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VÝCHODISKA A SOUVISLOSTI

Antroposofie Rudolfa Steinera
vychází z celostního pohledu, který má spojovat 
nejrůznější přístupy (vědecký, umělecký, 
náboţenský) a uvolňovat komplexně tvůrčí potenciál 
lidí

odlišná od běţného materiálního světonázoru

pracuje se silovým, nehmotným působením

čtyřčlenná soustava přírody a člověka:
1. stupeň - minerální svět, nerostná úroveň, fyzická, 
mrtvá

2. stupeň - rostlinný svět,  sloţka oţivená, obdařená 
schopností ţivota a růstu

3. stupeň - svět zvířat, kromě ţivotních projevů mají 
duševní projevy- cítí bolest, strach, mají instinkty

4.stupeň - člověk, je nadán duchem, duchovní svět, 
vědomí sebe sama, odpovědnost za sebe i za okolní 
svět, ostatní přírodní říše



VÝCHODISKA A SOUVISLOSTI

Problémy v zemědělském hospodaření 
na počátku 20. století

sniţování vitality pěstovaných rostlin, jejich 
regeneračních schopností

pokles plodnosti hospodářských zvířat, 
oslabování jejich konstituce, otázky krmení, 
zdraví, šlechtění

pokles půdní úrodnosti, otázky hnojení 
organickým hnojením

formující ţivotní síly, pouţití homeopatik, 
kosmické rytmy

postavení zemědělství ve společnosti, sociální 
obnova v zemědělství



VÝCHODISKA A SOUVISLOSTI

Zemědělský kurz červen 1924

velkostatek hraběte Keyserlinga, dnešní polské 
Kobierzyce u Vratislavi

8 přednášek o kosmických souvislostech 
zemědělství

zaloţení „Pokusného kruhu antroposofických

zemědělců“ 
– ověřování Steinerových pokynů

1928 DEMETER – značka pro označení 
produktů vypěstovaných za pomoci 
biodynamických preparátů – platí dodnes

1929 – vzniká označení „biologicko-
dynamická“ zemědělská metoda



VÝCHODISKA A SOUVISLOSTI

POJEM BIOLOGICKO–DYNAMICKÝ

BIOLOGICKÝ                                
reprezentuje ekologickou sloţku tohoto 
druhu zemědělství, respektování ţivotních 
zákonitostí a trvalé udrţitelnosti

DYNAMICKÝ                              
označuje podporu silového působení 
na stupni oţivené a oduševnělé přírody 
prostřednictvím speciálně zhotovovaných 
jemnohmotných hnojiv



VÝCHODISKA A SOUVISLOSTI

Ochranná známka Demeter
národní svazy „Demeter“- vlastní směrnice, v souladu 
s mezinárodními směrnicemi Demeter

některá ustanovení přísnější neţ NR (ES) 834/2007

vybraná specifika: 

kaţdoroční pouţití všech biodynamických preparátů

zahrnutí celého podniku se všemi plochami pro 
rostlinnou i ţivočišnou produkci do konverze

chov přeţvýkavců je neodmyslitelnou součástí 
zemědělské podnikové individuality

minimálně 50% potřebného krmiva musí být z vlastní 
produkce

původ mladých zvířat z uznaného biologicko-
dynamického statku, nejlépe z vlastního stáda

biologicko-dynamické osivo a sadby



VÝCHODISKA A SOUVISLOSTI

Rozšíření biologicko-dynamického 
zemědělství ve světě

podle http://www.demeter.net/

v současné době uţívá značku Demeter přes 
3500 producentů z téměř 40 zemí 



VÝCHODISKA A SOUVISLOSTI

Další aplikace antroposofie

Waldorfská pedagogika

Léčebně-pedagogická zařízení a camphillské
domovy pro mentálně postiţené

Kosmetika – Weleda, Wala

Výtvarné umění

Pohybové umění - eurytmie 

Antroposofické kliniky, lékařské a terapeutické 
praxe

Camphill České Kopisty 
na BIOJARMARKU v Praze



Z HISTORIE BIODYNAMIKY V ČESKÝCH 
ZEMÍCH

20. - 30. léta dvacátého století - první pokusy                  
s biologicko-dynamickým zemědělstvím na 
Pardubicku a Semilsku, obchodně nabízeny jeho 
produkty - mouky, šrot, krupice, perličky ale 
i brambory a zelenina, med

1990 - první kontakty českých zemědělských 
odborníků s biologicko-dynamickým zemědělstvím  
ve Švýcarsku zprostředkované spolkem SVWO

1991 - první letní praktikum na biodynamických
statcích ve Švýcarsku s teoretickým vzděláváním pro 
zájemce z Československa

1992 - vychází první číslo Valeriany - čtení pro 
přátele biologicko-dynamického zemědělství 
připravované svazem ekozemědělců PRO-BIO
Šumperk



Na exkurzi u pana Martina Otta ve Švýcarsku, rok 1991



V roce 1992 začala vycházet 
Valeriana

– čtení pro přátele 
biologicko–dynamického 

zemědělství



Z HISTORIE BIODYNAMIKY 
V ČESKÝCH ZEMÍCH

počátek 90.let - o biologicko-dynamické  hospodaření usilují 
na Semilsku dva podniky: Farma Kout v Hájích nad Jizerou-
Dolní Sytové a Zemědělské druţstvo, později Krakonošův 
ranč v Poniklé

1993 říjen - první seminář společné přípravy 
biodynamických preparátů pro veřejnost v Janoušově
u Šumperka, organizovaný svazem PRO-BIO za účasti 
zahraničních odborníků

1996 - vychází český překlad Zemědělského kursu Rudolfa 
Steinera

1997 – poslední preparátový seminář v Janoušově, 
pokračování na farmě Kout ve Fořtu

jednotlivé pokusy o hospodaření s biodynamickými prvky 
na soukromých podnicích v 90. letech dvacátého století: 
např. S. Daněk, V. Lačnák. R. Ţidek, P. Dostálek, P. Kverek, 
K. Tachecí aj., dále řada drobnopěstitelů a zahrádkářů



Z HISTORIE BIODYNAMIKY 
V ČESKÝCH ZEMÍCH

Farma Kout, 1992 – sběr měsíčku Hartíkov, 1996 – příprava preparátů

Janoušov, 1996 – preparátyJanoušov, 1995 – příprava preparátů



BIODYNAMIKA 
V ČESKÝCH ZEMÍCH DNES

Na farmě Kout ve Fořtu se pravidelně
na jaře a na podzim scházejí zájemci 
o přípravu biodynamických preparátů 

S biodynamickými preparáty začínají 
pracovat pod vedením Petra Dostálka
i v Bemagru, a.s., Malonty



Z HISTORIE BIODYNAMIKY 
V ČESKÝCH ZEMÍCH

2000 – vydáno poslední, 12. číslo Valeriany

2003 - spuštění internetové stránky Biodynamika.cz

2003/2004 - zahájení hospodaření v Camphillu
České Kopisty u Litoměřic (domov pro mentálně
postiţené s biodynamickou farmou)

první desetiletí 21. století - biodynamické aktivity 
(semináře, hospodaření) ve Fořtu, Nové Vsi 
u Lomnice nad Popelkou, Českých Kopistech 
u Litoměřic 

2008 – Bioinstitut, o.p.s. uspořádal ve Sluňákově, 
v Horce nad Moravou seminář na téma Biodynamické 
zemědělství; jedním z přednášejících byl 
biodynamický zemědělec, pan Trygve Sund z Norska



CHARAKTERISTIKA 
BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

podnikový organismus

podniková individualita

péče o půdu – biodynamické preparáty

pěstování rostlin

chov zvířat

organizace a řízení, ekonomika, vlastnické 
vztahy

sociální úkoly

výzkum



CHARAKTERISTIKA 
BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Podnikový organismus

farma jako samostatný organismus

vlastní zdroje, omezení vstupů zvenčí

vlastní krmiva

vlastní hnojiva

vlastní osiva

co největší ROZMANITOST
- polní  plodiny, zelenina, byliny, ovocnářství, 
chov zvířat, louky a pastviny ale také  křoviny, 
remízky, les

CÍL = sladit vše v jeden fungující celek, 
harmonický organismus, kde se jeho prvky 
vzájemně ovlivňují a podporují



CHARAKTERISTIKA 
BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Individualita podniku

neexistují stejní lidé, neexistují stejné statky

jedinečné podmínky

geografické

půdní

klimatické

rozhodující je postava hospodáře

individualita člověka formuje individualitu 
statku



CHARAKTERISTIKA 
BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Půda, biodynamické preparáty

péče o půdu je základem zdraví zemědělského  
organismu, hlavním úsilím biodynamického 
podniku je oţivení půdy

osevní postup se zastoupením leguminóz

hnojení pouze hnojem, močůvkou, kompostem

podpora půdní úrodnosti a zdraví rostlin 
speciálními preparáty:

postřikové - roháček 

- křemenáček

kompostové



CHARAKTERISTIKA 
BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Biodynamické preparáty - působí jako léčiva pro 
půdu i rostliny, jsou praktickým spojením  hmotného 
a  silového (dynamického) působení. Pouţívají se v 
nepatrných dávkách (obdobných homeopatickým 
léčivům).

Polní (postřikové, rohové) – pouţívají se ve formě 
postřiku na půdu – roháček, na rostlinu - křemenáček

ROHÁČEK – plnění kravských rohů kravinci na podzim, 
přes zimu zakopané v půdě

KŘEMENÁČEK – plnění kravských rohů rozdrceným 
křemenem, v půdě od jara do října

Kompostové - na úpravu statkových hnojiv (hnoje, 
kompostu, močůvky, kejdy)

surovinou jsou léčivé rostliny (řebříček, heřmánek, 
pampeliška, kopřiva, dubová  kůra, kozlík) připravené 
za pomoci zvířecích orgánů (např. kravské střevo)



Míchání preparátů 
se řídí přesnými pravidly



Příprava křemenáčku



CHARAKTERISTIKA 
BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Pěstování rostlin

zásady obdobné jako v ekologickém 
zemědělství 

rostlina má vyrůstat z oţivené zdravé půdy, 
pak je sama odolná vůči chorobám a škůdcům 

výběr vhodných odrůd, nejlépe pocházejících 
z biodynamického šlechtění, vlastní semenaření-
osivo adaptované na místní poměry

pěstování se zohledněním postavení planet      
a Měsíce (často vyuţíván kalendář Výsevní dny 
připravovaný M. Thunovou - u nás kaţdoročně
vydává překlad  svaz PRO-BIO Šumperk)

hnojí se půda pro její oţivení, ne rostliny 



CHARAKTERISTIKA 
BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Chov zvířat – na biodynamický statek 
hospodářská zvířata patří:

rovnováha počtu zvířat s plochou rostlin 
- chovat tolik zvířat a takových, která zajistí 

dostatek hnoje pro statek, a naopak pěstovat 
takové rostliny v dostatečném mnoţství a vhodné 
pro zvířata

nezastupitelný  význam chovu skotu
- kráva jako zpracovatel objemného 

krmiva a producent kvalitního hnoje

pro půdu

kravám se neodstraňují rohy
- rohy jsou vnímány jako nedílná součást krávy

plemena s vícestrannou uţitkovostí
- ne jednostranně uţitková mléčná či masná



CHARAKTERISTIKA 
BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Chov zvířat – na biodynamický statek 
hospodářská zvířata patří:

při plemenitbě se klade důraz na dlouhověkost   
a celoţivotní uţitkovost

dostatek  kvalitního objemného krmiv je zákla-
dem výţivy přeţvýkavce

přednost má, pokud je to moţné, přirozená 
plemenitba před inseminací

- význam přítomnosti samčího prvku uvnitř stáda, 
hejna

zdravotní stav – důleţitá je prevence, pečlivé 
ošetřování; láskyplný vztah ke zvířatům

při onemocněn se upřednostňují  biologické, 
homeopatické, antroposofické postupy 



CHARAKTERISTIKA 
BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 

Organizace biodynamických podniků
klasická rodinná hospodářství hospodáře a jeho rodiny

podniková společenství  tvořená skupinami lidí, kdy kaţdé 
má svůj úsek práce za nějţ je zodpovědný, ale společně s 
dalšími se podílí na řízení celého podniku

Sociální a ekonomické aspekty
zemědělský statek nejen jako místo vzniku potravin a 
surovin, ale i jako místo souţití a setkávání lidí 

díky pestrosti biodynamických podniků i větší počet 
pracujících lidí, včetně např. faremního zpracování a prodeje

začlenění mentálně postiţených do zemědělské práce 
(camphilské domovy - práce s půdou, rostlinami a zvířaty 
jako terapie)

vytváření asociací spojujících přímo producenty a spotřebi-
tele, vzájemně se podporujícího spojení s prvky solidarity, 
také spojení producentů a obchodníků



CHARAKTERISTIKA 
BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 

Výzkum
v zahraničí - Švýcarsko, Německo, Švédsko -
výzkumné ústavy zkoumající biologicko-dynamické 
postupy

výzkum účinků biodynamických preparátů, účinnost 
homeopatických léčiv u zvířat, sledování vlivu na 
kvalitu potravin, vliv planet na růst rostlin apod.

srovnání biologicko-dynamického zemědělství s 
ekologickým a konvenčním: kvalita celého systému 
se posuzuje obtíţně, spíše se hodnotí jednotlivé části

DOK pokus (biologicko dynamické – organické – konvenční) ve 
Švýcarsku- rozdíly mezi jednotlivými způsoby hospodaření 
(např. sledování výnosu, energetické náročnosti, ale i počtu
ţíţal, biomasy mikroorganismů apod.)

kvalita potravin – speciální obrazové (obraz tvořící 
metody)



BIODYNAMICKÝ STATEK TRYGVE SUNDA, 
NORSKO

 

Oblast 

hospodaření 

Trygve Sunda 



BIODYNAMICKÝ STATEK TRYGVE SUNDA  

Stange – Kirke nedaleko Lillehammeru

úrodná obilnářská oblast kolem největšího 

norského jezera Mjosa

soběstačné uzavřené biologicko–dynamické 
hospodářství s uzavřenou vazbou rostlinné              
a ţivočišné produkce

52 ha zemědělské půdy

7 ha pastviny

18 ha louky

18 ha orná půda – obiloviny

9 ha orná půda – brambory a zelenina

hospodářská zvířata, zatíţení 1DJ/2 ha půdy

dojnice, drůbeţ, prasata



BIODYNAMICKÝ STATEK TRYGVE SUNDA

Náčrtek členění
zemědělské půdy
na statku Trygve Sunda
- projekce na semináři
ve Sluňákově, 5. února 2008



BIODYNAMICKÝ STATEK TRYGVE SUNDA 

zemědělská půda je rozdělena sítí cest a 
cestiček lemovaných porosty keřů a stromů 
(biodiverzitní pásy) do 13 políček

hnojení – kompostovaný hnůj (pod brambory 
a zeleninu), močůvka ředěná vodou v poměru 
1:2 (po 1. i 2. seči na jetelo-trávu), 
biodynamické preparáty

Osevní postup

jařina (ječmen) s podsevem – jetelotráva (2 
roky)– ozim (pšenice, ţito) – brambory, tuřín –
jařina s podsevem



BIODYNAMICKÝ STATEK TRYGVE SUNDA 

Chov skotu

norské červené plemeno, neodrohovává se

přirozená plemenitba

krávy a jalovice přes léto na pastvě, v zimě     
ve vazné stáji s výběhem

krmení: pastva, seno, jádro, tuřín a siláţ 



Rozmanitost tvarů, plodin, odrůd

BIODYNAMICKÝ STATEK TRYGVE SUNDA 



BIODYNAMICKÝ STATEK TRYGVE SUNDA 

Zelenina, biodiverzitní pás slunečnic



BIODYNAMICKÝ STATEK TRYGVE SUNDA 

Biodiverzitní pás bylin
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