanje je od 12. do 24. aprila.

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

9. a 13. a 10. i 30. jR
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Škropljenja v aprilu
•  Ko je trava za silažo in seno visoka približno 10 cm, jo škropimo s preparatom kremen iz roga dvakrat na 

dan za cvet zgodaj zjutraj; priporoœamo 3., 12. ali 29. 4. 
•  Škropljenje površin v popoldanskem œasu s preparatom iz kravjaka po Mariji Thun spodbuja pretvorbe 

v tleh in razvoj mikroorganizmov! Tudi travnike po vsaki košnji škropimo s tem preparatom. Preparat iz 
kravjaka po Mariji Thun vsebuje kompostne preparate z energijami nadsonœnih in podsonœnih planetov 
in uœinkuje popolnoma v duhu Steinerjeve zahteve: gnojiti pomeni oživljati zemljo. Kjer rastline že rastejo, 
škropimo na zemljo pod listi. Kmetje, naredite ta preparat sami! Neverjetno je, kar zmore. Napotke najdete 
v brošuri Preparati, sestavine pa za zaœetek pri najbližjem društvu AJDA, œe drugje ne, pa na Vrzdencu.

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

•  S škropivom baldrijanovega preparata škropimo žita, jagodiœevje in cvetnice na zanje tipiœen dan; tako 
znajo bolje gospodariti s fosforjem, veœ cvetijo in obilneje rodijo. Œe preparata še nimate - maja je œas, ko 
baldrijan cveti, ga lahko naredite sami! Navodila v brošuri Preparati so preprosta!

•  Œe je rast zadržana, škropimo rastline s œajem iz rmana.
•  Pri dolgotrajnem deževju in blagih temperaturah, posebej še v œasu okoli polne Lune preventivno škropimo 

vse rastline s œajem iz njivske preslice; uœinek se zelo poveœa, œe škropimo tri dni zapored.

Škodljivci
Za mere proti polžem priporoœamo 13. in 14. 4. do 18. ure. Za izdelovanje lastnega škropiva sežigamo molje 
ali vošœene molje v œasu od 3. 4. ob 13. uri do 6. 4. ob 14. uri. 

Posebna opravila
•  21. 4., na velikonoœno nedeljo zjutraj, gremo molœe k izviru potoka in molœe zajamemo studenœnico, še 

preden jo obsveti Sonce. Velikonoœna voda je zdravilna; spravljena v steklenici ostane veœ mesecev izje-
mno 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. Z veliko-
noœno vodo zalite sadike se bolje razvijajo. Ne verjamete - preizkusite!

•  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, ko ga odtrgamo, še strnjena v majhen stožec. Jupi-
ter 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. 

Kremen iz roga 

Kako preprosto – pa daleœ bolj uœinkovito kot vsaka kemija! Kremen 
iz roga. Naredite ga sami! 
Kravji rog napolnimo z v vodi premešano drobno, res œisto belo 
kremenovo mivko, ali še bolje z zdrobljenim kristalom gorska stre-
la, œistim, kristalinim SiO

2
. Rog zamažemo z ilovico in ga na dan, ki 

je naveden v Priroœniku, zakopljemo 50 cm globoko v zemljo; tu ga 
pustimo do zaœetka novembra. Takrat rog izkopljemo in preparat 501 
v njem je gotov! Œe ga škropimo na rastline, tako kot to navajamo v 
Priroœniku, bodo pridelki bistveno višji in rastline bistveno bolj zdrave.
Vsa navodila so v brošuri Preparati. Naroœila na 031 577 942.

Biodinamika v svetu: primer Bauckhof, Nemœija (https://www.bauckhof.de/)

K aprilu 2019

Sonce od 1. do 20. 4. potuje pred vodnim ozvezdjem Rib, nato pa pred toplotnim ozvezdjem Ovna. Pred 
vodnimi ozvezdji sta ob zaœetku meseca dva planeta, pred toplotnimi ozvezdji dva, pred svetlobnimi ozvezdji 
trije in pred zemeljskimi ozvezdji en planet. Toplotni Merkur se 9. 4., Venera pa 13. 4. postavita v službo 
vodnega ozvezdja Rib, Saturn bo od 30. 4. pred Strelcem na povratni poti in bo deloval moœneje. Kaj torej 
kaže? Prva dekada meseca bo prinesla veliko svetlobe, nato bo prevladovala vlaga pri blagih temperaturah.

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

znanje o pridelovanju svojih semen. Brošuri Pridelujmo svoja semena 1 in 2 sta odliœni.
•  Žita bodo bolj zdrava in pridelki bodo veœji, œe jih v œasu, ko se oblikuje drugi list, na dan za plod zgodaj 

zjutraj škropimo s preparatom kremen iz roga in škropljenje ponovimo še dvakrat, v najboljšem primeru v 
razmaku 8-9 dni, vsakiœ pa pred drugim zodiakalnim ozadjem toplotnih ozvezdij. 

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

•  Krompir za prehrano sadimo ob dnevih za korenino. 
•  Korenje, posejano v œasu, ko Luna potuje pred Kozorogom, bo lepše oblike.
•  Motovilec, ki ga posejemo v prvi polovici aprila na dan za list, bo najveœji.
•  11. ali 29. 4. je pravi dan za cepljenje cvetnic.

Ne pozabimo! Ne glede na to, ali je œas za presajanje ali œas za obiranje, se pri novih posevkih ravnamo po koz-
miœnih ritmih: listnate rastline na dan za list, korenovke na dan za korenino, plodovke na dan za plod, cvetnice na 
dan za cvet. Pred posevkom škropimo zemljo trikrat s preparatom gnoj iz roga; vmes jo prerahljamo do globine 
20 cm, tako da globoko vase sprejme spodbudo, ki priteka iz kozmosa. Tako spodbujene rastline bodo naredile 
mnogo veœ korenin, ki bodo zrasle tudi bolj globoko in si tako poiskale pravo hrano in lažje prenašale sušo. Za 
globoko rahljanje zemlje pred posevkom priporoœamo vrtiœkarjem uporabo orodja, ki ga imenujemo lastaviœji rep.
Pri pikiranju ali presajanju izbiramo tipiœni dan za rastlino v œasu za presajanje: cvetnice presajamo vedno, 
ko je Luna pred ozvezdjem Dvojœkov ali Tehtnice, listnate rastline vedno, ko je Luna pred Rakom ali Škor-
pijonom, plodovke vedno, ko je Luna pred Levom in korenovke vedno, ko je Luna pred Devico. Tudi pri teh 
opravilih novo rastišœe najprej škropimo s preparatom gnoj iz roga. 
Kako naredimo in uporabljamo preparat gnoj iz roga, je napisano v brošuri Preparati. 

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 na dan za list œaj iz koprive.
•  V œasu za obiranje sta 7. in 8. 4. do 11. ure najboljša za cepljenje sadnega drevja in vinske trte. Dopoldanski 

œas, ko zemlja izdihuje, je boljši kot popoldanski. Drugi najboljši dnevi 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. Veœ v brošuri Biodinamiœno sadjarstvo 1; za brošuro 
pokliœite na tel. 031 577 942.

•  Preparat iz kremena deluje na rastline preko zelenih delov. Ko sadno drevje odcveti, škropimo prviœ s pre-
paratom kremen iz roga (preparat 501) na dan za plod zelo zgodaj zjutraj. Drugiœ in tretjiœ škropimo v raz-
maku 8-9 dni spet na dan za plod zgodaj zjutraj, œe je le mogoœe vedno pred drugim toplotnim zodiakalnim 
ozadjem. Škropljenje mora biti konœano do 8. 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 opol-
dne, lahko ožge liste. Izdelava preparata kremen iz roga je enostavna, opisana pa v brošuri Preparati.

Kristal gorska strela in gotov preparat
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Datum
Lunaxpred
ozvezdjem  

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. sr a A – b voda list vih

2. œe a voda list vih, ptr, vlk

3. pe b  22            L voda/toplota list, posebej ugodno sejemo por, solate, brstiœni ohrovt, por, pozno zelje, rukolo, kolerabico, pozno cvetaœo, šetraj, majaron, baziliko, koper

4. so b toplota plod cepimo sadno drevje; sadimo fižol, buœe, buœke in kumare, sejemo jara žita, negujemo rastline za pridelovanje semen

5. ne c  19 1 toplota/zemlja plod do 18, od 19 korenina žita in sadno drevje škropimo zjutraj s preparatom kremen iz roga; delo s œebelami; delamo vegetabilni kompostni preparat iz hrastovega lubja

6. po c zemlja korenina 6. in 7. 5. sadimo krompir, sejemo korenovke

7. to c zemlja korenina vih

8. sr d  11 zemlja/svetloba korenina do 10, od 11 cvet vih, ptr po 11. uri, delo za umetno vzrejo matic (preleganje, štancanje); nabiramo regrat, sejemo brokoli, presajamo cvetnice; sadno drevje škropimo s œajem iz regrata 

9. œe d F8  D21        L svetloba cvet do 16, -----, *zaœetek presajanja ob 9 vih, vlk do 16. ure odliœno za košnjo, nabiramo baldrijanove in regratove cvetove za preparate

10. pe e  12 svetloba/voda cvet do 11, od 12 list vih, ptr v œasu za cvet delamo s œebelami; popoldne mere proti polžem

11. so e            L voda plod do 15, od 16 list

12. ne f  00 toplota plod presajamo plodovke; sadno drevje škropimo s kamiliœnim œajem, žita z baldrijanom

13. po f Pg 24 toplota plod do 12, ----- vih dopoldne negujemo rastline za pridelovanje semen, sejemo grah in sadimo stroœji fižol

14. to g  11 A – c           L toplota/zemlja -----, od 12 korenina 14. do 16. 5. v œasu za korenino sadimo krompir, sejemo pozno korenje in rdeœo peso

15. sr g zemlja korenina vih

16. œe g zemlja korenina do 13, od 14 plod popoldne na prosto presajamo buœe, buœke, kumare, melone, lubenice in druge plodovke

17. pe h  16              L zemlja/svetloba korenina do 15, od 16 cvet

18. so h 23           L svetloba plod do 11, od 12 do 18 cvet,----- vih biološko- dinamiœni preparati so zreli; s preparatom 501 škropimo zjutraj sadno drevje in žita

19. ne i  1 D o voda ----- vih 19. in 20. 5. upepeljevanje bramorjev in izdelovanje škropiva

20. po i voda -----, od 7 list

21. to j  8 J o voda/toplota list do 7, od 8 do 12 plod, -----, od 19 plod vih, ptr, pmt v œasu za plod presajamo paradižnik, papriko in druge plodovke

22. sr j G9  E21 toplota plod do 17, -----, *konec presajanja ob 8 zjutraj škropimo žita s preparatom kremen iz roga; do 17. ure še sejemo in negujemo plodovke

23. œe k  18 J u toplota/zemlja -----, od 9 do 17 plod, od 18 korenina vih v œasu za plod negujemo rastline za pridelovanje semen

24. pe k zemlja korenina

25. so k zemlja korenina vih

26. ne l  2 Ag 16 zemlja/svetloba cvet vih, nvh nabiramo in stiskamo baldrijan za preparat, jelenov mehur napolnimo z rmanovimi cvetovi; sadno drevje škropimo s œajem iz rmana; sejemo cvetnice za œebeljo pašo

27. po l svetloba cvet vih z zdrobljenim kremenom napolnimo kravje rogove in jih zakopljemo; nabiramo cvetove regrata

28. to a  4 svetloba/voda list sejemo in negujemo listnate rastline

29. sr a voda list vih, vlk

30. œe a voda list vih, ptr, nvh 

31. pe b  7 L voda/toplota list do 6, od 7 plod  žita in sadno drevje škropimo s preparatom iz baldrijanovih cvetov; izdelujemo vegetabilni kompostni preparat iz kamilice

SETVENI DNEVI VELIKI TRAVEN – MAJ 2019

Œas za presajanje je od 9. do 22. maja.

Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
a a c i R jR b l jR

7. b 15. b 15. d
18. c
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K maju 2019
V prvi polovici meseca Sonce potuje pred toplotnim ozvezdjem Ovna, 14. 5. pa se preseli pred zemeljsko 
ozvezdje Bika. In kaj posredujejo planeti? Ob zaœetku meseca so trije planeti pred vodnimi ozvezdji, pred 
hladnimi zemeljskimi ozvezdji je Mars, pred toplotnimi ozvezdji so trije in pred svetlobnimi ozvezdji en planet. 
Maj bo, kot lahko sklepamo, topel. Od treh zunanjih planetov pred toplotnimi ozvezdji sta dva na povratni poti 
in delujeta še moœneje, ob tem pa imamo v maju kar štiri toplotne trigone. Zaœetek meseca bo vlažen, saj 
sta Merkur in Venera pred vodnimi Ribami, element voda bosta 3. in 9. 5. okrepila še dva vodna trigona. Ves 
mesec element voda moœno zastopa Jupiter pred Škorpijonom, ki je tudi na povratni poti.

Priporoœamo: 
Semena in rastline
•  Za regeneracijo krompirja in pridelovanje semenskega krompirja izberemo œas, ko sta Sonce in Luna pred 

Ovnom, torej 4. ali 5. 5. Oœesca iz srednjega dela krompirjevih gomoljev (izravnana sredina) ali majhne 
gomolje potaknemo v razmaku 10 cm; negujemo vedno na dan za plod in opravimo spravilo v œasu, ko bo 
Luna pred Devico. Preizkusite! Veœ v brošuri Marije Thun. Naroœila na tel. 031 577 942.

•  Korenovke okopavamo, ko je Luna pred ozvezdjem Kozoroga (24. in 25. 5.); kalilo bo manj novega plevela.
•  Za košnjo izbiramo dneve za cvet. Kvaliteta sena bo bistveno boljša! Trava, pokošena na dan za list, rada plesni, 

kar je razlog za bolezni živali. Ne kosimo travnikov preveœ pogosto! Prepogosta košnja zmanjša pestrost rastlin, 
dolgoroœno osiromaši travnike, stroji zbijejo zemljo, zmanjša se vrednost in zdravilnost krme. Goveda potrebu-
jejo za svoje zdravje grobo vlakninasto krmo! V Nemœiji so mnogi travniki že na rdeœi listi ogroženih površin.

•  Rastline okopavamo na zanje tipiœen dan. Tako dobijo novo spodbudo za krepko in zdravo oblikovanje 
tistega dela rastline, ki bo naša hrana. Rastlina bo bolj vitalna, kar prinaša veœ vitalnosti tudi nam. Okopa-
vanje pomeni za rastlino blago gnojenje. Razen tega okopavanje zjutraj pomaga zemlji, da odda morebitno 
odveœno vlago, okopavanje zveœer pomaga pri suši, saj razgibana zemlja z vdihom zemlje sprejme vlago 
iz zraka. Okopavanje je torej zelo pomembno.

•  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 zalivanje pa jo mo-

ramo moœno razredœiti. Na 40 l vode vzamemo le 1 l gnojevke. Mešamo 15 minut; ko iz vode zadiši kopriva, je 
mešanica pripravljena za uporabo. Pogosta uporaba ali nerazredœena gnojevka iz kopriv povzroœa gnilobo. S 
škropljenjem mešanice 1 l koprivne gnojevke in 10 l vode odženemo liœinke in gosenice (tudi strgaœa na žitih).

Nega sadnega drevja 
•  4. in 5. 5. Dopoldne ter 23. ali 31. 5. dopoldne so odliœni dnevi za cepljenje sadnega drevja. Dopoldanski 

œas izdiha Zemlje bo cepiœ takoj oskrbel z novimi sokovi. 
•  Na dan za cvet škropimo sadno drevje zjutraj enkrat s œajem iz regrata in enkrat s œajem iz rmana (denimo 

8., 9. ali 10., 18. in 27. 5. v œasu za cvet), na dan za plod pa s œajem iz kamilice (denimo 4., 12. ali 22. 5.).
•  Na dan za plod škropimo zgodaj zjutraj sadno drevje s preparatom kremen iz roga. To škropljenje ponovi-

mo še dvakrat v razmaku približno 9 dni, ko je Luna spet - toda pred drugimi - toplotnimi ozvezdji. Da bo 
uœinek res dober, zakljuœimo škropljenje do 8. ure. Ne škropimo v cvet!

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

uro, uœinkuje pa najbolje, œe ga škropimo v 3-4 urah. Pri mešanju preparatov priporoœamo, da se vrtiœkarji 
povežejo in delajo skupaj. Tako je v svetu in tudi med œlani društva AJDA. Pri tem ne gre le za to, da si delo 
delimo, temveœ tudi za to, da se povezujemo in gradimo medsebojno prijateljstvo.

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

•  Radioaktivnost v svetu se je zelo poveœala. Tam, kjer pogosto škropimo s preparatom iz kravjaka po Mariji 
Thun, radioaktivnosti ni. Preparat ima tako moœno pozitivno sevanje, da radioaktivno sevanje odbije. Tako 
se je izkazalo leta 1986. Zato je prav, da vse površine, posebej še tiste v obmoœju 30 km okoli nuklearke po-
gosto škropimo s preparatom iz kravjaka po Mariji Thun. Na zasajenih površinah škropimo pod listi. Preparat 
pospešuje pretvorbo v tleh. Zemlja postane bolj rahla, škodljivcev je manj. Naredite preparat iz kravjaka po 
Mariji Thun in delite novo zdravje tudi okolju! Vse v brošuri Preparati, ki jo naroœite na 031 577 942.

•  Žita, jagode in maline škropimo s preparatom iz baldrijana na dan za plod. 
•  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 œebulno muho ali strgaœem v žitih škropimo s œajem 

iz njivske preslice tri dni zapored. Nevarnost œebulne muhe je manjša, œe œebulœek potikamo v maju. 
•  V primeru toœe œim prej škropimo s œajem iz rmana, naslednji dan iz koprive, dan za tem iz kamilice … 

Rastline si presenetljivo dobro opomorejo!
•  Œe grozi slana, veœer pred priœakovano zmrzaljo škropimo vse površine, ki jih želimo zašœititi, s prepa-

ratom iz baldrijana. Že ena kapljica na 1 l vode (ki jo mešamo na predpisan naœin 20 minut) zadošœa, da 
škodo na rastlini do -4° C prepreœimo. Vsa navodila za izdelavo so v brošuri Preparati.

Škodljivci
•  Konstelacija Sonce pred ozvezdjem Bika in Luna pred Škorpijonom je prava za zatiranje bramorjev; torej 

19. in 20. 5. Bramorje sežigamo in izdelujemo škropivo v D 8. Škropimo tri veœere zapored na prizadete 
površine. Œe je bramorjev veliko, škropimo, dokler ni uœinka, denimo sistematiœno enkrat na teden, najbo-
lje istega dne ob isti uri. Škropivo je uporabno veœ let.

•  Za mere proti polžem je pravi dan, ko Luna potuje pred ozvezdjem Raka (10. in 11. 5., v œasu za list). 
Nekaj polžev upepelimo in naredimo škropivo proti polžem v osmi decimalni homeopatski potenci (D 8). 
Druga možnost je, da polže naberemo in jih v zaprtem vedru z vodo pustimo tako dolgo, da pride Luna 
spet pred ozvezdje Raka; gnojevko razredœimo z vodo, premešamo in škropimo na prizadetih površinah 
tri veœere zapored. In tretja možnost: zjutraj mešamo preparat 501, ki mu pred mešanjem dodamo nekaj 
polžev in s tako pripravljenim škropivom škropimo travo ob vrtovih. Glej brošuro Preparati! 

•  Hlevske muhe lovimo na muholovce in jih na dan za cvet sežgemo kar v hlevu. 
•  Œe se je tudi v vašo deteljo zasejalo šœavje, svetujemo, da rastline izkopljete, jih namoœite in nato z gno-

jevko iz popolnoma razgrajenih rastlin vedno znova škropite prizadete površine.

Œebelarjenje
Vse priprave za vzrejo matic (preleganje ipd.) opravljamo samo ob dnevih za cvet. Prednost imajo 
dnevi, ko je Luna pred ozvezdjem Dvojœkov. Zelo dobri dnevi so torej od 8. do 10. 5. v œasu za cvet. 
Brošuro Bio œebelarjenje Matthiasa Thuna naroœite na tel. 031 577 942.

Izdelovanje preparatov 
18. 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 stresemo iz rogov in na pol osušimo, druge bomo dobro osušili, vse pa do 
uporabe shranili v šoto, tako da bo vsak posamezni preparat obdan z vseh strani z najmanj 7 cm debelim 
slojem šote. Šota je - tako dr. Steiner - najboljša zašœita pred sevanji in kot zašœitni sloj tudi najbolje zadrži 
v preparatih zbrane energije do uporabe. 

Vegetabilni preparat iz hrastovega lubja
5. 5. od 19. ure do 6. 5. do 10. ure vzamemo pripravljen kratek kos tanjše veje pecljatega hrasta, doba, 
odlušœimo lubje, tako da to oblikuje tulec, ki ga zapolnimo na enem koncu z odrezanim kolutom lesa. Tulec 
napolnimo z naribanim grobim zunanjim lubjem doba, zapremo še na drugem koncu z drugim kolutom lesa, 
dobro prevežemo in zakopljemo v zemljo, približno 50 cm globoko, kjer preparat zori.

Vegetabilni preparat iz kamilice
31. 5. do 18. ure vzamemo pripravljen kratek kos tanjše veje macesna, odlušœimo lubje, tako da to oblikuje 
tulec, ki ga zapolnimo na enem koncu z odrezanim kolutom lesa. Tulec napolnimo z navlaženimi cvetovi 
prave kamilice, zapremo še na drugem koncu z drugim kolutom lesa, dobro prevežemo in zakopljemo v 
zemljo, približno 50 cm globoko, kjer preparat zori.

•  Preparat kremen iz roga. 26. ali 27. 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. Ta pomaga rastlini, da bolje obvladuje sile svet-
lobe in veže na svoje substance veœ zdravja. Eno škropljenje s prepariranim kremenom deluje podobno 
kot pet sonœnih dni. Kremen za prepariranje naj bo œimbolj œist; drobno ga stremo in presejemo, eno uro 
nepretrgano mešamo v porcelanasti posodi (dinamiziramo), nato pomešamo z vodo in vlijemo v izbrano 
lep rog. Pustimo ga stati navpiœno en dan. Vodo odlijemo, rog zamažemo z ilovico in zakopljemo 40 cm 
globoko v oživljeno zemljo. 

•  18. 5.,v œasu za cvet ali na drug dan za cvet, delamo rmanov preparat, ki v zemlji ureja procese kalija. 
Jelenov mehur napolnimo z vlažnimi cvetovi rmana, ki smo jih nabrali avgusta lani, in obesimo mehur pod 
nadstrešek do jeseni, ko ga zakopljemo v zemljo. Poskusite tudi vi! Ni težko. 

•  Ob dnevih za cvet je morda še œas za nabiranje regratovih cvetov; sredina cvetov naj bo zaprta! 
•  Ob dnevih za cvet, morda 26. 5., nabiramo še rosna socvetja baldrijana in izdelujemo Saturnov preparat, 

ki ureja procese fosforja. Ta preparat je pravi zaklad, izdelava pa prav niœ težka! Škodo, ki bi nastala 
zaradi zmrzali (do -4 °C), lahko s tem preparatom popolnoma prepreœimo! Škropljenje z baldrijanovim 
preparatom (1 kapljica na 1 l vode ), ki ga mešamo 15-20 minut, pospeši kaljenje novih posevkov, poveœa 
cvetenje in bistveno poviša pridelke žit in sadja. Brošuro Preparati naroœite na tel. 031 577 942.

Biodinamika v svetu: primer Demeter vina na Madžarskem (https://www.weingut-wassmann.de/)
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Datum
Lunaxpred
ozvezdjem  

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. so b A – c toplota plod

2. ne c  3 toplota/zemlja korenina 2., 3. ali 4. 6., v œasu za korenino, upepeljevanje koloradskega hrošœa, varoje in strun za lastna škropiva

3. po c 12            L zemlja plod do 9, od 10 korenina vih

4. to d  18 zemlja/svetloba korenina do 17, od 18 cvet

5. sr d F15 svetloba cvet do 21, -----, *zaœetek presajanja ob 16 5. in 6. 6. dober dan za umetno vzrejo matic; odliœen dan za košnjo; morda še nabiramo regrat

6. œe e  18 D1 svetloba/voda cvet do 17, od 18 list vih, nvh dobro za izdelavo preparata iz baldrijana in velike pekoœe koprive

7. pe e voda list do 12, ----- vih, vlk dopoldne sejemo solate, endivijo, radiœ, ohrovt, brstiœni ohrovt, kolerabico

8. so f  5 Pg 1 voda/toplota -----, od 13 plod popoldne sadimo fižol, grah, kumare in buœke…; žita škropimo z baldrijanom

9. ne f binkošti toplota plod vih, ptr, pmt 9. in 10. 6. do 15. ure nega rastlin za pridelovanje semen; delo s œebelami spodbuja k nabiranju medu

10. po g  16 A v q toplota/zemlja plod do 15, od 16 korenina

11. to g zemlja korenina

12. sr g zemlja korenina

13. œe h  23 zemlja/svetloba korenina 

14. pe h p v r        L svetloba cvet, do 11 posebej ugodno

15. so i  7 svetloba/voda cvet do 6, od 7 list vih, nvh, vlk, pmt upepeljevanje bramorjev in izdelovanje lastnih škropiv, Sonce je pred Bikom, Luna Škorpijonom!

16. ne i o v r        L voda list do 6, od 7 do 18 cvet, od 19 list vih, ptr

17. po j  16 11 voda/toplota list do 15, od 16 plod 

18. to j G18 toplota plod, *konec presajanja ob 17 vih, nvh sadimo stroœji fižol in grah, okopavamo rastline za pridelovanje semen, negujemo plodovke

19. sr j E4  o v u  J u J r toplota -----, od 16 plod vih

20. œe k  2 p v u J r toplota/zemlja korenina 20. in 21. 6. okopavamo korenovke, osujemo krompir, sejemo redkvice

21. pe k A – d zemlja korenina vih

22. so l  10 zemlja/svetloba korenina do 9, od 10 cvet vih, vlk 22., 23. in 24. 6. do 11. ure odliœno za košnjo

23. ne l Ag 7  n v q svetloba cvet delo s œebelami krepi œebele, odliœno za vzrejo matic

24. po a  12 Janezovo svetloba/voda cvet do 11, od 12 list vih, ptr

25. to a voda list vih

26. sr a voda ----- vih, nvh

27. œe b  15 o E voda/toplota -----, od 13 plod

28. pe b toplota plod

29. so c  12 toplota/zemlja plod do 11, od 12 korenina vih

30. ne c zemlja korenina

SETVENI DNEVI ROŽNIK – JUNIJ 2019

Œas za presajanje je od 5. do 18. junija.

Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
c b d iR jR b l jR

4. d 4. c 28. e 21. R
26. e
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K juniju 2019

Sonce do 21. 6. potuje pred hladnim zemeljskim ozvezdjem Bika, nato pa pred svetlobnim ozvezdjem 
Dvojœkov. Ob zaœetku meseca imamo en planet, ki zastopa element voda, enega, ki deluje z elementom 
zemlja, štirje planeti delujejo z elementom toplota in dva z elementom svetloba. Kaj lahko priœakujemo? 
Najprej prevladuje element toplota, posebej, ker sta Saturn in Pluton na povratni poti in delujeta moœneje. 
Element svetloba bo od 4. 6. okrepil Merkur, po 21. 6. pa Neptun, ki pride na svojo povratno pot. Za vlago 
se do zadnjega tedna v mesecu trudi na svoji povratni poti le Jupiter, potem pa ga pred ozvezdjem Raka 
podpreta 26. 6. Merkur in 28. 6. Mars. Bo prej vroœe in suho kot hladno in mokro?

Priporoœamo:
Semena in rastline 
•  V primeru suše škropimo rastline in zemljo zveœer, ko se že noœi, s preparatom gnoj iz roga. Skoraj ni 

mogoœe verjeti, a je preprosto res: ob suši, preparat 500 rešuje letino!
•  Posvetimo vso pozornost pridelovanju svojih semen! Dobro opazujmo razvoj rastlin! Lotimo se negativne se-

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

•  Za košnjo izbiramo dneve za cvet. Tako seno je boljše. Seno, pokošeno ob dnevih za list, rado plesni in je razlog za 
bolezni živali. Travnike kosimo le tolikokrat, da se pestrost rastlin ne zmanjša in ima pridelana krma dovolj vlaknin. 
Pazimo, da zemlje s stroji ne stlaœimo preveœ in tako ne ustvarjamo pogojev za še veœ šœavja. To je pomembno 
tako za zdravje travnika kot za živali. Po košnji travnike vedno škropimo s preparatom iz kravjaka po Mariji Thun.

•  Œe sejemo radiœ pri impulzu list, negujemo pa pri impulzu korenina, bo naredil veœ korenin in bo jeseni v 
prezimovališœu iz moœne korenine še dolgo lahko oblikoval liste.

Škropljenja v juniju
•  Kakor hitro zaœnejo vrtnine oblikovati svoj znaœilni plod (solata zavija liste, zelena oblikuje gomolj, ko-

renœek rahlo obarva koren...), jih na zanje tipiœen dan zgodaj zjutraj škropimo prviœ s preparatom kremen 
iz roga, imenovan tudi preparat 501 in to ponovimo vedno na tipiœen dan za rastlino še dvakrat v razmaku 
8-9 dni pred razliœnimi ozvezdji zodiaka. Tako bodo pridelki bistveno veœji in bolj zdravi. 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 prehrambne kvalitete, pomembne za zdravje, moœ in tudi 
pogum, ki ga potrebujemo. Ali preparat 501 že delate sami? Zakaj pa ne?!

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

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

naredite sami. Navodila najdete v brošuri Preparati, sestavine pa pri najbližji AJDI! 
•  Ko je trava na pokošenih travnikih spet visoka 10 cm, škropimo na dan za cvet zgodaj zjutraj preparat kremen 

iz roga (501). Tako izboljšana kvaliteta sena naslednje košnje se lahko meri v koliœini namolzenega mleka.
•  Œe pogosto dežuje in je toplo, posebej pa v œasu okoli polne Lune, preventivno škropimo s œajem iz njivske 

preslice 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. Ne zanemarimo škropljenja s œaji! 

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

•  Sadnega drevja ne škropimo, ko cveti! Tega pravila se pri škropljenju zelenjave ne držimo. Za paradižnik 
ali kumare velja, da ga škropimo enkrat meseœno na dan za plod; tako dobi vsak plod, ki na rastlini dozori, 
vsaj enkrat blagodejni uœinek tega preparata. 

Škodljivci 
•  Ko sta Sonce in Luna pred ozvezdjem Bika, je œas za izdelovanje sredstev proti hitinskim insektom 

kot so lubadar, koloradski ali majski hrošœ, varoja ipd. Letos je to od 2. do 4. 6., v œasu za korenino. Ško-
dljivce sežgemo. Pepel naj bo siv. Ko se ohladi, ga z ostanki lesa eno uro dinamiziramo, to je nepretrgoma 
mešamo v porcelanasti skledi, nato pa potrosimo po prizadetih površinah. Za veœje površine naredimo, po 
postopku redœenja in potenciranja z vodo, škropivo v koncentraciji D 8, ki ga, œe je le mogoœe, škropimo tri 
dni zapored. 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. Trud se obrestuje. Veœ v brošuri Preparati. 

•  Za upepeljevanje in namakanje polžev izkoristimo 6. in 7. 6., ko je Luna pred ozvezdjem Raka. 
•  Œe se pojavi na krompirju koloradski hrošœ, škropimo tri dni zapored s škropivom, ki smo ga sami izdelali 

s sežiganjem škodljivca in redœenjem pepela v decimalno homeopatsko potenco D 8. Postopek poznamo. 

Œebelarjenje
Vsa dela v zvezi z vzrejo matic opravljamo ob dnevih za cvet. Dragoceni so dnevi za cvet od 22. do 
24. 6., saj pride Sonce 21. 6. pred svetlobno ozvezdje Dvojœkov. 

Izdelovanje preparatov
•  Dneve za cvet izkoristimo za nabiranje baldrijanovih cvetov in kamilic za izdelovanje kompostnih prepara-

tov in za œaje. Pazimo, da cvetke kamilic niso stare! 
•  Preparat iz baldrijana Na dan za cvet, npr. 5. ali 16. 6. naberemo zgodaj zjutraj še rosna socvetja pra-

vega baldrijana. Takoj jih zmeljemo in iz njih stisnemo sok, tega pa napolnimo v œiste temne stekleniœke. 
Stekleniœke naj stojijo odprte v temnem in hladnem prostoru, dokler sok ne prevre in dobi kiselkasto rezek 
vonj. Takrat je preparat iz baldrijana tudi že dozorel. Stekleniœke zapremo in preparat hranimo do uporabe 
na hladnem in temnem mestu. Veœ v brošuri Preparati. Naroœila na 031 577 942.

•  Preparat iz koprive. Na dan za cvet, npr. 6. ali 24. 6., glede na lego in zrelost pa morda že prej ali pozneje, 
porežemo ali pokosimo nadzemni del kopriv, tudi œe že delajo nastavke cvetov, nikakor pa ne veœ, ko obliku-
jejo semena. Ko se malo posušijo, jih v jutasti vreœi ali še bolje v velikem glinenem loncu zakopljemo približno 
50 cm globoko v oživljeno zemljo. Preparat bo zrel œez eno leto, »ko doživi vse obraze Sonca v enem letu«. 
Izkopanega osušimo in shranimo v šoti. V isto jamo zakopljemo nove koprive. Veœ v brošuri Preparati.

Vegetabilni preparat iz regrata
10. 6. po 12. uri vzamemo pripravljen kratek kos tanjše veje javora, odlušœimo lubje, tako da to oblikuje tulec, 
ki ga zapolnimo na enem koncu z odrezanim kolutom lesa. Tulec napolnimo z navlaženimi cvetovi regrata, 
zapremo še na drugem koncu z drugim kolutom lesa, dobro prevežemo in zakopljemo v zemljo, približno 50 
cm globoko, kjer preparat zori.

Sadje in jagodiœevje, nabrano ob dnevih za cvet ali plod, se ohrani mnogo bolje kot tisto nabrano ob 
dnevih za list. To so pokazali primerjalni poskusi o skladišœnih sposobnostih sadja in jagodiœevja, glede na 
dneva obiranja. Namreœ, izkazalo se je, da sadje in jagodiœevje nabrano ob dnevih za list zelo hitro gnije, 
sokovi in marmelade sadja takih dni hitro plesnijo, medtem ko se sadje, nabrano ob dnevih za cvet ali plod, 
v skladišœu dobro obdrži. 

Krave potrebujejo na soncu sušeno seno. Dolgoletni poskusi Marije Thun v zvezi s kvaliteto krme za živali 
so pokazali, da je zdravje živali in dolgoroœna produkcija mleka vsekakor najboljša, œe krmimo goveda z na 
soncu posušenim senom. Mleko krav, ki dobijo moœno beljakovinsko krmo, povzroœa pri obœutljivih ljudeh 
in otrocih težave. 

Biodinamika v svetu: primer Danska (http://www.biodynamisk.dk)
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Datum
Lunaxpred
ozvezdjem  

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. po c A – d zemlja korenina sejemo repo, œrno redkev in redkvice, negujemo korenovke

2. to d  3 22  y J A zemlja/svetloba cvet do 19, ----- odliœno za košnjo in za delo s œebelami; sejemo facelijo za pozno œebeljo pašo

3. sr d F00  D9 svetloba -----, od 13 cvet, *zaœetek presajanja ob 1 vih, ptr

4. œe e  2 J p svetloba/voda ----- vih upepeljevanje polžev in izdelovanje škropiva proti polžem

5. pe f  12 Pg 7  n D voda/toplota -----

6. so f toplota plod žita škropimo z baldrijanom, sejemo ajdo, negujemo rastline za pridelovanje semen, obiramo in predelujemo sadje in jagodiœevje

7. ne g  22 toplota/zemlja plod do 21, ----- vih, ptr

8. po g zemlja korenina

9. to g A v r zemlja korenina

10. sr g zemlja korenina do 20, od 21 cvet nvh, pmt

11. œe h  5             L zemlja/svetloba cvet vih, nvh, vlk

12. pe i  13 svetloba/voda cvet do 12, od 13 list vih, ptr

13. so i voda list sejemo in presajamo solato, endivijo, radiœ, krešo, koper, sladki komarœek in kolerabico

14. ne j  23 A v u voda/toplota list vih

15. po j toplota plod, *konec presajanja ob 24 sejemo buœke, kumare, grah, stroœji fižol, negujemo plodovke, obtrgavamo paradižnik

16. to j   G1 yKA 24 E11   JrJu toplota -----

17. sr k  9 n v r toplota/zemlja plod do 8, od 9 korenina po 9. uri sejemo repo, redkvice in œrno redkev, negujemo korenovke – manj novega plevela bo!

18. œe k             L zemlja korenina do 12, od 13 cvet vih, nvh, pmt

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

20. so l A – e svetloba cvet vih 20. in 21. 7. dobro za delo s œebelami

21. ne a  20 Ag 2  n v u svetloba/voda cvet do 19, od 20 list

22. po a voda list sejemo motovilec za pridelovanje semen pomladi

23. to a voda list vih

24. sr a voda list

25. œe b  1             L voda/toplota list do 18, od 19 plod

26. pe c  21 toplota/zemlja plod do 20, od 21 korenina vih, ptr 

27. so c zemlja korenina vih spravilo zgodnjega krompirja in v razmerah milega podnebja ponovno sadimo krompir

28. ne c zemlja korenina

29. po d  13 zemlja/svetloba korenina do 12, od 13 cvet prazne površine škropimo s preparatom iz kravjaka po Mariji Thun, jih plitvo obdelamo in zasejemo za zeleno gnojenje

30. to d F10  D19 svetloba cvet do 15, -----, *zaœetek presajanja ob 11 vih, ptr, nvh

31. sr e  12 J n svetloba/voda cvet do 11, od 12 do 20 list, -----

SETVENI DNEVI MALI SRPAN – JULIJ 2019

Œas za presajanje je od 3. do 15. in od 30. do 31. julija. 

Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
e c e iR jR b lR jR

8. R e 3. d 31. f
22. R d 26. e



Izkušnje z zimsko krmo œebel

Œimbolj resno se œebelar posveœa œebelarjenju po meri œebele, tem bolj prepoznava problematiko umetne 
vzreje matic in jesenske krme s sladkorjem.
Na splošno vlada prepriœanje, da se krmi s sladkorjem ni mogoœe izogniti. Temu mnenju se pridružujem; naj 
velja za kraje, kjer imajo œebele za zadnjo pašo mano, ki je za prezimovanje problematiœna.
Pri nas se rado zgodi, da medi tako na hrastu kot na smreki in jo je 
kakšno leto toliko, da jo œebele tudi naberejo. Kar se nabiranja medu 
sicer tiœe, pri nas že desetletja zgodnje bere medu skoraj nimamo. 
Prviœ toœimo med sredi junija. To je potem prijeten cvetliœni med, v 
katerem lahko odkrijemo cvetoœe sadje in travnik, do gozdne maline.
Ko toœimo drugiœ, imamo med, nabran na malinah, robidah, vrbovcu 
in mano iz hrasta. Ta med po barvi že pokaže, da je za zimsko krmo 
manj primeren.
V zadnjih petnajstih letih se kmetijstvo pri nas spreminja. Vse manj 
je njivskih površin, mlekarjev je vedno manj, vse veœ je pašništva s 
kravami dojiljami in rejo bikcev. 
Ideja ekološkega kmetovanja je vse bolj prisotna in razveseljiva pos-
ledica tega je vse bolj pestra œebelja paša. Novo za nas je, da lahko 
raœunamo z zanesljivo œebeljo pašo na regratu in sadju.
Glede na spremenjene razmere sem moj naœin œebelarjenja še enkrat 
temeljito premislil. Verjetno veste, da imam vse œebelje panje iz ometa-
ne ržene slame. V prostoru za zalego imam 18 satnic, v prostoru za med 
pa 10. To je za naše œebele œisto dovolj. Doslej sem med zalego in pros-
tor za med vstavljal mrežico, da bi toœil med iz satnic brez zalege. Od 18 
satnic v prostoru za zalego je bilo praviloma zaleženih 12 do 16 satnic.
Zdaj že nekaj let mrežice ne vlagam veœ. In kaj se dogaja? Œebele 
selijo mesto za zalego v sprednjo polovico in v naložen prostor za med. 
Šest do osem satnic v zadnji polovici prostora za zalego praviloma 
nima zalege in jih œebele uporabljajo kot prostor za med.
Ker je pomladanska paša bogatejša, se œebelje družine hitro razvijajo. Cvetni prah in med, ki ga naberejo ve-
liko, odložijo okoli zalege v sprednjem dvojnem prostoru za zalego. Ko ta prostor izkoristijo, spravijo ostanek 
medu v satnice zadnjega prostora. Med iz teh satnic je pomladi prvi med, ki ga toœim.
(nadaljevanje na strani 41)

Biodinamika v svetu: primer Avstralija (http://www.mtwhitestonefarms.com.au)
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K juliju 2019

Sonce bo do 20. 7. pred svetlobnim ozvezdjem Dvojœkov, nato se preseli pred vodno ozvezdje Raka. 
Z elementom voda delujejo ob zaœetku meseca trije planeti, z elementom zemlja eden, z elementom toplota 
trije planeti in z elementom svetloba eden. Zdi se, da bo v tem mesecu veliko tople vlage. Merkur bo od 8. 7. 
pred Rakom na svoji povratni poti, vodni Mars pa do konca meseca moœno deluje pred Rakom. Od 26. 7. bo 
pred Rakom tudi Venera. Element voda bosta okrepila še dva vodna trigona. Od treh planetov pred toplotnimi 
ozvezdji sta dva na povratni poti in delujeta moœneje. Voda in toplota prevladujejo.

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

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

razmnoževanje naslednje leto. Kombajni pomešajo naša odliœna žita z ostanki prej požetih žit. Z dobro in 
pravilno selekcijo in novim razmnoževanjem odbranih primerkov moramo vedno znova skrbeti za ohranja-
nje œistosti naših sort. Veœ v brošuri Pridelujmo svoja semena 1 in 2. Naroœila na 031 577 942.

•  Za žetev žit, posebno žit za seme, je najboljši œas, ko Luna potuje pred ozvezdjem Leva. V juliju sta to 
le 6. in 7. 7., sicer pa 3. 8. Œe žetev tega dne 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. Vsekakor se izogibamo žetvi na slab dan. 

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

•  Pobiranje zrelih semen opravljamo: pri cvetnicah na dan za cvet, pri listnatih rastlinah na dan za list, 
semena korenovk na dan za korenino, semena plodovk na dan za plod. Porezani semenjaki naj na suhem 
do mlaœve še podozorevajo.

Škropljenja v juliju 
•  Prepreœujmo plesen in gnilobo! Pri obilju dežja ali tople vlage, posebej v œasu okoli polne Lune, škropimo v popol-

danskem œasu rastline in zemljo, tako na vrtovih kot njivah, s œajem iz njivske preslice. Ne œakamo na tipiœen dan! 
•  V primeru suše škropimo tik pred noœjo vse prizadete kulture s preparatom 500. Škropljenja ponavljamo 

vedno, ko imamo obœutek, da rastline potrebujejo zalivanje.
•  Sredstvo proti kapusovemu belinu: 1 ccl špirita in œajno žliœko mazavega mila dobro zmešamo v 10 l vode 

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

osušila in krompir bo hitreje dozorel, saj kremenov preparat, œe ga škropimo popoldne, 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, mešanico 
posnetega mleka in vode v razmerju 1:1 ali z vodo, ki ji primešamo sodo bikarbono. 

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

•  Bi radi, da so vaši pridelki res pravi zakladi zdravja? Potem nadaljujte s škropljenjem preparata 501. Ze-
lenjavo, in to vsak tip rastlin posebej, škropimo do zrelosti trikrat na za njo tipiœen dan zgodaj zjutraj in pri 
razliœnih zodiakalnih ozadjih. Z vsakim škropljenjem bodo pridelki zrasli za eno stopnjo nad pojem hranila, 
postali bodo naše zdravilo. Œe hoœemo ostati zdravi, œe hoœemo res skrbeti za to, da bodo ostali zdravi in 
imeli potomstvo naši otroci, je v œasu, v katerem živimo, uporaba preparatov pri pridelovanju naše hrane 
nujnost. Sicer pride vse v degeneracijo in odmre. Rudolf Steiner je to popolnoma jasno povedal.

Škodljivci
Za mere proti polžem in tudi za upepeljevanje, je ta mesec prava konstelacija 4. 7. 
Polže preganjamo tudi tako, da na dan za cvet zgodaj zjutraj škropimo vso zemljo pod rastlinami in tudi trato 
s preparatom kremen iz roga; pred mešanjem damo v vodo nekaj polžev. Veœ v brošuri Marije Thun Temelji 
biološkodinamiœnega gospodarjenja. Naroœila na tel. 031 577 942.

Vegetabilni preparat iz rmana
21. 7. do 15. ure. uri vzamemo pripravljen kratek kos tanjše veje breze, odlušœimo lubje, tako da to oblikuje 
tulec, ki ga zapolnimo na enem koncu z odrezanim kolutom lesa. Tulec napolnimo z navlaženimi cvetovi 
rmana, zapremo še na drugem koncu z drugim kolutom lesa, dobro prevežemo in obesimo pod nadstrešek.

Panj z dodanim prostorom za med. 

Nakladni panj pred drugim toœenjem.



38 39

Datum
Lunaxpred
ozvezdjem  

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. œe f  22 A –  e  5 voda/toplota list do 21, -----, *presajanje spravilo zrelih semen listnatih rastlin

2. pe f Pg 9 toplota -----, od 21 plod vih, nvh

3. so f toplota plod odliœen dan za žetev; novi nasadi jagod, nabiramo rman; mere proti mravljam v stanovanjih

4. ne g  6 toplota/zemlja -----, od 6 korenina vih, ptr sejemo redkvice, œrno redkev, negujemo korenovke

5. po g zemlja korenina 5. in 6. 8. odliœno za spravilo zgodnjega krompirja, œebule, œesna in zrelih semen korenovk

6. to g zemlja korenina vih, ptr

7. sr h  11 L zemlja/svetloba list do 13, od 14 cvet

8. œe i  19          L svetloba/voda cvet do 15, od 16 list zjutraj škropimo nasade zelja za kisanje, rdeœo peso in korenje s preparatom 501

9. pe i voda list

10. so i voda list sejemo berivko, kitajsko zelje, rukolo, koper, krešo, motovilec, špinaœo

11. ne j  5 A – f voda/toplota plod vih dobro za žetev; nabiramo rman za preparat; poletno obrezovanje sadnega drevja

12. po j G7  E17  J r toplota plod do 9, -----, od 20 plod, *konec presajanja ob 6

13. to k  15 J u toplota/zemlja plod do 14, od 15 korenina vih, vlk do 14. ure obiranje in predelava sadja in jagodiœevja, nega rastlin za pridelovanje semen

14. sr k zemlja korenina do 16, ----- vih do 16. ure nega in novi posevki korenovk

15. œe k 15  o D zemlja -----

16. pe l  00 svetloba cvet vih, nvh 16. in 17. 8. dobro za delo s œebelami

17. so l Ag 13 svetloba cvet vih

18. ne a  2 svetloba/voda list

19. po a voda list vih, ptr, vlk

20. to a voda list vih, vlk

21. sr b  6 voda/toplota -----, od 6 plod vih obiranje in predelava sadja in jagodiœevja, nega rastlin za pridelovanje semen

22. œe b toplota plod vih popoldne škropimo rdeœo peso in korenje s preparatom 501; pobiranje zrelih semen plodovk

23. pe c  5 toplota/zemlja korenina

24. so c zemlja korenina vih

25. ne d  23 zemlja/svetloba korenina

26. po d F20       L svetloba cvet do 10, od 11 do 21 plod, -----,* zaœetek presajanja 21   vih, vlk obiranje in predelava sadja in jagodiœevja, nega plodovk

27. to e  22 D4 svetloba/voda ------, od 7 do 21 cvet, od 22 list vih, vlk zakljuœimo zimsko krmljenje œebel; obiranje in predelava sadja

28. sr e            L voda plod do 16, od 17 list vih, vlk

29. œe f  8 voda/toplota list do 7, od 8 plod vih, vlk obiranje in predelava sadja in jagodiœevja, pobiranje zrelih semen plodovk, nega rastlin za pridelovanje semen

30. pe f 13  Pg 18       L toplota -----

31. so g  16 toplota/zemlja plod od 6 do 15, od 16 korenina v œasu za plod pobiranje zrelih semen plodovk; obrezovanje jagodiœevja in sadnega drevja

SETVENI DNEVI VELIKI SRPAN – AVGUST 2019

Œas za presajanje je od 1. do 12. in od 26. do 31. avgusta.

Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
dR e f i R jR b lR jR

1. d 12. f 11. i 12. bR
11. e
23. f
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K avgustu 2019

Sonce je v zaœetku meseca pred vodnim Rakom, nato je od 11. 8. v službi Levove toplote. Ob zaœetku mese-
ca delujeta dva planeta z elementom voda, z elementom zemlja nobeden, z elementom toplota štirje in z ele-
mentom svetloba dva planeta. Ta mesec prevladuje element toplota. Toplotna planeta Saturn in Pluton sta, 
v službi toplotnega Strelca na svoji povratni poti, zelo moœna, toploto poveœujeta ves mesec Mars in Uran, 
od 12. oz. 23. 8. še Venera in Merkur, v zadnjem tednu avgusta pa imamo še tri toplotne trigone. Hladnega 
elementa zemlja ves mesec ne zastopa noben planet. Zaœetek meseca utegne biti še vlažen, saj se delovanju 
Jupitra pred Škorpijonom pridruži do 12. 8. Venera, potem se nam obeta vroœe poletje.

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 pobiramo semena pri korenovkah na dan za korenino, pri listnatih rastlinah na dan za list, 
pri cvetnicah na dan za cvet, pri plodovkah na dan za plod. Veœ v brošuri Pridelujmo svoja semena 1 in 2.

•  Za žetev žit, posebno žit za seme, je najboljši œas, ko Luna potuje pred ozvezdjem Leva, to bo ta mesec 
le 3. 8. Œe žetev tega dne 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. Vsekakor se izogibamo žetvi na slab dan. Posledica bi bila slabša kvaliteta 
moke in bistveno slabša kaljivost in kvaliteta 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 ko-
liœini in poln zdravja. Takoj po žetvi škropimo zemljo s preparatom iz kravjaka po Mariji Thun, obdelamo in 
zasejemo površine z ajdo ali vmesnimi kulturami, denimo facelijo, gorœico, riœkom, lupino, plavico... Ajda 
obogati zemljo s kalijem, facelija s fosforjem. Œe smo spomladi pri brananju ozimnih žit zasejali v žita kot 
podsevek deteljo, ta raste po žetvi do jesenskega gnojenja in oranja naprej in nabira dušik. Odliœno!

•  Za spravilo že zrelega krompirja in œebule je predvsem glede na to, kako dolgo se ohrani v skladišœu in 
ne kali, najboljši œas dan za korenino v œasu za presajanje. To so dnevi, ko Luna potuje pred ozvezdjem 
Device. V avgustu je to v œasu od 4. do 6. 8. Œe to ni mogoœe, izbiramo drug dan za korenino.

•  Za nove nasade jagod bomo izkoristili dneve za plod v œasu za presajanje, najbolje 3., 11. ali 29.8.
•  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. Prepogosta 

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

•  Vsi pridelki, pridelani po biološkodinamiœni 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. 

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

Nega sadnega drevja
•  Nabirajmo novo znanje! Brošuro Biološkodinamiœno sadjarstvo 1 naroœite na 031 577 942.
•  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 
•  V primeru suše tik pred noœjo škropimo vse površine in vse kulture s preparatom 500. Škropljenja ponavlja-

mo vedno, ko imamo obœutek, da rastline potrebujejo zalivanje. Zapomnimo si: preparat 500 rešuje letine!
•  Preparat gnoj iz roga škropimo: pri vseh novih posevkih in pri presajanju trikrat na zemljo. 
•  7. 8. popoldne škropimo rdeœo peso in korenje s preparatom 501 (Luna pred Tehtnico). 
• 22. 8. popoldne škropimo rdeœo peso in korenje s preparatom 501 (Luna pred Ovnom). 
•  Nasade zelja za kisanje škropimo s preparatom kremen iz roga dvakrat zjutraj na dan za list in tretjiœ na 

dan za cvet. Prav tako zgodaj zjutraj. Tako bo okus mnogo boljši.
•  Enkrat meseœno nadaljujemo s škropljenjem preparata iz kravjaka po Mariji Thun. Ne škropimo rastlin, 

temveœ zemljo pod listi. Glej brošuro Marije Thun Temelji biološkodinamiœnega gospodarjenja! 
•  Nadaljujemo s škropljenjem preparata 501: zelenjavo škropimo do zrelosti trikrat na za njo tipiœen dan 

zjutraj in pri razliœnih zodiakalnih ozadjih. Z vsakim škropljenjem bodo pridelki zrasli za eno stopnjo nad 
pojem hranila, postali bodo naše zdravilo. Z uporabo mineralnih gnojil smo pripeljali rastline v bolezen. 
Zaradi poslediœne uporabe pesticidov sta konvencionalno pridelana krma in hrana postala vir bolezni. 
Degeneracijo rastlin in œloveka lahko zaustavimo izkljuœno in samo z opušœanjem strupov in krepitvijo 
energij zdravja, torej z uporabo preparatov, ki oživljajo zemljo, z njo pa rastline, z njimi pa živali in œloveka. 
Biodinamika je metoda, ki tega ne obljublja, temveœ 90 let dokazuje, da to resniœno zmore.

Škodljivci 
Za upepeljevanje mravelj, ki delajo težave v hišah, je pravi œas 29. ali 31. 8. v œasu za plod (Sonce in Luna pred Levom).

Izdelovanje preparatov 
•  Na dan za plod nabiramo že malo prezrela socvetja rmana za œaj in izdelovanje preparata iz rmana.
•  Na dan za plod nabiramo pravo njivsko preslico za œaje proti gliviœnim boleznim.

(nadaljevanje s strani 37)
Zalega na mestu za zalego je sedaj obdana s krepkim vencem cvetnega prahu in medu. Œebele nalagajo med, 
oziroma nektar, ki ga prinesejo po prvi paši, spet v satnice, ki so po prvem toœenju prazne. Glede na letni 
œas, najdemo tam tudi mano. V œasu œebelje jeseni vzamem te satnice iz panja in so moja druga bera medu.
Pri toœenju ocenim zalogo medu, ki œebelam ostane, to je predvsem cvetliœni med, med nabran v zgodnjem 
poletju in poletni med. Da œebele zimo dobro prestanejo, potrebujejo za vsako satnico 1 kg zimske krme. 
Težo krme ocenim takole: naša satnica meri 33 x 25 cm. Temu pravimo Kutzschova mera in je normalna 
nemška mera. V taki satnici œebele z obeh strani naložijo 2 kg medu. Œe položim roko na to površino, pokri-
jem œetrtino satnice. Ocena zaloge medu pri zadnjem pregledu je na ta naœin preprosta. Œe zimske krme ni 
dovolj, dodam med iz odstranjenih celiœnih pokrovœkov ali pene.
Œe je res potrebno, krmimo seveda tudi s sladkorno vodo. Mešanico pripravimo tako, da na 2 l vode dodamo 
3 kg sladkorja. 1 l te mešanice predstavlja ok. 750 g zimske krme. So œebelarji, ki krmijo œebelam krmo 
s sladkorjem, vse dokler jo œebele sprejemajo. To je praviloma preveœ, posledica tega je lahko nepredelan 
sladkor v pomladanskem medu. Jaz zadnja štiri leta nisem veœ krmil sladkorja. 
Œe œebelje družine prezimijo na medu, ki ga do prve paše ne porabijo, zlahka loœimo star med od svežega, 
saj se pokrovœki razlikujejo in jih pred toœenjem ne odpiramo.
Œebele gotovo skladišœijo v podroœju zalege kot zadnji med tudi med iz mane. Tega pa zaužijejo najprej. Pri 
zadnjih poletih ga z blatom izloœijo, kar pomeni, da za œebele v œasu zime ne predstavlja problema.
Skeptiki bodo seveda menili, da je to problematiœno. Za mene je to lepa izkušnja, ki mi potrjuje, da tudi brez 
doseganja najvišjih pridelkov pri œebelarjenju brez krme s sladkorjem lahko uživamo.
Sam sem bil celih 40 let poklicni œebelar in vem, da tega naœina œebelarjenja poklicni œebelarji ne bodo mogli 
sprejeti. Da bi preživeli, morajo stremeti k visokim pridelkom in med pred prodajo oplemenititi.

Biodinamika v svetu: primer Francija (http://www.demeter.fr/)
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Datum
Lunaxpred
ozvezdjem  

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. ne g A – f           LL zemlja -----, od 6 plod, *presajanje vih, vlk obiramo in predelujemo sadje, grozdje in jagodiœevje; letno obrezovanje sadnega drevja

2. po g zemlja korenina vih spravilo krompirja in drugih zrelih korenovk

3. to h  18 zemlja/svetloba korenina do 17, od 18 cvet

4. sr h n v t svetloba cvet dobro za košnjo, obiramo in predelujemo sadje; delamo s œebelami

5. œe i1            L svetloba/voda list do 8, od 9 do 18 plod, od 19 list

6. pe i voda list do 14, od 14 plod vih do 14. ure sejemo motovilec, berivko, zimsko solato

7. so j  11       LL voda/toplota plod ugodno za zgodnje posevke ozimnih žit

8. ne j G12  E20  J r toplota plod do 13, -----, * konec presajanja ob 11 vih

9. po k  21 J u        LL toplota/zemlja -----, od 8 do 20 plod, od 21 korenina vih, nvh

10. to k A v t zemlja korenina

11. sr k zemlja korenina

12. œe l  6 zemlja/svetloba -----, od 6 cvet vih sekamo zelje za kisanje; delamo s œebelami

13. pe l Ag 16          L svetloba cvet do 11, od 12 plod

14. so a  8 7  p v t svetloba/voda cvet do 7, od 8 list vih, nvh

15. ne a voda list

16. po a voda list pmt sejemo motovilec, berivko, zimsko solato

17. to b  12 A – g oda/toplota list do 11, od 12 plod

18. sr b toplota plod pmt obiramo in predelujemo sadje in jagodiœevje; sejemo ozimna žita

19. œe c  11             L toplota/zemlja plod do 21,-----

20. pe c emlja korenina vih, nvh

21. so c emlja korenina vih, ptr negujemo in pospravljamo korenovke, nabiramo lubje doba za preparat

22. ne d  7 oE zemlja/svetloba ----- vih

23. po d F4   D9 svetloba -----, od 13 cvet, * zaœetek presajanja ob 5 vih, nvh, vlk popoldne ribamo zelje; nabiramo mlade koprive za œaj; delamo s œebelami

24. to e   8 svetloba/voda cvet do 7, od 8 list

25. sr f  19 voda/toplota list do 18, od 19 plod vih, nvh mere proti polžem

26. œe f toplota plod vih setev ozimnih žit; za boljše dozorevanje škropimo popoldne kivi, trto, maline… s kremenom

27. pe f toplota plod do 16, -----

28. so g  3 Pg 5   21 toplota/zemlja -----, od 17 korenina vih, ptr, vlk 

29. ne g Mihelovo zemlja korenina pmt Mihelovo je. Govorica kozmosa ni pravljica za lahko noœ. Resno opozorilo je.

30. po g zemlja korenina potikamo œesen in zimsko œebulo, spravilo zrelih korenovk

SETVENI DNEVI KIMAVEC – SEPTEMBER 2019

Œas za presajanje je od 1. do 8. in od 23. do 30. septembra.

Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
f f f i jR bR lR jR

10. g 9. g 24. g 18. j
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K septembru 2019

Sonce je do 17. 9. pred toplotnim ozvezdjem Leva, nato se preseli pred zemeljsko ozvezdje Device. V zaœetku 
meseca je v službi elementa voda en planet, v službi elementa zemlja nobeden, v službi elementa toplota 
šest planetov in v službi elementa svetloba en planet. S premikom pred hladno ozvezdje Device bodo Venera, 
Merkur in Mars v prvi in zadnji dekadi okrepili element zemlja na raœun toplote. Œe bo toplote manj, ostaja 
vprašljivo, saj imamo v prvi dekadi še 7 toplotnih trigonov in za tem še dva. Voda in svetloba ostajata slabo 
zastopani. Izzven poletja in zaœetek jeseni utegne biti ne le topel.

Priporoœamo: 
Semena in rastline
•  Za semena odbiramo posebno lepe in zdrave, tipiœno oblikovane plodove kumaric, buœk, paprike... Odtr-

gamo jih na dan za plod in pustimo, da še ležijo. Ko se že zaœne razkroj, na dan za plod izlušœimo semena 
in tista iz paradižnika, buœ ali kumaric v kozarcu prelijemo z vodo in nekaj dni dvakrat na dan premešamo. 
Nato jih speremo in osušimo. 9 � za brošuro Semena je odliœno naložen denar.

•  Za posevke ozimnih žit priporoœamo dneve za plod. Najboljši so dnevi, ko je Luna je pred ozvezdjem Leva. 
Rž lahko izjemoma sejemo tudi na dan za korenino. V tem primeru pazimo, da vsa negovalna dela vse-
kakor opravljamo na dan za plod. Najboljše mere za regeneracijo lastnega semena žit so pozni posevki, 
pravimo da tisti, ki so zimi bliže.

•  Spravilo korenovk opravljamo vsekakor na dan za korenino, prednostno v œasu za presajanje. Skladišœne 
sposobnosti so tako mnogo boljše.

•  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 zadnjiœ, za boljšo aromo, na dan za cvet, vedno v zgodnjih jutranjih urah. Najbolje 
je, da zelje porežemo na dan za cvet v œasu za obiranje, za kisanje pa ga ribamo na dan za cvet v œasu za 
presajanje. Glej brošuro Marije Thun Temelji b-d gospodarjenja. Naroœila na 031 577 942.

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

•  Okrog Mihelovega, na dan za cvet, nabiramo mlade liste velike pekoœe koprive. Posušene uporabljamo za 
œaj, zdrobljene pa tudi kot dodatek moki za peko kruha. Kopriva ima opraviti s procesi železa, v tem œasu 
s procesi posebnega, meteornega železa, ki krepi voljo in mihaeliœni pogum. Potrebujemo ga.

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 8. in 9. ter 18. in 19. 9. v œasu za plod. Odliœni so 
dnevi za cvet v œasu za obiranje, zelo dobri so vsi dnevi za plod in cvet, nikakor pa niso dobri dnevi za list in 
œrtani dnevi. Brošura Biološkodinamiœo sadjarstvo prinaša dragoceno znanje.

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.
•  Po spravilu škropimo sadno drevje še dvakrat zjutraj in enkrat popoldne s preparatom kremen iz roga; 

vedno na dan za plod, œe je le mogoœe pred razliœnimi toplotnimi zodiakalnimi ozadji. Tako poskrbimo za 
dozorevanje lesa in listja, za dobro oblikovanje brstov in s tem za dobro letino v prihodnjem letu.

Izdelovanje preparatov 
•  Za izdelovanje kompostnega preparata iz hrasta nastrgamo na dan za korenino grobo zunanje lubje doba. 
•  V œasu jesenskega enakonoœja, 29. 9., je Mihelovo. Z nabranimi in lepo posušenimi zelišœi za izdelovanje 

preparatov se bomo zbrali na ugoden dan okrog Mihelovega v naših delovnih skupnostih in predali prepara-
te, torej zdravilna zelišœa, spravljena v živalskih ovojnicah, v zorenje zemlji. Œas od Božiœa do konca junija je 
za zemljo œas izdiha. Od konca junija do Božiœa je vdih. Sile življenja, ki oblikujejo rastline, so od jesenskega 
do spomladanskega enakonoœja bolj v zemlji. Tam bodo pri zorenju preparatov vtisnile svoj peœat še silam, 
vezanim na uporabljene zdravilne rastline in živalske ovojnice. Naši preparati bodo tako postali bogastvo, 

sestavljeno iz treh komponent: rastlinskega in živalskega sveta ter sil zemlje in kozmosa. Œlovek, ki to ra-
zume in iz odgovornosti z ljubeznijo ob pravem œasu naredi pravo stvar, nadaljuje stvarniško delo, utira pot 
življenju in zdravju. Glede na težave pri oskrbi z živalskimi ovojnicami, smo raziskali možna nadomestila. 
Izkazalo se je, da dobimo dobre preparate tudi, œe zelišœa zorijo v kambiju vej dreves, ki pripadajo planetu, 
katerega preparat izdelujemo. Za to možnost moramo biti hvaležni, vendar se moramo tudi zavedati, da je 
izdelovanje vegetabilnih preparatov le nadomestilo preparatov, ki zorijo v živalskih ovojnicah. Prispevek, ki 
ga zbranemu bogastvu energij v preparatu prispevajo živali s svojimi ovojnicami, tam paœ manjka. 

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.

Planeti in les

Rudolf Steiner je v t.i. »Kmetijskem teœaju«, sklopu predavanj, v katerih je utemeljil biološkodinamiœno metodo, 
omenjal odnose med drevesi in planeti. Pri gradnji prvega Goetheanuma, svetovnega centra antropozofije v Švi-
ci, ki je bil grajen popolnoma iz lesa, je dal umestiti dvakrat sedem umetniško obdelanih, t.i. planetarnih stebrov 
iz lesa. Stebri Lune so bili iz lesa œešnje, stebri Venere iz lesa breze, stebri Merkurja iz lesa bresta, stebri Sonca 
iz lesa jesena, stebri Marsa iz lesa hrasta, stebri Jupitra iz lesa javora in stebri Saturna iz lesa belega gabra. 
Menil je, da je bila s tem izražena doloœena pripadnost dreves k tako imenovanim klasiœnim planetom. Sama 
razporeditev stebrov je ob številnih drugih elementih v Goetheanumu ponazarjala evolucijo Zemlje in œloveka.

Planetarni ritmi in drevje
Saturn potrebuje za pot okoli Sonca približno 30 let, Jupiter 12 let, Mars približno dve leti. Tako nadsonœni pla-
neti. Sonce doživljamo na Zemlji vsako leto na dvižni poti od zaœetka leta do poletnega sonœnega obrata, v drugi 
polovici leta pa na padni poti. Pri Merkurju in Veneri, podsonœnih planetih, so dvigajoœi in padajoœi œasi drugaœe 
odvisni od njune poti okoli Sonca. Upoštevajoœ Zemljo in Sonce, traja sinodiœni ritem Merkurja 116 dni, Venere pa 
584 dni. Ti œasi se razlikujejo od œasov, ki ga planeta potrebujeta za pot okoli Sonca. 
Posebej biodinamiki vemo, da na Zemlji moœno œutimo uœinke gibanja klasiœnih planetov pred ozvezdji zo-
diaka. Tudi uœinek opozicij in trigonov, ki nastajajo v odnosih med planeti, je moœan. Zanimivo je, da se pri 
olesenelih rastlinah vpliv planetov vtisne v kambij in najdemo v oblikovanju plodov enega leta kozmiœna 
delovanja planetov preteklega leta.
Sonce nam daje srednjo mero, ki jo olesenele rastline rade uporabljajo. Olesenele rastline pa niso odvisne le 
od Sonca, paœ pa so še moœneje vezane na doloœene planete našega osonœja. Rudolf Steiner v »Kmetijskem 
teœaju« omenja povezavo med iglavci in Saturnom ali hrastom in Marsom. Na drugem mestu pravi: »Œe so 
marelice ali slive zelo dobrega okusa, predstavlja ta dobri okus, tako kot barva cvetov, kozmiœno kompo-
nento, ki je segla tja v plod. V jabolku resniœno zaužijete Jupitra, v slivi resniœno Saturna«. Na drugem mestu 
najdemo pri Steinerju tudi opis življenja dreves v povezavi s silami zvezd.
Kako pa je s pripadnostjo dreves planetom?
Saturnova drevesa so gaber (Carpinus betulus), tuja (Thuja occidentalis), œešplja (Prunus domestica) in brin 
(Juniperus). Jupitrova drevesa so javor (Acer), jablana (Malus pumila), oreh (Juglans regia) in oljka (Olea 
europaea). Marsovi drevesi sta hrast (Quercus) in kostanj (Aesculus hippocastanum). Soncu pripadata jesen 
(Fraxinus excelsior) in navadna leska (Corylus avellana). Veneri pripadajo lipa (Tilia platyphyllos), breza (Be-
tula), hruška (Pyrus), vrba iva (Salix caprea) in robinija (Robinia pseudoacacia).
Merkurjevi drevesi sta poljski brest (Ulmus minor) in œrna jelša (Alnus glutinosa), Lunino drevo je topol (Populus).
Razen teh imamo vrsto dreves, ki kažejo svojo pripadnost dvema, vœasih celo trem planetom. Vsi iglavci so 
pravzaprav Saturnova drevesa, toda smreka (Picea abies), jelka (Abies alba) in cedra (Cedrus libani), so tudi 
drevesa Sonca, rdeœi bor (Pinus sylvestris) je obenem drevo Lune, macesen (Larix decidua) se ima celo bolj kot 
za Saturnovo drevo za drevo Merkurja in Venere. Jupitrova rdeœa bukev pripada tudi Saturnu, œešnja (Prunus 
avium), Lunino drevo, pripada delno tudi Marsu, maroni (Castanea sativa) pa pripadajo tako Jupitru kot Marsu.

Biodinamika v svetu: primer delo na Demeter kmetiji (https://www.demeter.de/jobboerse)
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Datum
Lunaxpred
ozvezdjem  

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. to h  4 A – g zemlja/svetloba cvet, *presajanje vih, vlk biološkodinamiœne preparate prepušœamo delovanju Zemlje

2. sr i  10 svetloba/voda cvet do 9, od 10 list

3. œe i voda list vih, nvh

4. pe j  18 voda/toplota list do 17, od 18 plod vih, ptr, pmt

5. so j G18  E21  J r toplota plod do 17,-----, * konec presajanja ob 17 do 17. ure setev ozimnih žit; presajamo sadno drevje in jagodiœevje

6. ne j J u toplota plod do 9, -----, od 15 plod vih v œasu za plod obiranje in predelava sadja in grozdja

7. po k  4 o v s toplota/zemlja korenina vih izdelujemo vegetabilni kompostni preparat iz kamilice

8. to k zemlja korenina sadimo œesen in zimsko œebulo, spravilo korenovk

9. sr l  12 zemlja/svetloba korenina do 11, od 12 cvet vih, ptr, pmt

10. œe l Ag 21 svetloba cvet nvh delamo s œebelami; sekamo zelje za kisanje, nabiramo mlade koprive za œaj

11. pe a  14 svetloba/voda cvet do 13, od 14 list vih

12. so a voda list vih

13. ne a  23 n v s voda list po 16. uri izdelujemo vegetabilni kompostni preparat iz rmana

14. po b  18 voda/toplota list do 17, od 18 plod vih, nvh, vlk

15. to b toplota plod do 15, od 16 cvet pmt

16. sr c  17              L toplota/zemlja plod do 16, od 17 korenina vih, ptr obiramo in predelujemo sadje, jagodiœevje in grozdje

17. œe c zemlja korenina pmt

18. pe c zemlja korenina

19. so d  13 zemlja/svetloba korenina do 12, od 13 cvet po 13. uri delamo s œebelami; potikamo cvetoœe œebulnice

20. ne d F 10  D10 svetloba -----, od 14 cvet, *zaœetek presajanja ob 10 20. po 14. uri in 21. 10. ribamo zelje in repo za kisanje; delamo s œebelami

21. po e  15             L svetloba/voda cvet vih

22. to e voda list vih mere proti polžem

23. sr f  3 voda/toplota plod vih obiranje in predelava sadja; trgatev

24. œe f toplota ----- vih, ptr

25. pe g  13 n E toplota/zemlja -----, od 18 korenina

26. so g Pg 13 zemlja -----

27. ne g zemlja korenina vih spravilo zrelih korenovk, sadimo œesen in zimsko œebulo, trosimo zrele komposte

28. po h  14  5  A v s zemlja/svetloba korenina do 13, od 14 cvet do 13. ure zlagamo in prepariramo komposte; popoldne delamo s œebelami

29. to i  19 svetloba/voda cvet do 18, od 19 list  obiranje in predelava sadja; trgatev

30. sr i voda list

31. œe i voda list

SETVENI DNEVI VINOTOK – OKTOBER 2019

Œas za presajanje je od 1. do 5. in od 20. do 31. oktobra.

Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
g g g i j bR lR jR

10. h 10. h 3. j
31. hR 31. i
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K oktobru 2019

Sonce je ves mesec v službi hladnega zemeljskega ozvezdja Device. Kaj pa planeti? Ob zaœetku meseca je v 
službi elementa voda en planet, v službi elementa zemlja trije, v službi toplote trije in eden v službi svetlobe. 
S Soncem so pred Devico štiri nebesna telesa. Se bo jesenski hlad do 10. 10. le uveljavil? Takrat namreœ 
odideta Merkur in Venera pred svetlobno Tehtnico in skrbita za svetlo jesen. Toplota, ki jo posreduje Pluton, 
bo po 3.10. tudi bolj blaga, saj odtlej Pluton ne bo veœ na povratni poti. 

Priporoœamo:
Semena in rastline 
•  Pohitimo z zakljuœkom jesenskih del! 
•  Œas je za posevke ozimnih žit. 23. 10., ko Luna potuje pred ozvezdjem Leva, je, kljub koncu meseca, 

odliœen œas. Seveda so dobri tudi posevki, opravljeni na drug dan za plod, denimo 5. 10., toda uœinek 
ozvezdja Leva je pri žitih najodliœnejši. Na splošno velja, da zgodnji posevki prinašajo višje pridelke. Pri-
delki iz poznih posevkov so po koliœini manjši, odlikujejo pa se po boljši kaljivosti in boljšem zdravju. Pozni 
posevki, ki jih lahko z našimi semeni opravimo tja do Božiœa, celo na snežno odejo, so najpreprostejša 
mera za regeneracijo žit. Pridelki iz teh posevkov so naš semenski material. 

 Ko žita oblikujejo drugi list, jih na dan za plod zjutraj škropimo s preparatom kremen iz roga in branamo. 
Brananje spodbuja ukoreninjanje in razrašœanje žit. Pri zmrzali ne škropimo! Škropljenje s preparatom iz 
kremena ponovimo v razmaku približno 9 dni na dan za plod še dvakrat. Œe nam to uspe, bodo žita odliœno 
prezimila. Spomladi pa ne pozabimo: proti poleganju škropimo žita v œasu mlade rasti s preparatom kre-
men iz roga enkrat na dan za korenino zjutraj.

•  Dnevi za cvet so najboljši za potikanje cvetoœih œebulnic. Odliœen je 1., pa tudi 21. 10. 
•  Dan za korenino v œasu za presajanje, torej ko je Luna pred ozvezdjem Device (od 27. do 28. 10. do 13. ure), 

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

•  Zrela semena cvetnic pobiramo na dan za cvet, zrela semena listnatih rastlin na dan za list, semena 
korenovk na dan za korenino in semena plodovk na dan za plod. 

Obogatite znanje s predavanji vrhunskih strokovnjakov, zbranih v brošurah Pridelujmo svoja semena 1 in 2. 

Nega sadnega drevja 
•  Najbolje je, da obiramo sadje na dan za plod v œasu za obiranje. To je posebej pomembno pri sadju za 

ozimnico. Najboljši dnevi so 5. in 6., 15. in 16. 10., v œasu za plod. Zelo dobri so tudi dnevi za cvet v œasu 
za obiranje. Izogibamo se vsekakor dnevom za list in œrtanim dnevom. Veœ v knjigi Praktiœno vrtnarjenje in 
brošuri Biološkodinamiœno sadjarstvo 1.

•  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, ki ga škropimo na dan za plod v œasu po obiranju, odpre 
kambij za delovanje zvezd. Te se v kambij kot odtisnejo in vodijo razvoj brstov, 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 (1 kg na 100 l škropiva) pa zmešamo s preparatom iz kravjaka 
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 nekaj sveže krvi. 

•  Iz grozdja, ki ga oberemo na dan za plod ali dan za cvet, je vino boljše! Vino Demeter kvalitete, pridelano 
po biološkodinamiœni metodi, postaja v svetu pojem. Ne bodite zadnji!

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

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 zrel prepariran kompost in zemljo plitvo preorjemo v zimsko brazdo. 

Škropimo preparat iz kravjaka po Mariji Thun.

Škodljivci 
Za mere proti polžem je najboljši dan 22. 10.

Vegetabilni preparat iz kamilice
7. 10. med 8. in 14. uro vzamemo pripravljen kratek kos tanjše veje macesna, odlušœimo lubje, tako da to 
oblikuje tulec, ki ga zapolnimo na enem koncu z odrezanim kolutom lesa. Tulec napolnimo z navlaženimi 
cvetovi prave kamilice, zapremo še na drugem koncu z drugim kolutom lesa, dobro prevežemo in zakoplje-
mo v zemljo, približno 50 cm globoko, kjer preparat zori.

Vegetabilni preparat iz rmana
13. 10. po 16. uri zakopljemo vejo breze, v kateri zori preparat iz rmana, v zemljo, približno 50 cm globoko.

Gnoj iz roga 
Tako preprosto in tako uœinkovito! Gnoj iz roga je koncentrirana gnojilna 
moœ. Rastlina, ki ga dobi, se moœno poveže z zemljo, naredi neizmerno 
veœ korenin, se bolje oskrbuje s hranili in vodo, je bolj varna pred sušo. 
Preparat 500 rešuje letine! Pomagajte si vendar! Zdaj je pravi œas, da 
preparat naredite sami!
Kravji rog do konice napolnimo s kravjakom krave, ki smo jo nekaj dni 
krmili s senom, in ga zakopljemo približno 50 cm globoko v oživlje-
no zemljo. Spomladi vsebino izbezamo iz roga in preparat shranimo v 
šoti. Škropivo pripravimo tako, da 12 dag preparata v 40 l mlaœne vode 
vrtinœimo eno uro.
Izdelovanje in uporaba biološko-dinamiœnih preparatov je danes naša prva naloga. Z njimi zdravimo škodo, ki 
jo je œlovek povzroœil zemlji, rastlinam, živalim in sebi. Tako gradimo pogoje preživetja in kot je vedno znova 
rekla Marija Thun, nadaljujemo stvarnikovo delo.
Œe niste œlani društva Ajda, kupite brošuro Preparati in se lotite izdelave kar sami. Zakaj pa ne?
Naroœila na tel. 031 577 942.

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

godiœevja, malin itd. navozili zrel kompost. Površine za rastline, ki ne marajo živalskega gnoja, kot so 
œebula, korenje, pastinak in stroœnice, oskrbimo z rastlinskimi komposti. Njive bomo zelo plitvo preorali 
in jih pustili v grobi brazdi. Vrtove grobo prelopatamo in pustimo zemljo tako odprto. Kjer lopatanje ni 
mogoœe, bomo kompost premešali z zgornjo plastjo zemlje. Škropimo preparat iz kravjaka po Mariji Thun. 
Grobo brazdo lahko brez brananja zasejemo s primerno rastlino za zeleno gnojenje ali jo, œe imamo dovolj 
ekološko œiste slame, prekrijemo s slamo ali listjem. Groba odprta brazda omogoœa, da energije kozmosa 
zemljo temeljiteje prežamejo, kot œe bi bila ta 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, tudi gnila stebla ali plodovi paradižnika, krompirjeva, od listne gnilobe œrna cima, tropine, 
tudi zmerne koliœine gnilih jabolk, zavržena volna od striženja ovac, vse premešano s slamo ali listjem, 
morda z nekaj lopatami zrelega komposta in vrtne zemlje, zložimo v kup in dodamo kompostne prepa-
rate. V procesu kompostiranja bodo glivice in bakterije, ki so nujno potrebne za razkroj, na vseh zloženih 
substancah dokonœale razkroj in v zrelem kompostu jih zanesljivo ni veœ. Ker tam nimajo veœ dela, jih 
preprosto ni. Zametavanje ali sežiganje »okuženih« delov rastlin je plod œlovekovega neznanja. Veœ v 
brošuri Marije Thun Temelji b-d gospodarjenja. Naroœila na tel. 031 577 942.

•  Površine, kjer bomo sadili naslednje leto krompir, škropimo z lastnim škropivom proti koloradskemu hrošœu.
•  Ko so vrtovi že skoraj prazni, se voluhar rad loti tistega, kar je še ostalo. Glavice radiœa venijo druga za 

drugo. Voluharja se rešimo, œe narežemo bezgove vejice in jih potaknemo okoli gredice tako, da jih œisto 
zahodimo v zemljo. Bezeg voluharju preveœ smrdi!

Biodinamika v Sloveniji (www.zlate-misli.si/); (www.deloindom.si/jagodicevje/ekoloska-kmetija-
bogovic-zacelo-se-je-z-jagodami); (https://biodinamicnakmetija-cernelic.si/o-kmetiji/)
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Datum
Lunaxpred
ozvezdjem  

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. pe j  2 A – g  E23 voda/toplota plod do 18, ----- vih, pmt 1. ali 2. 11. škropimo zjutraj sadno drevje s preparatom 501 za dozorevanje listja in lesa

2. so j A – h  G2  Jr J u toplota -----, od 12 plod do 18, -----, *konec presajanja ob 1   vih popoldne dobro za pozno trgatev

3. ne k  10 toplota/zemlja plod do 9, od 10 korenina

4. po k zemlja korenina vih trosimo zrel kompost, zlagamo in prepariramo nove komposte

5. to l  18 zemlja/svetloba korenina do 17, od 18 cvet vih, vlk

6. sr l svetloba cvet vih, vlk 6. in 7. 11. izkopljemo rogove s kremenom; potikamo cvetoœe œebulnice; delamo s œebelami

7. œe a  20 Ag 10 svetloba/voda cvet do 19, od 20 list vih, ptr sekamo zelje za kisanje

8. pe a            L voda list do 10, od 11 cvet

9. so a voda list vih, nvh

10. ne a voda list do 14, -----

11. po b  1 o  D toplota ----- vih

12. to c  22 15 toplota/zemlja plod do 21, ----- vih škropimo sadno drevje s preparatom 501 za dozorevanje listja in lesa; pozna trgatev

13. sr c zemlja korenina do 14, od 15 cvet

14. œe c             L zemlja korenina vih, vlk zlagamo in prepariramo nove komposte

15. pe d  17 zemlja/svetloba korenina do 16, od 17 cvet

16. so d F15  D10 svetloba -----, od 13 cvet, *zaœetek presajanja ob 16 popoldne delamo s œebelami; ribamo zelje, presajamo trajnice in cvetoœe grmovnice

17. ne e  19 svetloba/voda cvet do 18, od 19 list vih, nvh

18. po e voda list vih

19. to f  8 voda/toplota list do 7, od 8 plod presajamo sadno drevje, trto in jagodiœevje, pozni posevki ozimnih žit

20. sr f A – i toplota plod vih

21. œe g  19 toplota/zemlja plod do 18, od 19 korenina

22. pe g zemlja korenina do 21, -----

23. so g Pg 9 zemlja ----- vih

24. ne g p v s zemlja korenina vih izdelujemo vegetabilni kompostni preparat iz hrastovega lubja

25. po h  0 svetloba cvet delamo s œebelami; ribamo zelje in repo

26. to i  6 16 svetloba/voda list

27. sr i voda list pmt

28. œe j  12           LL voda/toplota cvet do 13, od 13 plod vih, vlk

29. pe j G12  E5  Jr toplota -----, od 8 do 20 plod, -----, *konec presajanja ob 11   pmt pozni posevki ozimnih žit

30. so k  19 J u toplota/zemlja -----, od 9 do 18 plod, od 19 korenina pozna trgatev

SETVENI DNEVI LISTOPAD – NOVEMBER 2019

Œas za presajanje je od 1. do 2. in od 16. do 29. novembra.

Merkur Venera Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton
h R i g i j bR lR j

20. h 25. j 27. j 27. l
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K novembru 2019

Sonce se 2. 11. za dobra dva tedna preseli pred najožje ozvezdje zodiaka, pred svetlobno ozvezdje Tehtnice, za 
tem bo od 20. 11. pred vodnim ozvezdjem Škorpijona. Ob zaœetku meseca imamo sicer dva planeta pred vodnimi 
ozvezdji, enega pred zemeljskim ozvezdjem, toplotni element zastopajo trije planeti, svetlobni element pa dva, oba 
na povratni poti. V toku meseca imamo tri svetlobne trigone. Svetloba je dobro zastopana. Dva planeta, od 27. 11. 
pa tudi Jupiter, sta v službi elementa toplota in skrbita za blage temperature. Do 27. 11. bo Jupiter skupaj z Venero 
pred Škorpijonom uspešen v službi elementa voda. Glede na izkušnje priœakujemo, da bo november moker.

Priporoœamo:
Semena in rastline
•  Za potikanje cvetoœih œebulnic izbiramo dneve za cvet, najbolje v œasu za presajanje. Cvetice se nam bodo 

zahvalile z dobro rastjo in moœnimi barvami. 
•  Od 2. do 20. 11. je Sonce pred ozvezdjem Tehtnice in mikroorganizmi v tleh se še enkrat razmnožujejo. To je, 

še posebej v œasu za presajanje, primeren œas za gnojenje travnikov in pašnikov. Œe dodatno škropimo preparat 
iz kravjaka 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, 
odbiranje primerkov zelja, korenja, rdeœe pese in pastinaka, ki ga bomo za pridelovanje semen prezimili... 
Pri stroœnicah bomo pri odbiranju semena za naslednje leto v stroku vzeli le zrna v sredini, podobno pri 
koruznem storžu le zrna v njegovem srednjem delu. Tudi za razmnoževanje elitnih žit bomo iz izbranih, 
zdravih, velikih in lepo oblikovanih klasov vzeli le zrna iz sredine. Pri rastlinah in njihovih plodovih lahko 
govorimo o polu, ki pripada Zemlji (spodaj), o polu, ki pripada kozmosu (zgoraj) in izravnani sredini. Saj 
vemo, tudi za regeneracijo krompirja jemljemo le kali in oœesca iz srednjega dela gomolja. 

 Pri korenju in rdeœi pesi, ki oblikujeta seme v drugem letu in ju prezimimo v kleti, odbiramo plodove tipiœne 
oblike in zdravega izgleda, preverimo pa tudi okus. Mesto zareze zamažemo z ogljem.

 
Nega sadnega drevja 
•  Œe sadimo novo sadno drevje, bomo zemljo škropili s preparatom gnoj iz roga, korenine namoœili v narejenem 

premazu za sadno drevje s presliœnim œajem, h koreninam pa zakopali tri dotrajane kravje rogove s konico proti 
deblu. Enega napolnimo s kravjakom zdrave krave. Najboljši so dnevi, ko Luna potuje pred ozvezdjem Leva.

•  Študija iz tujine pravi, da moderni sadjarji škropijo letno sadje s pesticidi 31 krat. Biodinamiki pa nikoli. 
Uživanje s strupi pridelanega sadja zdravju škoduje, pridelano po naœelih biodinamike pa prinaša zdravje. 

•  V œasu za presajanje presajamo jagodiœevje na dan za plod, cvetnice na dan za cvet, gozdno drevje na dan 
za list. Pri presajanju zemljo škropimo s preparatom gnoj iz roga.

•  Œas za presajanje je œas za obrezovanje sadja in vinske trte. Prednost imajo dnevi za plod in dnevi za cvet, 
ko ni zmrzali.

•  Sadno drevje gnojimo s premazom, ki ga nanašamo na debla in veje, ki smo jim ostrgali debelo lubje. 
Dobro je tudi veœkratno škropljenje krone s pasto za sadno drevje, ki smo jo razredœili s preparatom iz 
kravjaka po Mariji Thun. Odliœno je za obnovo kambija – skupne korenine listov in plodov, ki jih drevo 
oblikuje - in pomlajevanje dreves. Proti divjadi dodamo 5% krvi.

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

Izdelovanje preparatov 
Na prvi dan za cvet v novembru, morda 7. 11., bomo biodinamiki izkopali pripravek iz kremena. V rogu naložen, 
skoraj kot moka zdrobljen kremenov kristal, zakopan v zemlji od pomladi, je vezal nase sile poletja in toplote. 
Kristal bomo izbezali iz roga in spravili v prozoren kozarec, ki naj stoji na soncu na okenski polici. Preparat iz 
kremena je pravi zaklad med našimi preparati, prinaša višje pridelke in boljše zdravje rastlin, ki bo, z uživanjem 
teh rastlin, hkrati krepilo tudi naše zdravje. Preparat škropimo ob œisto doloœenem œasu dneva in razvoju rastline.

Vegetabilni preparat iz hrastovega lubja
24. 11. med 15. in 22. uro ure vzamemo pripravljen kratek kos tanjše veje pecljatega hrasta, doba, odlušœimo 
lubje, tako da to oblikuje tulec, ki ga zapolnimo na enem koncu z odrezanim kolutom lesa. Tulec napolnimo 
z naribanim grobim zunanjim lubjem doba, zapremo še na drugem koncu z drugim kolutom lesa, dobro 
prevežemo in zakopljemo v zemljo, približno 50 cm globoko, kjer preparat zori.

Priprava zemlje
Œe tega še nismo postorili, je še œas za kompostiranje. Vse organske odpadke, ostanke rastlin iz vrtov, tudi bolnih, 
manjše koliœine gnilega sadja, listje, tropine, zavrženo volno od striženja ovac in gnoj zložimo v slojih v kupe, dodamo  
nekaj zrelega komposta in zemlje in biodinamiœne kompostne preparate. Ti omogoœijo hitro delovanje glivic, ki 
razkroj zaœnejo, in dobro pretvorbo, ki glivicam sledi. 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. Komposti lepše 
zorijo, œe hkrati, ko škropimo vrtove in njive s preparatom iz kravjaka po Mariji Thun, œim pogosteje privošœimo 
nekaj tega škropiva tudi kompostom. Œez eno leto bo to, kar smo zložili v kupe, zaradi preparatov vredno štirikrat 
toliko! Seveda kar se tiœe energij zdravja in reprodukcije! In te so pomembnejše kot snovi. To œutimo tudi na sebi.

O sadjarstvu
Nega drevja, posebno sadnega, ima veliko skupnega z enoletnimi zelenjavnimi kulturami in ga, vsaj kar 
zadeva gnojenje in nego s œaji, obravnavamo na enak naœin, pri tem pa seveda sledimo Setvenemu pri-
roœniku Marije Thun. 
Ob študiju Steinerjevega »Kmetijskega teœaja« lahko ugotovimo, da pripisuje Steiner planetom velik pomen. 
Tako pove, da je treba gledati na drevo tja v vejevje kot na »nakopiœeno zemljo«. Vejevje, se pravi oleseneli 
del drevesa, naj bi negovali na podoben naœin kot negujemo njivsko zemljo. Listi, cvetovi in plodovi so na tej 
»nakopiœeni zemlji« enoletne rastline s skupno korenino, ki je kambij.
Zeli na vejah drevesa, liste in pozneje plodove, gnojimo tako tudi preko debla, ki je nekaj kot oživljena zemlja 
na zelenjavni gredici. In kako negovati deblo, da bo to tudi plodna podlaga za liste, cvetje in plodove? Nekoœ 
so sadjarji za nego sadno drevje premazovali s premazom iz kravjaka in ilovice, pod krono pa drevesa tudi 
gnojili. In kakor v kmetijstvu, kjer so zaœeli raœunati koliko kg gnojila potrebuje dober pridelek neke kulture, 
je ta raœunica zaœela veljti tudi v sadjarstvu. Beremo, na primer, da je bilo treba za 15 košar jabolk gnojiti 
drevo pod krono s 15 košarami gnoja. Seveda so mislili dobro, a je bilo takšno premoœno gnojenje za drevje 
preveœ; posledica tega je bil pojav glivic in škodljivcev.
Tako se je Marija Thun lotila tudi poskusov za dobro in zdravo nego sadnega drevja. Na podlagi teh je izob-
likovala priporoœila glede premaza za drevje, ki se nanaša s œopiœem, in izdelovanja paste za sadno drevje, 
ki jo škropimo v vejevje. Priporoœila lahko strnemo takole:
Na severni polobli se sadjarsko leto zaœenja v zaœetku novembra. Takrat naj bi sadje gnojili. Koliœina, ki jo 
priporoœamo je 10 t dobro predelanega prepariranega komposta na 1 ha. Pri tem mislimo tako na stopnjo 
razkroja kot tudi na t. i. »kozmiœno zrelost«, na to, kar sprejme kompost vase pri svojem enoletnem zorenju s 
preparati. Ko drevje odvrže liste, naj bi kompost vdelali rahlo v tla in škropili steblo in krošnjo dreves s pasto 
za sadno drevje, ki jo mešamo v preparatu iz kravjaka M. Thun.

Pasto za drevje, ki jo škropimo v vejevje, naredimo sami tako, da v kadi nepretrgoma, eno uro, mešamo 10 kg 
kravjaka, 10 kg ilovice, 2,5 kg bazaltne moke, 2,5 kg pepela in 1 l sirotke. Ko pripravimo vodo s preparatom 
iz kravjaka po Mariji Thun, dodamo na 100 l tekoœine 1 kg pripravljene paste in mešamo ritmiœno 20 minut. 
Pripravljeno škropivo precedimo in škropimo drevje obenem z okopavanjem trikrat, vedno na dan za plod.
Pomladi še preden drevje razvije liste, škropimo steblo in krošnjo trikrat na dan za plod s preparatom gnoj 
iz roga. To je pomembno.
Ko drevje razvije liste, škropimo v krošnje enkrat na dan za list œaj iz velike pekoœe koprive. Nato je na vrsti 
škropljenje s preparatom kremen iz roga. Prviœ škropimo na dan za plod po cvetenju, ko se razvijejo listi in 
že vidimo zasnove plodov. Najveœji uœinek dosežemo, œe mešamo preparat v œasu pol ure pred sonœnim 
vzhodom in pol ure po sonœnem vzhodu, nato pa takoj škropimo. Za drevje naredimo nekaj dobrega, œe za 
tem, na dan za cvet zgodaj zjutraj škropimo drevje enkrat s œajem iz regrata. Ta krepi procese kremena v 
listih in zmanjšuje škodo zaradi rastlinskih parazitov. Za tem škropimo enkrat s œajem iz kamilice. Ta krepi 
procese kalcija in okrepi liste; œe škropimo tako, je škropljenje z bakrom nepotrebno. Nato škropimo enkrat, 
na dan za plod, še s œajem iz rmana, ki spodbuja procese kalija; œe škropimo z njim, škropljenje z žveplom 
ni potrebno. S tem smo za dobro in zdravo letino naredili pravzaprav vse.
In še tale nasvet: za poletno obrezovanje sadnega drevja izbiramo dneve za plod v œasu za presajanje, pri 
spravilu sadja pa dajemo prednost dnevom za plod ali dnevom za cvet v œasu za obiranje.
Sadje je obrano in drevje se že pripravlja na novo letino. Da bo ta dobra, škropimo sadno drevje po spravilu 
sadja, še preden odvrže liste, s preparatom kremen iz roga dvakrat na dan za plod zgodaj zjutraj in vsekakor 
enkrat na dan za plod popoldne. To je potrebno za dobro dozorevanje listja in lesa. 
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Datum
Lunaxpred
ozvezdjem  

Konstelacija Elementx
Ugoden impulz  
za rastlino in ura

Pripomba Zapisujemo naša opravila – predlogi

1. ne k A – i zemlja korenina vih, nvh

2. po k zemlja korenina

3. to l  2 zemlja/svetloba cvet pmt 3. in 4. 12. delamo s œebelami

4. sr l svetloba cvet vih

5. œe a  4 Ag 6 svetloba/voda cvet do 9, od 10 list vih

6. pe a voda list

7. so a voda list 

8. ne b  8 voda/toplota list do 7, od 8 plod vih, ptr, vlk 8. in 9. 12. priložnost za pozno trgatev

9. po b toplota plod 

10. to c  6 toplota/zemlja korenina vih, nvh

11. sr c zemlja korenina

12. œe c  6 zemlja korenina vih

13. pe d  1 F 22  D16             L zemlja/svetloba cvet do 12, -----, od 19 cvet, *zaœetek presajanja ob 23 dopoldne režemo vejice za adventne in božiœne aranžmaje; k œebelam vstavimo mrežice

14. so d svetloba cvet vih, vlk ribamo zelje in repo

15. ne e  1 L voda list do 7, od 8 plod vih, nvh obrezujemo sadno drevje in jagodiœevje

16. po f  13 voda/toplota list do 12, od 13 plod vih

17. to f toplota plod obrezujemo sadno drevje in jagodiœevje

18. sr f Pg 22 toplota plod do 10, ----- vih

19. œe g  1 o  E zemlja -----

20. pe g A – j zemlja -----, od 11 korenina vih, ptr, vlk, pmt

21. so g zemlja korenina vih, ptr, nvh

22. ne h  7 zemlja/svetloba -----, od 7 cvet vih, nvh režemo vejice za božiœne aranžmaje, posekamo božiœno jelko

23. po i  14 svetloba/voda cvet do 13, od 14 list dopoldne režemo vejice za božiœne aranžmaje, pripravimo jamo za zakopavanje semen

24. to i sveti veœer             L voda list do 13, od 14 plod pmt sveti veœer, semena v dobro zaprtih kozarcih zložimo v zemljo, prekrijemo jih s slamo in zemljo

25. sr j  21 Božiœ voda/toplota list do 20, od 21 plod

26. œe j 7G21 J q E14  J A toplota -----, od 17 plod, *konec presajanja ob 20 pmt

27. pe j J u toplota plod do 13,-----, od 19 plod

28. so k  4 toplota/zemlja korenina vih, ptr v okviru svetih noœi, danes vlada dnevu ozvezdje Leva. Da dobijo rastline sposobnosti obvladovanja razmer v katerih bodo rasle,  
sejemo pripravljena semena sadja in drugih plodovk.29. ne k J n zemlja korenina

30. po l  11 L zemlja/svetloba korenina do 10, od 11 do 14 cvet, od 15 plod vih

31. to l svetloba cvet pmt

SETVENI DNEVI GRUDEN – DECEMBER 2019

Œas za presajanje je od 13. do 26. decembra.

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

7. i 19. k 4. h
28. j 31. i
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Sonce ostaja do 20. 12. pred vodnim ozvezdjem Škorpijona, nato je pred toplotnim ozvezdjem Strelca. V 
službi vodnega elementa ni ob zaœetku meseca noben planet, element zemlja zastopa en planet, pet pla-
netov je v službi toplote in dva v službi svetlobe. Pet planetov v službi toplote, eden od njih še na povratni 
poti, razen tega pa v drugi polovici meseca trije toplotni trigoni in od 28. 12. toplotni Merkur pred toplotnim 
Strelcem. Vse kaže, da snega ne bo niti za Božiœ niti za novo leto.

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 dobro zaprte 
kozarce ali lonœene posode s semeni. Vse prekrijemo s senom ali slamo, listjem ali deskami in zasujemo z 
zemljo. Semena bomo vzeli iz zemlje 6. 1. Med tem œasom, v œasu svetih noœi, dobijo semena impulze, ki so 
pomembni za razvoj rastlin v bodoœnosti. Plodnost Zemlje usiha, dobra semena, ki so temelj preživetja nas 
in naših otrok, je vedno težje pridelati. Pomagajmo rastlinam tudi z zakopavanjem semen v œasu svetih noœi!

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

vinsko trto in jagodiœevje, ob dnevih za cvet cvetoœe grmovnice in žive meje. 
•  Za podiranje božiœnih drevesc izbiramo dneve za cvet ali dneve za plod, prednostno v œasu za obiranje.
 Za izpopolnjevanje znanja o pridelovanju sadja brez strupov priporoœamo brošuro Biološkodinamiœno sadjarstvo 1.

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

Dr. Rudolf Steiner, utemeljitelj antropozofije 

Življenje in delo filozofa, prirodoslovca in raziskovalca Goethe-
jeve zapušœine Rudolfa Steinerja je neobiœajno. Njegov naœin 
razmišljanja, ki ni vedno lahko razumljiv, je poln spodbud. Nje-
gove zasnove drugaœne znanosti, nove pedagogike, medicine 
in kmetijstva so del œloveške kulture, so impulz in inspiracija. 
Rudolf Steiner je razvil antropozofijo kot duhovno znanost in 
kot individualno kršœansko-spiritualno pot razvoja, ki postane 
vidna v socialni odgovornosti in v praktiœnih iniciativah.

Objavljamo kratek življenjepis dr. Rudolfa Steinerja, kot ga je 
objavila Antropozofska družba v Nemœiji, in dodajamo nekaj 
informacij iz drugih virov (izpisano modro). 

Otroštvo, mladost, študij v Avstriji

Dne 27. februarja 1861 je bil Rudolf Josef Lorenz Steiner rojen v Donjem Kraljevcu (Avstrija, zdaj Hrvaška). 
Oœe je bil naœelnik železniške postaje in telegrafist pri Avstrijski južni železnici. Mali Rudolf globoko doživlja 
lepoto, ki ga obdaja. Ko je star sedem let, ima po smrti svoje tete prva nadœutna doživetja. Odtlej razlikuje 
»stvari, ki jih vidimo in stvari, ki jih ne vidimo«.
Hudo mu je, ker ne najde nikogar, s katerim bi te izkušnje lahko delil in išœe naœin, s katerim bi realnost 
nevidnega lahko prikazal. Kot osnovnošolec zavzeto študira knjigo naœrtne geometrije in meni, da bi utegnil 
biti naœin, kako prikazati ljudem nevidni svet, podoben geometriji.

Od leta 1872 obiskuje višjo realno šolo v Wiener Neustadtu in z odliko opravi maturo. Da bi razumel »…kateri 
resniœni uvid v bistvo stvari zmore œloveška pamet« prebira Kanta.
Sreœen je, ko sreœa zelišœarja Felixa Balde, ki kot on, vidi bitja narave.

1879-83 na Tehniœni visoki šoli na Dunaju študira matematiko, fiziko, botaniko, zoologijo, kemijo, poleg tega 
pa še literaturo, zgodovino in filozofijo. Ukvarja se z vprašanjem, ki ga postavlja Fichte: kdo je œloveški JAZ 
in z Goethejevimi spoznanji na podroœju metamorfoze življenja v rastlini.
Goethejeva metamorfoza ga fascinira. Kot uvid v nevidno tkanje življenja in duha se mu dozdeva primerna za 
pot do zaznavanja nevidnega. Vedno bolj mu je jasno, da pot do zaznavanja nevidnega sveta utira œlovekova 
sposobnost mišljenja. Sam si pridobi izredno jasnost misli.

Izdajatelj Goethejevih del in urednik na Dunaju

1882 Na predlog prof. Karla Juliusa Schröerja, raziskovalca Goethejeve zapušœine, postane 21- letni Steiner 
izdajatelj Goethejevih prirodoslovnih spisov v založniški hiši Kürschners Deutscher National-Literatur. Do leta 
1897 izda štiri knjige.
1884 Steiner postane uœitelj hudo prizadetega otroka pri družini Specht. Poglobi svoje znanje o œloveški 
duševnosti in s svojim videnjem notranjega dogajanja privede otroka do popolnih mentalnih sposobnosti. 
Deœek, po imenu Otto, pozneje konœa gimnazijo in študij medicine.

1886 Steiner izda svojo prvo knjigo z naslovom Osnove spoznavne teorije Goetheanistiœnega pogleda 
na svet. Povabijo ga k sodelovanju pri ediciji Sophien-Ausgabe Goethejevih del. Sreœa teologa prof. W. Ne-
umanna, s katerim se mladi Rudolf lahko pogovarja o ponavljajoœih se življenjih na Zemlji.

1888 postane urednik pri œasopisu Wiener Deutsche Wochenschrift, kjer sam obravnava predvsem politiœna 
dogajanja v Avstriji in Ogrski.

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

Sreœno

Rudolf Steiner (1861-1925) 



Sodelovanje v Goethejevem arhivu v Weimarju

1890-97 je Rudolf Steiner sodelavec v Arhivu Goetheja in Schillerja v Weimarju. Za Cottaśche Bibliothek svetov-
ne literature izda dela Arturja Schoppenhauerja, Jeana Paula, Christopha Martina Wielanda in Ludwiga Uhlanda.
Suhoparno delo v arhivu Steinerja zelo obremenjuje. Œetudi sreœa Hermana Grimma, Ernsta Haeckla in Edu-
arda von Hartmanna, nima pravih partnerjev za razgovore o vsebinah, ki ga v bistvu zaposlujejo. Duševna 
opora mu je Anna Eunike, s katero se leta 1899 poroœi.
V Weimar se Rudolf Steiner preseli leta 1890. Kot podnajemnik stanuje pri Anni Eunike, vdovi s petimi otroki. 
Steiner živi tam umirjeno, na zunaj povsem obiœajno življenje.

1891 na Univerzi Rostock Steiner promovira kot dr. phil. z dizertacijo Temeljna vprašanja spoznavne teorije s 
posebnim ozirom na Fichteja. Leta 1892 objavi to delo pod naslovom Resnica in znanost.

1893 izda knjigo Filozofija svobode, osnove modernega pogleda na svet. Duševni rezultati opazovanja po 
naravoslovni metodi so Steinerjevo glavno filozofsko delo in miselni temelj njegovega življenjskega dela.
Steiner nikoli ne zavraœa dosežkov znanosti, opozarja le, da je treba vse to vedenje dopolniti. 

1894-96 Elisabeth Förster Nitsche ga skuša pridobiti kot soizdajatelja Nitschejevih del. Steiner sreœa bolnega 
Friedricha Nitscheja. Leta 1895 izide njegova monografija o Nitscheju z naslovom Friedrich Nitsche, borec 
proti svojemu œasu.

1897 zakljuœi svoje delo v arhivu in izda svojo knjigo Goethejev pogled na svet. S sistematiœnim meditira-
njem zaœne iskati zavesten dostop do duhovnega sveta. 
Odkrije, da obstaja ob œasu, ki teœe naprej, tudi tok œasa, ki s tem interferira in teœe nazaj. S svojo zavestjo 
zmore biti v tem toku priœa dogodkov preteklosti.

Urednik, uœitelj in predavatelj v Berlinu

1897-1905 Rudolf Steiner sprva ne najde nobenih poklicnih perspektiv. Odide v Berlin, kjer se le stežka 
preživlja kot izdajatelj in urednik revije Magazin für Literatur, v njej objavi številne prispevke v zvezi z lite-
rarnimi in filozofskimi vprašanji, gledališke kritike, recenzijo knjig, ter s predavanji v Zvezi Giordano Bruno, 
na prireditvah sindikatov ter v krogu literatov. Spremlja ga želja, da bi se pogovarjal o vprašanjih, ki so ga 
notranje zaposlovala, glede na spreminjajoœo se kulturo œasa. Kljub temu, da sreœa Else Lasker-Schüler, 
Petra Hille, Stefana Zweiga, Käthe Kollwitz, Ericha Mühsama, Paula Scheebarta in Franka Wedekinda, ostaja 
v svoji notranjosti osamljen.
Leta 1897 doživi Steiner v Berlinu vizijo in duhovno posvetitev posebne vrste. To doživetje postane glavni 
motiv njegovega nadaljnjega življenja. Odtlej se zelo posveœa kristologiji in pove, da kršœanstvo ni dogma, 
temveœ resniœnost duhovne izkušnje.

1899-1904 Ne da bi se zavezal marksistiœni miselnosti, pouœuje na delavski univerzi, ki jo je ustanovil Wil-
helm Liebknecht v Berlinu. Sreœa Roso Luxemburg.

Od teozofije k antropozofiji

Okoli leta 1900 se Rudolf Steiner ukvarja z vprašanjem, kako nasproti materializmu okrepiti nov odnos do 
duhovnosti. Povabijo ga, da predava v teozofski biblioteki v Berlinu o Nitscheju in Goethejevi pravljici. V tem 
krogu naleti na razumevanje. Sledi vrsta predavanj o mistiki in kršœanstvu kot mistiœnem dejstvu. Sreœa 

Marie von Sievers, v Parizu in St. Petersburgu je konœala šolanje za gledališke umetnosti in recitacijo, ki leta 
1902 postane njegova najožja sodelavka. Njeno vprašanje, ali le ni potrebna zahodna kršœansko-duhovna 
pot spoznanja, postane odloœilno za Steinerjevo poznejše delovanje.
Steiner je sreœen, ker je pri Teozofski družbi našel duše, pripravljene za duhovno pot.

1902-1910 Rudolf Steiner postane generalni sekretar nemške sekcije z duhovnostjo vzhoda inspirirane Te-
ozofske družbe. Tam od samega zaœetka poudari svojo evropsko-kršœansko usmeritev. Skupaj z Marie von 
Sievers oblikuje teozofske lože v Nemœiji in tujini.
Z neizœrpno produktivnostjo zaœne Steiner razvijati antropozofijo, ki združuje vsa podroœja znanja, od koz-
mologije do naravoslovja, kulturne zgodovine in zgodovine religij, v eno samo zgodovino evolucije œloveštva, 
Zemlje in vsega kozmosa.
Rezultati tega dela so strnjeni v od leta 1903 izdanih temeljnih delih: Kako doseœi spoznanja višjih svetov/ 
Teozofija in socialno vprašanje / Vzgoja otroka in dveh delih, ki sta za antropozofijo centralnega pomena 
Teozofija – o bitju œlovek – in Tajna veda – o celotni evoluciji Zemlje in œloveka.
Da je Kristus odprl pot k Božjemu, pove. Da omogoœajo trije koraki v morali en korak v duhovnosti in da mora 
iskati resnico vsak œlovek sam. Da je pomembna vztrajnost in pripravljenost, biti potrpežljiv tako dolgo, da se 
resniœnost do prave stopnje razviti zavesti, razodene sama. 

1904 Steiner ustanovi ezoteriœno šolo. Spoprijatelji se s Christianom Morgensternom in Eduardom Schuré. V 
Münchnu posluša njegova predavanja Wassily Kandinsky.

1910-1913 V Münchnu pod vodstvom Rudolfa Steinerja uprizorijo njegove štiri misterijske drame. S temi 
dramami Steiner ozavešœa usodo skupnosti ljudi in prikaže njihovo povezanost v toku inkarnacij. Dotlej 
splošno opisano pot šolanja za višja spoznanja pokaže konkretno na gledališkem odru.
V svojih spisih Duhovno vodenje œloveka in œloveštva, Pot œloveka k spoznavanju samega sebe, Prag 
duhovnega sveta, opisuje vedno bolj natanœno pot œloveka skozi zaporedna življenja. Intenzivno se ukvarja 
s študijem nauka o œutilih. 

1911 Anna Steiner-Eunike umre. Steinerjeva predavanja posluša Franz Kafka in prosi Steinerja za razgovor.

1912 Steiner, spodbujen z misterijskimi dramami, utemelji novo obliko gibanja, evritmijo. V naslednjih letih 
jo, skupaj z Marie von Sievers, razvije v gledališko umetnost.
Ker kršœansko – spiritualna pot, ki jo uœi, prihaja vedno bolj v nasprotje s cilji Teozofske družbe, Teozofsko 
družbo zapusti in ustanovi Antropozofsko družbo.
Razvija antropozofijo kot moderno znanost iniciacije in ozavešœanja, ki naj bi duhovno prežela in povezala vse 
življenje, tako znanost kot umetnost, religijo in socialno življenje.

Arhitekt, umetnik, predavatelj

1912-1913 Steiner, skupaj z Marie von Sievers, z njo se leta 1914 poroœi, oblikuje v Nemœiji in tujini an-
tropozofsko družbo. Ima predavanja o reinkarnaciji in usodi, o evangelijih, o življenju med smrtjo in novim 
rojstvom, o misterijih in razvojni zgodovini œloveštva.

1910-1920 Za misterijske drame naœrtuje poslopje z dvojno kupolo v Münchnu. Naœrt pozneje uresniœi v 
Dornachu pri Baslu v Švici. Med 1. svetovno vojno gradijo poslopje »Goetheanum« pod Steinerjevim vod-
stvom številni umetniki dvajsetih narodnosti. V okolju Goetheanuma gradijo postopno enkraten ansambel 
stanovanjskih in gospodarskih poslopij po Steinerjevih osnutkih. V œasu gradnje ima predavanja o umetnosti, 
arhitekturi in zgodovini.V œasu vojne ezoteriœna šola ne deluje.
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1917 V knjigi O ugankah duše izidejo rezultati Steinerjevih raziskav o tridelnosti œloveškega organizma 
kot sistemu živœevja in œutil, ritmiœnem sistemu in sistemu okonœin in njegovo obravnavanje razmerja med 
antropologijo in antropozofijo. 
Po razgovorih z bavarskim državnim svetnikom Ottom Grafom Lerchenfeld o situaciji v Srednji Evropi, nas-
taneta ob koncu 1. svetovne vojne dve, razmisleka vredni, knjigi v katerih razvije Steiner ideje za socialno 
preoblikovanje javnega življenja. Te posreduje vplivnim politiœnim osebnostim Nemœije (državni sekretar 
Kühlmann, princ Max von Baden) in Avstrije (cesar Karl I.).

1919 Pod naslovom Centralne toœke socialnega vprašanja v življenjskih nujnostih sedanjosti in prihodnosti iz-
idejo predavanja o socialnem vprašanju, ki jih je imel Steiner v Zürichu. Centralna misel je „Tridelnost socialnega 
organizma“, to je œlenitev enovitosti države v svobodno duhovno življenje, demokratiœno podroœje prava in aso-
ciativno delovanje gospodarstva. V kaosu povojnih let se Steiner publicistiœno bori za realizacijo „Tridelnosti“. 
V predavanjih in razgovorih z zastopniki delavcev in industrialcev se zavzema za oblikovanje delavskih svetov.

Na iniciativo delavcev tovarne Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, ki jo krepko podpira direktor tovarane Emil Molt, 
pride v Stuttgartu do odprtja Steinerjeve Svobodne Waldorfske šole kot celostne šole za osnovno in srednje iz-
obraževanje. Steiner jo vodi do svoje smrti. Z delavci zelo intenzivno dela na vsebinah pedagogike, ki jo razvije iz 
duhovno-znanstvenega razumevanja œloveka. Pod vodstvom Marie von Sievers pride do prve javne evritmiœne pred-
stave v renomiranem Pfauentehater v Zürichu. Tej predstavi sledijo številne evritmiœne predstave v Švici in v tujini.

1920-1922 ima Steiner za œlane Antropozofske družbe številna javna predavanja v Nemœiji in tujini in cikle 
predavanj kot Ustreznosti mikrokozmosa in makrokozmosa ter Meje spoznanja narave.
Odpirajo se nove Waldorfske šole, antropozofski raziskovalni inštituti in klinike. Steiner sodeluje pri ustano-
vitvi »Kršœanske skupnosti«, gibanju za religiozno obnovo. V desno radikalnih krogih se napadi na Steinerja 
stopnjujejo in od leta 1922 mora svoja javna predavanja v Nemœiji omejiti.

Požig Goetheanuma in nov zaœetek

1922-1923 v Silvestrski noœi 1922/23 zaneten požar uniœi Goetheanum v Dornachu. Steinerja to zelo prizadene. 
Kljub temu, brez prekinitve, nadaljuje z umetniškimi predstavami in predavanji v t.i. hiši mizarstva neposredno 
poleg pogorišœa. Za iz betona grajeno novo stavbo Goetheanuma (konœana leta 1928) izdela zunanji model.

1923-1925 Situacija tistega œasa je težka in se zrcali tudi v problemih znotraj Antropozofske družbe. Kot 
protiutež Steiner, za Božiœ leta 1923, utemelji Antropozofsko družbo na novo. V center družbe postavi spet 
»Svobodno visoko šolo za duhovno znanost« z nalogo, da »povezuje najbolj globoko ezoteriko z najširšim 
možnim javnim delovanjem«.

1924 To leto pomeni višek v Steinerjevem ustvarjanju. Zaœne se œas najbolj intenzivnih predavanj in teœajev. 
Na prošnjo zainteresiranih ima predavanja in teœaje za specifiœne teme kot: pedagogika, medicina, nacio-
nalna ekonomija, teologija, kmetijstvo, fizika, gledališke umetnosti, pedagogika za prizadete, evritmija ter 
predavanja o reinkarnaciji (t.i. predavanja o karmi) v Dornachu, Pragi, Bernu, Breslavu, Arnheimu, Stuttgartu, 
Londonu in Torquay v Angliji.
Jeseni 1924 Rudolf Steiner težko zboli. Predavanja in teœaji se iznenada konœajo.
V sodelovanju z zdravnico Ito Wegmann nastane še knjiga Temeljni aspekti razširjene umetnosti zdravlje-
nja. Bolan in vezan na posteljo, piše svojo avtobiografijo Pot mojega življenja.
Iz bolniške postelje oblikuje še dragocena pisma namenjena œlanom družbe in t. i. Mihaelova pisma, nekaj 
kot strnjene napotke duhovnega sveta. Meni, da je kar najbolj pomembna naloga, da ljudje razvijejo globoko 
razumevanje za spoznanje o reinkarnaciji duha in karmi.

Dne 30. marca 1925 Rudolf Steiner umre v Dornachu. 

Grandiozna zapušœina dr. Rudolfa Steinerja obsega 40 njegovih temeljnih knjig in 270 zvezkov z zapisi nje-
govih približno 6.000 javnih predavanj.
Naš dolg do Rudolfa Steinerja utegne biti poplaœan, œe vsaj malo uresniœimo njegovo osrednjo željo: 
da se podamo na pot spoznanja, spoznamo kdo smo in bi tako nekdo postali.

Steinerjeva Waldorfska pedagogika
»Otroka s spoštovanjem sprejeti, z ljubeznijo vzgajati in odpus-
titi v svobodo« Rudolf Steiner.

Rudolf Steiner je ustanovil prvo Waldorfsko šolo leta 1919 v Stutt-
gartu, ki prviœ uresniœi princip socialne praviœnosti na podroœju 
šolstva. Ne glede na socialno poreklo, nadarjenost in poznejši 
poklic, dobijo mladi skupno izobrazbo. Kot prve, do mature sega-
joœe šole, so Waldorfske šole z vertikalnim šolskim sistemom po-
vezan princip selekcije nadomestile s pedagogiko spodbujanja. 
Waldorfska pedagogika pazi na to, da se pri pripravljanju otroka 
na zahteve modernega življenja ne zanemari tisto, kar je œloveš-
ko. Glede na vsakokratno stopnjo razvoja otroka želi vzpostaviti 
ravnotežje med sposobnostmi in znanjem. Rudolf Steiner poziva 
uœitelje: »Ne mislite toliko na to, da morajo otroci to ali ono doseœi, 
temveœ se vprašajte, kaj lahko dosežejo glede na to, kakršni so. 
Delati je treba povsem iz možnosti otrok. Vsak otrok je zanimiv.« 
Mlad œlovek sme odkriti lastno identiteto in se iz nje razvijati s 
fantazijo in vedno veœjo odgovornostjo do okolja.
Waldorfska pedagogika ni metodika nekega pogleda na svet pa 
tudi œista pedagogika neke metode ne. Uresniœujemo jo lahko v 
vseh družbenih in kulturnih okoljih. Od leta 1919 se je razširila 
po vsem svetu. Danes v svetu veœ kot 1.000 waldorfskih šol in 
dvakrat toliko otroških vrtcev na vseh kontinentih vzgaja otroke 
k temu, kar sami so.
Kot svobodne šole so Waldorfske šole hierarhiœno organizirano vodenje državnih šol nadomestile s sta-
tutom svobode. Samoupravljanje staršev in uœiteljev predstavlja k bodoœnosti naravnano podroœje zbiranja 
izkušenj. Pedagoško vodstvo uresniœuje vsakotedenska konferenca vseh uœiteljev, ki sodelujejo povsem 
enakopravno. - (www.waldorfschule.de)
Okvir waldorfske pedagogike so sedemletni razvojni ritmi œloveka. Waldorfska pedagogika enakovredno obrav-
nava in oblikuje otrokove mentalne (intelekt), socialne (œustva - umetnost) in praktiœne sposobnosti. Vsakemu 
od teh podroœij namenja približno tretjino pouka. Tako omogoœi, da otrok v polnosti razvije vse sposobnosti, ki 
jih ima. Selekcije pri sprejemu v šolo ni. Sprejema tudi lažje prizadete otroke, saj je to za vzgojo ostalih uœencev 
pomembno. Uœenje dveh tujih jezikov od prvega razreda naprej, œas za uœenje branja in pisanja ni predpisan, 
knjige za t. i. glavni pouk izdelujejo otroci sami. Metoda ne predvideva ocenjevanja znanja s številkami in tudi 
ne ponavljanja razredov. En inštrument od prvega in najpozneje od œetrtega razreda še drugi, evritmija kot 
obvezni predmet, recitacije in gledališke predstave…; male in velike delavnice za mizarstvo, oblikovanje gline, 
bakra, srebra in zlata, šivalnica, velik vrt s pridelovanjem zelenjave in zelišœ, œebelarstvo, hlev z malimi žival-
mi…; prvih osem let isti razrednik, ki je otrokom ljubeœ vzgled v vsakem pogledu. V gimnazijskem delu uœitelj 
obravnava uœence kot sebi enakovredne osebnosti, pouœujejo pa le visoko izobraženi specialisti. 
V Sloveniji imamo šest Waldorfskih šol. - (www.waldorf.si)
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Otroci 3.razreda Waldorfske šole pri oranju.

Waldorfska predšolska vzgoja.



Medicina
Rudolf Steiner opiše œloveka kot duhovno, duševno in fiziœno bitje. Na tem zgradi znanstveno utemeljeno 
metodo medicine, katere spoznanja predstavljajo razširitev moderne naravoslovne umetnosti zdravljenja. Od 
leta 1919 je metodo razvijal z dr. Ite Wegman in skupino zdravnikov okoli nje. 
Antropozofska anamneza zajame razen poteka bolezni in simptomov tudi biografske in socialne razmere 
pacienta in izdela, skupaj s pacientom, njegovo rdeœo nit življenja. Medicina, ki sledi Rudolfu Steinerju, ne 
odpravlja simptomov, temveœ skuša z zdravili urediti porušene strukture enosti telesa, duše in duha.
Po antropozofskih naœelih velike farmacevtske firme izdelujejo zdravila iz mineralov, rastlin in živalskih 
substanc in se hkrati posveœajo tudi raziskovalnemu delu. Antropozofska zdravila uporabljajo antropozofske 
klinike in mnogi zdravniki tako splošne medicine kot specialisti, ki delajo po antropozofskih naœelih. Steiner-
jeva spoznanja o beli omeli kot zdravilni rastlini, predstavljajo pomemben prispevek v terapiji rakastih bolezni. 
Razen terapije z zdravili, uporablja antropozofska medicina v terapevtske namene tudi umetnost, kot zdravil-
no evritmijo – terapijo gibanja, risanje, glasbo, govor in gledališko igro. Ozdravitev ni odvisna le od spoznanj 
zdravnikov in terapevtov, ki doloœajo uporabo zdravil. Potrebno je, da se uœi tudi pacient. Bolezen je pomem-
ben mejnik na življenjski poti, ki v premagovanju ovir omogoœa nadaljnji razvoj.
Antropozofska medicina je moderna medicina, ki kot enakovreden partner stoji ob strani moderne medicine. 
- (www.goetheanum-medizin.ch; v Sloveniji www.nid-sapientia.com)
Antropozofska medicina obravnava œloveka kot psihofiziœno celoto, sozvoœje organov z dušo in duhom v 
doloœenih socialnih, geoloških in kozmiœnih danostih.

Kmetijstvo
V œasu, ko so kmetje zaœeli uporabljati umetna gnojila, je imel leta 1924 Rudolf Steiner na prošnjo kmetov t. 
i. »Kmetijski teœaj«, ki predstavlja temelj biološkodinamiœnega gospodarjenja in ekološkega kmetijstva sploh.
Skrbno upravljanje s krogotoki snovi in energij pri rastlini, živali in mineralnem svetu v organizmu kmetije, ob 
upoštevanju kozmiœnih sil kot n.pr. ritmov planetov, predvsem pa z izdelovanjem in uporabo biološkodina-
miœnih kompostnih preparatov in preparatov za škropljenje, ki zemljo oživljajo, krepijo rastlinsko rast, tvorbo 
in kvaliteto substanc rastlin. Steinerjeva knjiga Temelji uspešnega kmetovanja v oœeh duhovne znanosti 
predstavlja v veœ kot 50 deželah sveta izhodišœe za delo v veœ kot 4.000 pridelovalnih in 1.000 predelovalnih 
obratih, ki prodajajo svoje proizvode pod v svetu najodliœnejšo blagovno znamko »Demeter«. Biološkodi-
namiœno kmetijstvo je bistven prispevek k ohranjanju plodnosti zemlje, zdravja kulturnih rastlin in živali, 
œloveku pa s kvaliteto pridelane hrane omogoœa njegov nadaljnji razvoj. 
V skupnostih, ki so se oblikovale v prejšnjih desetletjih na podroœju biološkodinamiœnega kmetijstva, je 
nastala vrsta modelov za socialno integracijo in nove oblike uporabe kapitala in lastnine za interes skupnosti. 
Rudolf Steiner »…pri obravnavanju rastline, živali pa tudi življenja same Zemlje se je potrebno ukvarjati z 
moœnim razširjanjem v smeri kozmosa…« - (www.demeter.net; v Sloveniji www.demeter.si)
V t.i. DOK primerjalnem poskusu, ki ga že 40 let opravlja inštitut FIBL v Švici je nedvoumno dokazano, da od 
vseh naœinov pridelovanja hrane le biološkodinamiœna metoda zmore ohranjati in celo krepiti plodnost zemlje. 
Naslovi društev, ki biološkodinamiœno metodo negujejo in širijo v Sloveniji so na strani 64.

Evritmija
Umetnost gibanja, ki jo je Rudolf Steiner utemeljil leta 1912, je, v kontekstu umetniških poskusov ob zaœetku 
20. stoletja, dati notranjemu procesu zaznavanja oblike, barve, tona in glasu. Za razliko od plesa in gledališke 
umetnosti evritmija noœe posredovati œustev, miselno ali tehniœno dozdevno držo telesa, ni gibanje po glasbi 
ali interpretacija pripovednih vsebin. Œe je na odru evritmija in gledalec se vanjo potopi, vidi svet sil v gibanju.
Ker ima evritmija opraviti z realnimi silami, lahko tudi harmonizira in zdravi. Tako so se razvile razen gle-
dališke evritmije tudi zdravilna evritmija in pedagoška evritmija kot terapevtske oblike, katerih uœinkovitost 
svet vse bolj ceni. 

Evritmija je obvezen del waldorfske predšolske in šolske pedagogike. Teœaje evritmije za odrasle ponujajo 
v Sloveniji na Waldorfskih šolah, tam so na razpolago tudi naslovi zdravilnih evritmistov, torej evritmistov, ki 
so dokonœali študij zdravilne evritmije. 

Goetheanum
Od leta 1913 do 1920 so na griœ v Dornachu prihajali umetniki dvajsetih razliœnih nacionalnosti, da bi skupaj 
zgradili prvi Goetheanum –simbol antropozofiije, stavbo, ki s prežemajoœo se dvojno kupolo iz lesa združuje 
vse umetnosti. Poslopje je v silvestrski noœi 1922/23, malo preden je bilo popolnoma konœano, uniœil ogenj.
V centru prvega Goetheanuma naj bi bil postavljen monumentalni relief »Reprezentant œloveštva«: œlovek v 
sooœanju s silami strjevanja in silami razblinjanja, dualnostjo zla – kar je temeljna misel antropozofije. Ta 
relief je ohranjen in je razstavljen v novem Goetheanumu.

Novi Goetheanum je nastal v Dornachu pri Baslu. Naœrte za ponovno gradnjo je razvijal Rudolf Steiner v 
zadnjih letih svojega življenja. Ideji je botroval isti duh, oblika pa ni ponovno prepoznavna. Novi Goetheanum 
je v celoti narejen iz betona. Revolucionarno, saj je bil beton kot gradbeni material takrat še malo preizkušen, 
nikoli pa še uporabljen za tako veliko zgradbo s tako svobodo plastiœnega oblikovanja. Tu je sedež Splošne 
antropozofske družbe in Svobodne šole za duhovno znanost, je internacionalni kongresni center, je gledali-
šœe za uprizarjanje Goethejevega Fausta in Steinerjevih »Misterijskih dram«, za evritmiœne predstave, gleda-
liške predstave in koncerte. Vsako leto okoli 150.000 ljudi obišœe ta, kar se kulture, arhitekture in pokrajine 
tiœe, zelo poseben kraj v švicarskem jura gorovju. (www.goetheanum.org) 

Steiner v zvezi z antropozofijo, antropozofi in antropozofskim pogledom na svet
Antropozofija je pot spoznanja, ki želi duhovnost v œloveku voditi k duhovnosti kozmosa (celoti pojavnega sveta). V 
œloveku se pojavi kot potreba srca in œustev. Antropozofija posreduje spoznanja, ki se pridobijo na duhovni naœin.
Antropozofi so lahko le ljudje, ki doloœena vprašanja o bitju œlovek in svetu œutijo kot življenjsko potrebo tako, 
kot œutimo lakoto in žejo.
Antropozofski pogled na svet ne more biti v tem, da vzamemo sumo abstraktnih pojmov, jih opazujemo kot 
neke vrste katekizem, potem pa smo zadovoljni, œeš da je naš pogled na svet drugaœen kot ga imajo drugi. 
Obstajati mora v tem, da spremeni vse naše mišljenje, da spremeni vse naše œutenje.

Za duhovno znanost ni bolj primerne dejavnosti kot uvesti individuum v umetnost življenja.

62 63

Reprezentant œloveštva Novi Goetheanum
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Upravljanje z blagovno 
znamko Demeter  
v Sloveniji

Združenje Demeter Slovenija
Volœji Grad 40, 6223 Komen
predsednik: Sergij Stancich
info@demeter.si
www.demeter.si

Naslovi društev Ajda

Društvo za b-d gospodarjenje 
Lan Bela krajina
Cerovec 17, 8333 Semiœ
predsednik: Tone Plut
telefon: 041 760 739
biodinamikalan@gmail.com 

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

Društvo za b-d gospodarjenje 
Ajda Dolenjska
Vinji vrh 5a,  
8220 Šmarješke Toplice
predsednik: Jože Lusavec
telefon: 031 645 476 
(vsak delavnik od 17. do 19. ure)
joze.lusavec@gmail.com

Društvo Ajda Domžale
Podreœje 10, 1230 Domžale
predsednik: Jože Grabljevec
telefon: 041 323 249
ajda.domzale@gmail.com
www.ajda-domzale.si

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

Društvo za b-d gospodarjenje 
Ajda Goriška
Ulica padlih borcev 26,
5290 Šempeter pri Gorici
predsednik: Drago Kladnik
telefon: 040 658 482
ajda.goriska@gmail.com
www.ajda-goriska.si

Društvo za b-d gospodarjenje 
Ajda Istra
Dilici 15, 6274 Šmarje pri Kopru
predsednik: Matej Korenika
telefon: 041 607 819
(vsako sredo od 9. do 11. ure )
ajda.istra@gmail.com

Društvo Ajda Koroška
Mariborska 4,  
2360 Radlje ob Dravi
predsednica: Nada Kamenšak
telefon: 031 839 488 
kamensaknada@gmail.com

Društvo biodinamikov  
Notranjska
Cesta 4. maja 75, 1380 Cerknica 
predsednica: Mihaela Klanœar
telefon: 041 444 736
biodinamika.notranjska@gmail.com

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

Društvo za b-d gospodarjenje 
Pomurje  
Ulica Staneta Rozmana 2,  
9000 Murska Sobota 
predsednica: Daniela Topolovec 
telefon: 040 373 332
(pon.-pet. od 11. do 19. ure) 
biodinamiki.pomurja@gmail.com

Društvo za b-d gospodarjenje 
Ajda Posavje
Boštanj 30, 8294 Boštanj
predsednik: Zvone Œerneliœ
kontakt: Majda Hriberšek
telefon: 041 458 532
majda.hribersek@gmail.com

Društvo Ajda Posoœje 
Žagarjeva 13, 5220 Tolmin
predsednica: Milenka Kavœiœ
telefon:  041 297 873
 031 477 892
Marjanca Gruden 
ajda.posocje@gmail.com

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

Društvo za b-d gospodarjenje 
Ajda Štajerska 
Šaleška 16, 3220 Velenje
predsednica: Katarina Modrijan 
telefon: 051 394 494 
(vsak dan od 7.30 do 8.30)
ajda.stajerska@gmail.com

Društvo Ajda Vrzdenec
Tabor 12, 1370 Logatec
predsednica: Bojana Breznikar 
telefon: 041 757 177
(od 16. do 20. ure)
ajdavrzdenec.logatec@gmail.com


