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ČR, MŽP, v zahraničí atd.). Ve spolupráci s RC svazu zapojení členů
do projektů, pomoc s přípravou, pomoc se spoluﬁnancováním
V oblasti propagace
t Využívání ochranné známky svazu
t Podpora prodeje členů – letáky, tašky, samolepky, receptáře, knihy, ročenky
t Individuální reklama pro členy – výroba etiket, letáků, internetových stránek...
t Označení členů tabulemi PRO-BIO
t Prezentace člena v adresáři a na internetu www.pro-bio.cz, www.zijubio.cz
t Reklama členů v souvislosti s obecnou osvětou (ﬁlmy, časopisy, TK...)
t Společná účast na výstavách, veletrzích, jarmarcích,...
t Public relations – kontakty na novináře, sdělovací prostředky, pořádání
tiskových konferencí, vydávání tiskových zpráv
V oblasti zastupování zájmů členů
t Lobbying za dotace, spolupráce při přípravě zákonů, vyhlášek, Akčních
plánů pro EZ, zasazení se za kvalitní a cenově dostupné služby (např.
kontrolu ekologického zemědělství)
t Zastupování člena při problémových situacích
V oblasti marketingu
t Přednostní informace o možnostech odbytu
t Podpora odbytových programů relevantních pro členy svazu (odbytové
organizace, smlouvy o spolupráci atd.)
t Vlastní certiﬁkační systém – nadstandardní směrnice – propojení s odbytem či dotačním systémem
V oblasti ﬁnancování aktivit členů
t Využívání prostředků Svépomocného fondu svazu (bezúročné půjčky
pro členy svazu)
KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM SVAZU PRO-BIO:
t Ekologický zemědělec nebo zemědělec, který hodlá přejít na ekologický způsob hospodaření
t Zpracovatel produktů ekologického zemědělství, výrobce biopotravin
t Prodejna biopotravin
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Vážení čtenáři Výsevních dnů,
jsme rádi, že toto „periodikum“ má u vás takovou popularitu a že jste
si jej oblíbili. Dovolili jsme si pro vás, na základě vašich podnětů, v letošním
vydání připravit několik novinek – kromě inovované graﬁcké úpravy jsou novinkou zejména recepty, které zde najdete a díky nimž si z vypěstovaných
plodů svojí práce můžete připravit lahodný pokrm. Věříme, že toto rozšíření
vám poskytne chutnou inspiraci.
Přejeme vám plodné a klidné dny!
Svaz PRO-BIO

Znamení versus souhvězdí zvěrokruhu
Čtenáři Výsevních dní Marie Thunové® se nás často ptají, čím to je,
že se údaje o postavení Měsíce ve zvěrokruhu neshodují s těmito údaji v jiných lunárních kalendářích. Rozdíl činí až několik dní. Tento rozdíl je způsoben skutečností, že můžeme rozlišovat dva zvěrokruhy, astronomický a astrologický. Astronomický zvěrokruh je tvořen 12 souhvězdími, která můžeme
pozorovat na obloze; před těmito souhvězdími prochází při pohledu ze Země
nejen Měsíc, ale i Slunce a všechny planety. Jednotlivá souhvězdí jsou různě veliká, a Měsíc se před nimi proto zdržuje různě dlouhou dobu: od
2 do 4 dnů.
Astrologický zvěrokruh je tvořen 12 stejně velkými (30°) znameními. Poloha znamení a souhvězdí se nekryje a rozdíl se během staletí postupně zvětšuje. Na počátku letopočtu, kdy Babyloňané zvěrokruh v dnešní podobě ustavili,
se jejich poloha shodovala, avšak v důsledku jevu zvaného precese dochází
k posunu o 1° za 72 roky. Můžeme si to představit jako dva překrývající se prstence, které se zvolna vzájemně posunují. Za těch 2000 let již činí tento rozdíl
zhruba 30°, tj. velikost jednoho znamení.
Můžeme tedy říci, že astrologický zvěrokruh se čím dál více odchyluje
od reálné kosmické situace. Paní Thunová ovšem v pokusech zjistila, že rostliny
reagují na postavení Měsíce a planet v reálném, astronomickém zvěrokruhu.
Ostatní kalendáře se naopak řídí astrologickou situací; neopírají se však o výzkumy, ale pouze o stovky, možná tisíce let starou tradici. Ta už dnes ovšem
v důsledku zmiňované precese nemusí platit. Více lidí, zahrádkářů, už nám také
potvrdilo, že když se řídili podle jiných kalendářů, nefungovalo jim to, zatímco
když přešli k používání Výsevních dnů, mohli sami pozorovat jejich účinnost.
Tolik stručně na vysvětlenou této nesrovnalosti. Přejeme Vám hodně radosti s prací na zahradě v souladu s kosmickými rytmy.
Radomil Hradil
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Výsevní dny vydává každoročně PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců v rámci svých aktivit. Svaz PRO-BIO úspěšně funguje jako zástupce ekologického zemědělství již 22 let! I Vy máte možnost stát
se naším členem a čerpat výhody s ním spojené, návod jak to udělat
a další užitečné informace najdete níže (a také na webových stránkách
www.pro-bio.cz):
PROČ SE STÁT ČLENEM SVAZU PRO-BIO
A JAKÉ BENEFITY VÁM SVAZ NABÍZÍ?
V oblasti poradenství
t Základní poradenství
t Pomoc s registrací do systému ekologického zemědělství a s přípravou
na vstupní kontrolu
t Pomoc s vedením evidence spojené s ekologickým zemědělstvím
t Příprava na kontrolu a certiﬁkaci kontrolní organizací
t Přítomnost poradce při výkonu kontroly na požádání
t Aktuální informace týkající se problematiky EZ
t Terénní poradenství EZ všeobecné i specializované
t Nově také poradenství v oblasti marketingu a propagace
Toto základní poradenství vykonávají správci regionálních center a smluvní poradci svazu výhradně pro členy svazu. Správci regionálních center
a smluvní poradci jsou pravidelně vzděláváni pro poradenskou činnost.
V oblasti poskytování aktuálních informací
t Bioměsíčník (časopis pro trvale udržitelný život s informacemi o biopotravinách, ekologickém zemědělství, biozahradě a zdravé výživě) – zasílání časopisu členům zdarma v rámci členského příspěvku
t Členský zpravodaj – je distribuován výhradně mezi členskou základnu.
Obsahuje nejaktuálnější a nejdůležitější informace týkající se EZ, které
nemají ostatní ekologičtí zemědělci k dispozici a také informace nad
rámec těch, které jsou zveřejněny v Bioměsíčníku
t Kurzy, školení, exkurze v ČR i zahraničí - účast na akcích pro zvyšování
kvaliﬁkace
t Zasílání informačních materiálů a odborných publikací
t Účast na konferencích, stážích....
t Využívání knihovny a informačního centra svazu
t Informace o grantech, dotacích a jiných podpůrných programech (MZe

Mrkvový krém s kerblíkem

Stará kvetoucí třešeň

– Recept Jakubova tvrz, www.kunicek.cz

Na másle či oleji zpěnit 4 nakrouhané mrkve, zasypat 2 lž. špaldové
mouky a pak zalít 1 l kuřecího vývaru. Vařit 20 min., rozmixovat na krém,
kořenit muškátovým květem a kurkumou. Na talíři posypat sekaným kerblíkem.
Kerblík se hodí na všechny krémové zeleninové polévky, do salátů i k rybě. Obsahuje mnoho vit. C, karotenu, železa a hořčíku. Pročistí organismus a rozpouští hleny. Snadno se pěstuje v polostínu
v truhlících a na záhonech se zeleninou. Je k dispozici zelený po celý
rok, snadno se sám vysemení a v zimě pod chvojím zůstane zelený.
A hlavně vůni kerblíku nesnáší plzáci, a tak kerblík nenapadnou. Je chráněna i jiná zelenina, kolem níž kerblík hustě roste.

EKOFARMA, KEMP, UBYTOVÁNÍ NA MLÝNĚ
MLYNÁŘSKÉ MUZEUM
Ing. Martin Chadim
Horní Dubenky 33
PSČ 588 52
Mob: 724 374 167
WWW.CHADIMMLYN.CZ

Walter Thun se vždycky dokázal nadchnout starými stromy, které si
vytrvale uchovávaly svůj charakter, i když už zčásti odumřely. To platí i pro
tuto nádhernou třešeň. Je vidět, že má co dělat, aby dokázala udržet při životě těch několik málo zbývajících, dosud živých větví. Uznalý pohled umělce pro ni bude blahodárný. Tak jako Walter Thun zachovává kontrast mezi
temným kmenem a zářícími květy, můžeme vidět také jas mladších keřů
a stromů v pozadí, zřetelně poukazujících na budoucí život.

Obraz ze strany 8 lze jako reprodukci o velikosti 40 × 50 cm spolu s reprodukcemi dalších děl Waltera Thuna zakoupit u rodiny Thunových (kontakt viz str. 41).
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Moučník Hopsajčudlaj
– pro 7 osob
– Recept Hany Puchtové, www.ekofarmasvinna.cz

t3/4 l šlehačky
t10 dkg čokolády
tVanilka
tKoňak či rum na pokropení
t1 pudingový prášek, piškoty, 10 dkg mandlí, 5 vajec – jen žloutek, 1/4 kg práškového
cukru, ananas

Pařížská šlehačka:
1/4 l smetany zahřejeme s 5 dkg strouhané čokolády. Do druhého dne
ponechat v ledničce.
Žloutková omáčka:
3 žloutky ušleháme ve 1/4 l smetany s vanilkovým cukrem a půlkou pudingového prášku do hustoty, aby netekla + cukr.
Čokoládová omáčka:
2 žloutky rozšleháme ve 1/4 l smetany a přidá se 5 dkg strouhané čokolády a 1/2 pudingového prášku. Omáčku a šlehačku připravíme den předem.
Do ploché mísy rozložíme kulaté piškoty, na ně rozložíme opět kulaté
piškoty, na ně rozložíme rozsekaný ananas. Pokropíme rumem či konakem,
posypeme rozsekanými praženými mandlemi. Polijeme žloutkovou omáčkou, navrch dáme pařížskou šlehačku a znovu zdobíme mandlemi. Podáváme lžící na dezertní talířky.

Walter Thun, Stará kvetoucí třešeň, akvarel, 1976, 41 × 55 cm
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Rychlá zelenina s mandlemi
– Vegan / bez lepku / pro 4 osoby
– Recept www.biolenka.cz

t2 domácí mrkve
t1 střední pórek
t100 g loupaných mandlí
t3 lžíce bio sezamového oleje
t200 g kulatozrnné rýže
tDulse mořská řasa (tmavě červená, vločky)
tNeraﬁnovaná sůl
1. Rýži propláchneme pod teplou vodou a dáme vařit do dvojnásobného množství vody se špetkou
soli do tlakového hrnce na 45 minut.
2. Mrkev pokrájíme z šikma na kolečka (jako se krájí rohlík na jednohubky, tak aby mazací plocha jednohubky
byla větší) a kolečka pak na hranolky. Stejně tak pokrájíme z šikma na kolečka pórek.
3. Na sezamovém oleji osmahneme mandle, hned na ně přidáme zeleninu se špetkou soli, chvíly smažíme a pod poklicí pak dusíme 5 minut. Před
koncem dosolíme.
4. Zeleninu podáváme s rýží, kvašenou zeleninou a vše posypeme vločkami řasy dulse.
Tomuto pokrmu dodává zajímavou chuť sezamový olej, proto není potřeba žádného dalšího ochucování. Sezamový olej je vhodný na smažení
právě v chladných dnech, kdy tělo přirozeně prohřívá.
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Průběh počasí v roce 2011
V roce 2011 nastal ve vývoji počasí fenomén, který jsme dosud v této
míře nepozorovali. Naše prognózy vycházející z desítky let prováděných pozorování se zčásti nenaplnily. Ačkoli například v dubnu stály čtyři planety
po celý měsíc a Venuše jeho polovinu ve vodnatých Rybách, téměř u nás
nezapršelo. Také v květnu jsme marně čekali na pořádný déšť. V červnu tu
a tam zapršelo, ale výpadek jarních srážek, tolik potřebných pro zemědělské i zahradní plodiny, tím nemohl být nahrazen. Budilo to dojem, že očekávaný vývoj počasí se přesunul do jižní Evropy, kde spadlo nezvykle mnoho
srážek a panovaly velmi nízké teploty.
Důvod tohoto přelomu zatím neznáme. Proto bychom se v tomto roce
chtěli vydat jinou cestou. Popíšeme pouze souvislosti mezi planetami a jejich postavením ve zvěrokruhu. Čtenář tak může sám pozorovat, jak se počasí vyvíjí a jaké tu jsou souvislosti.

Padesát let Výsevních dní
Marie Thunové® / Ohlédnutí
Drazí čtenáři, s těmito Výsevními dny Marie Thunové ® držíte v rukou
padesáté vydání [18. české vydání pod hlavičkou svazu PRO-BIO]. Padesát
let je na jedné straně dlouhá doba. Má-li však člověk díky svému věku a činnosti možnost za touto dobou se ohlédnout, připadá mu mnoho událostí tak
blízkých, jako kdyby se staly teprve před nedávnem.
Padesát let, během nichž prošlo zemědělství stejně rychlým a mnohostranným vývojem jako celá lidská společnost. Doba, kdy jsme téměř
ve všech oblastech života mohli pozorovat novoty, převraty i vysokou míru
svobody myšlení. To vše bylo v tomto rozsahu možné asi jen proto, že lidé
mohli po skončení druhé světové války opět volně dýchat, myslet a jednat.
Maria Thunová je jedním z těchto lidí, kteří se dokázali vymanit z válečných
zmatků a začít „nový“ život.
Na cestě, kterou za uplynulých padesát let urazila, se jí lidé často ptali, jak vůbec přišla na to, aby si růst rostlin spojovala se silovým působením
kosmu a na základě toho pak dávala doporučení ke dnům výsevu. Maria
Thunová se pokaždé usmála a spíše telegraﬁcky hovořila o začátcích svých
pokusů s rostlinami, neboť na podrobné vylíčení byla doba po předchozí
přednášce většinou příliš krátká.
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Maria Thunová se narodila v roce 1922 v Marburku jako Maria Jungová a vyrůstala v hluboce věřící evangelické rodině. Otec měl malý zemědělský podnik, a děti, zvláště Maria jako nejmladší, musely pilně pracovat,
aby se rodina zemědělstvím uživila. Maria měla velký pozorovací talent, díky
kterému se v ní vždycky probouzela spousta otázek, na něž jí mnohdy nedokázali dát odpověď rodiče ani Bible, v níž si doma často četli – s výjimkou
zpěvníku to byla jediná kniha v domě.
V době nacismu musela i ona vykonávat některé povinné služby, což
také neuspokojovalo její velkou touhu po vědění.
Začátkem čtyřicátých let poznala svého budoucího muže, malíře a graﬁka Waltera Thuna. Jeho vášní byla nástěnná malba, kterou mohl
zčásti realizovat jako kostelní malíř, a dílo Johanna Wolfganga Goetha, které
u sebe i během válečných událostí nosil v podobě malého kapesního vydání
Goethova Fausta.
Při bližším seznámení se z něj vyklubal anthroposof, což člověk v tehdejší nacistické době nemohl veřejně přiznat, neboť veškeré snahy o svobodné myšlení a jednání byly postupně zakazovány. Walter Marii seznámil
s řadou durynských zemědělských statků, hlásících se k biologicko-dynamické metodě. A Maria Jungová tehdy konečně nalezla to, co vlastně už jako
dívka hledala.
Na konci války – Maria se mezitím již za Waltera Thuna provdala – se
z Erfurtu vrátila do Marburku, kam ji Walter Thun co nejrychleji následoval. Nyní
tedy v marburské oblasti začalo pátrání po biologicko-dynamických podnicích,
které zde však zatím neexistovaly. A tak jí antroposoﬁčtí přátelé doporučili Výzkumný ústav biologicko-dynamického zemědělství v Darmstadtu.
Zde navštěvovala různé úvodní kurzy a semináře a seznámila se
Franzem Rulnim, který vydával svůj výsevní kalendář. Franz Rulni byl jedním z mála dosud žijících účastníků Steinerova Zemědělského kurzu z roku
1924, z něhož biologicko-dynamické zemědělství vzešlo. Byl to vždy milý
a vstřícný člověk, jehož jsme znali pouze s úsměvem ve tváři. Vydával výsevní kalendář, který uváděl doporučení pro pěstování rostlin a chov zvířat.
Silnou stránkou Franze Rulniho byl spíše chov zvířat, neboť jeho rady pro
pěstování rostlin byly velmi velkorysé a často se zakládaly na starých pranostikách, o nichž se však už tak docela nevědělo, jestli vůbec ještě platí.
Po všech těch nových poznatcích, s nimiž byla moje matka konfrontována, musela co nejrychleji začít podnikat něco praktického, aby zjistila,
nakolik tato nová zemědělská metoda ve spojení s Rulniho kalendářem a jejími zkušenostmi z mládí obstojí v praxi.
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Tofu s pórkem a zázvorovou šťávou
– Vegan/ bez lepku/ pro 4 osoby
– Recept www.biolenka.cz

t1 přírodní tofu (cca 200 g)
t1 větší pórek – nejlépe domácí
t3 lžíce bio sezamového oleje
tHrstka mořské řasy arame
t2 lžíce sojové omáčky Tamari
t5-ti cm kousek čerstvého zázvoru
tŠpetka mletého černého pepře
tNeraﬁnovaná sůl
1. Předem si necháme namáčet,
na 10 minut, ve vlažné vodě mořskou
řasu arame.
2. Pórek nakrájíme na šikmá kolečka o síle 0,5 mm. Tofu nakrájíme na 1 cm
kostky. Zázvor nastrouháme najemno.
3. Na sezamovým oleji opečeme tofu, pak k němu přidáme pórek, špetku pepře, špetku soli, osmahneme a dál pod pokličkou dusíme cca 8 minut.
4. Po 5 minutách přidáme mořskou řasu bez vody, sojovou omáčku, sůl
a vymačkáme ze zázvoru 1/2 šťávy, další 2 minutky dusíme.
5. Jakmile stáhneme jídlo z plotny, do jídla vymačkáme zbylou šťávu ze
zázvoru, promícháme a podáváme.
6. Na fotce je příloha – pohankové noky. Hodí se také celozrnné těstoviny,
naturál basmati rýže, bílá basmati rýže, červená rýže, jáhly. A pro dobré trávení
nezapomeneme na lžíci kvašené zeleniny – na fotce červená řepa.
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Mandlovo – hrušková buchta
– Vegetarian / pro 5 a více osob / zapékací forma 28 × 22cm
– Recept www.biolenka.cz

t350 g bio hladké špaldové mouky doma
semleté ( u kupované: 200 g hladké a 150 g
hrubé špaldové mouky)
t50 g hladké pohankové mouky
t70 g loupaných mandlí
t2 lžíce ghí (přepuštěné máslo) nebo 4 lžíce
bio slunečnicového oleje
5 lžíc agávového sirupu
t2 sladké hrušky
tŠpetka mletého badyánu

t1/4 lžičky bio mleté skořice
t3 kapky kvalitního pomerančového éterického oleje
t17 g kypřícího prášku bez fosfátů

1. První si připravíme mandlové mléko. Mandle v půllitrové sklenici zalijeme převařenou vodou (cca 200 ml) a ručním mixérem mandle rozmixujeme
na mléko. Pak dodáme dalších 100 ml vody a ještě vyšleháme.
2. Smícháme všechny ingredience, kromě prášku do pečiva. Promícháme s mlékem a pokud je potřeba, přidáváme teplou vodu. Finální konzistence je mírně hustá kaše – jako na litou buchtu.
3. Vmícháme na kostičky pokrájené hrušky a na závěr, když už máme
i vymazanou formu a troubu rozehřátou na 150 °C, kypřící prášek.
4. Těsto nalijeme do formy, posypeme jakýmikoliv semínky a dáme péct
při 150 °C na 35 až 40 minut.
5. Vychlazené krájíme.
6. A pokud si strávníci budou stěžovat, že je buchta málo sladká, příště
přidejte o lžíci agávového sirupu navíc. :-)
Doma si mouku melu na domácím mlýnku. Vřele doporučuji. Máte tak zaručeně 100% celozrnnou mouku, čerstvou a voňavou. A také možnost si v kuchyni semlít a čarovat s moukou z celozrnné rýže i červené rýže, které na trhu
nejsou k dostání. S moukou kamutovou, z quinoi, s čerstvou jáhlovou i luštěninovou. Nejde jen o kvalitní výživovou stránku, kterou zajisté domácím mletím
získáte, ale také o energii přírody, která se v celém zrnu skrývá.
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Jáhlové knedlíky plněné uzeným tempehem se zelím
a smaženou cibulkou
– 4 porce
– Recept paní Tomáškové

t330 g jáhel (1 l vody)
t240 g uzeného tempehu
t120 g cibule + cibule na smažení
t5 stroužků česneku
tOlej na smažení
tSůl
Jáhly propereme v cedníku pod tekoucí vodou. Není třeba jáhly v biokvalitě spařovat.
Dáme vařit 1 litr vody s trochou soli
a přidáme jáhly. Vaříme cca 25–30 minut na mírném plameni.
Mezitím si nakrájíme nadrobno cibulku a česnek a společně osmažíme na oleji. Tempeh nastrouháme nahrubo a přidáme k osmažené cibulce
a lehce prohřejeme. Není třeba dále tepelně upravovat. Podle potřeby dochuťte sójovou omáčkou Shoyu nebo Tamari.
Ihned po dovaření jáhel je ponorným mixérem rozmixujte. Voda by měla
být vyvařená.
Z těsta udělejte 90ti gramové koule a do nich dejte 30 g směsy tempehu.
Důkladně uzavřete. Knedlíky se dají tvarovat pouze za tepla. Jakmile jáhly
vystydnou, už se nezatáhnou a mohou se otevřít. Proto si postup pěkně načasujte, ať máte směs hotovou a naváženou dříve, než budete mixovat jáhly.
Tímto způsobem se vyhnete přimíchávání mouky do těsta.
Knedlíky pak jen ohřejte na páře a můžete podávat spolu s kysaným
nebo červeným zelím a smaženou cibulkou.
Bio restaurace Zahrada Teplice – jednoduše dobrý oběd.
A: 28.října 780/10, Teplice
W: www.restaurace-zahrada.cz
Zaměřujeme se na bezlepková, makrobiotická, veganská, vegetariánská ale
i masová hotová jídla. Ve velké míře jsou v našich jídlech zastoupené biopotraviny, a přesto jsou obědy cenově dostupné.
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Nechte vychladnout a podle velikosti skleničky do které budete tuto lahodu
připravovat namíchejte půlku dýně a půlku šálku sójového mléka.
Vše dejte do mixéru a přidejte med dle chuti, 2 lžíce a trochu skořice, 2 rozdrcené hřebíčky a kapku zázvorové šťávy. Mixujte a po chvíli přidejte pár kostek ledu.
Nalijte do skleničky a ozdobte skořicí.
Tento nápoj je zásobárnou betakarotenu a antioxidantů.

Houbová pohanka s mrkvovým nákypem s tofu
– Recept paní Tomáškové

t400 g pohanky suché (600 ml vody)
t600 g žampionů
t1 velká cibule
t6 stroužků česneku
t400 g Tofu natural
t50 g kukuřičného škrobu (300 ml vody)
t1500 g mrkve
tSůl, Kmín

Pohanku uvaříme dle běžného postupu – propláchneme studenou vodou, 600ml vody přivedeme k varu, přidáme pohanku a 3 minuty vaříme,
pak necháme dojít cca 30 minut.
Mrkev oloupeme a nakrájíme na kolečka nejlépe na struhadle.
Tofu rozmačkáme a osolíme. Rozmícháme si škrob s vodou a solí.
Na pekáč poklademe první vrstvu prosolené a okmínované mrkve. Přidáme rozmačkané tofu a nalijeme půl množství vody se škrobem. Položíme
druhou půlku mrkve a zase zalijeme zbývajícím škrobem s vodou (nesmí být
moc hustý, jinak udělá hrudky).
Dáme do vyhřáté trouby a pečeme minimálně 30 minut na 160 °C dokud
mrkev nezezlátne a nezačne mít „naschlé“ okraje.
Na pánvičce zpěníme na oleji nakrájenou cibulku a přidáme utřený česnek.
Nakrájené žampiony osmahneme s cibulkou, osolíme a necháme lehce dusit, protože pustí vodu. Podle potřeby vodu dolijte, ale jen trochu.
Houby na cibulce smíchejte s uvařenou pohankou a příloha je hotová.
Upečený nákyp nakrájejte a servírujte s pohankou a třeba trochou kysaného zelí.
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Nejprve bylo třeba najít zahradní pozemek, což bylo v té době velmi obtížné, poněvadž si lidé chtěli pěstovat zeleninu sami. Měla však štěstí
a jeden starší zahrádkář jí postoupil část své zahrady. A ona mohla začít
s vlastním pěstováním zeleniny pro mezitím již čtyřčlennou rodinu, v níž se
narodily děti Christina a Matthias.
Jako dítě vždycky obdivovala práci svého otce. Ten byl v její rodné
vesnici Gossfeldenu rozsévačem. Rozsévač byl člověk, který sedlákům vyséval obilí určené k budoucí sklizni osiva. Pro tuto práci měl zvláště šťastnou
ruku. Secí stroje tenkrát ještě neměli. Otec vždycky několik dní pozoroval
večerní a ranní oblohu, dokud neměl dojem, že nastal pravý čas k setí. Tehdy se pole nachystala k výsevu a ručně osela.
Maria Thunová s napětím očekávala, jestli jí Rulniho kalendář, který
zohledňoval konstelace hvězd, dopomůže ke stejným schopnostem, jaké
měl její otec. Na jaře zde byl například pro delší období uveden příznivý čas
pro výsevy. V tomto období vysévala každý den řádek ředkviček. Nejprve si
připravila velký záhon, aby nemusela každý den chystat nový výsevní záhonek. Rostliny rostly velmi dobře, avšak ty, které vysela ke konci záhonu, byly
zřetelně menší než rostliny z prvních řádků. Půda se tu již natolik sesedla,
že už nebyla tak kyprá jako na začátku. Velikost rostlin tak ke konci záhonu
kontinuálně klesala.
Nato se Maria Thunová rozhodla, že pro každý další výsev záhon
nově nachystá. Semena tak měla při každém výsevu k dispozici stejně kyprý, drobtovitý záhon. Překvapení, které po čase přišlo, bylo veliké; ředkvičky
rostly a začaly tvořit bulvičky, ovšem nadzemní části rostlin v jednotlivých
řádcích byly rozdílně vyvinuté. Při bližším prozkoumání Maria Thunová zjistila, že rostliny vyseté během 2 až tří po sobě následujících dnů si byly velmi
podobné, další 2 až 3 řádky však vypadaly jinak. K této změně došlo v průběhu výsevního období několikrát. Vyvstala samozřejmě otázka, proč rostliny navzdory stejným půdním podmínkám a stejnému osivu vykazují takové
rozdíly.
Rudolf Steiner v Zemědělském kurzu poukázal na těsné spojení kosmických sil s růstem rostlin. Na základě toho začal Franz Rulni spolu s Heinrichem Schmidtem vydávat zmíněný výsevní kalendář. Proč ale vykazovaly
ředkvičky každé 2 až 3 dny rozdíly v růstu listů a bulviček? Vždyť by přece
měly vypadat všechny přibližně stejně. Když se o těchto pozorováních bavila se zahradníky, doporučili jí, aby prostudovala v Dornachu vydávaný astronomický kalendář: tam že by snad mohla najít odpověď. V tomto kalendáři
zjistila, že zhruba každé 2 až 3 dny stojí Měsíc před jiným souhvězdím, a tak
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si uvědomila, že se musí více zabývat astronomií. Spojila se s vydavatelem
tohoto kalendáře Suso Vetterem a popsala mu svá pozorování. Vetter projevil velký zájem, z něhož se vyvinula živá výměna názorů. S jeho pomocí
se učila „číst“ své pokusy a zjistila, že ředkvičky měnily tvar pokaždé, když
Měsíc při pohledu ze Země přešel před jiné souhvězdí. To bylo nesmírně
významné pozorování.

Ředkvičky z listového dne.

Ředkvičky z kořenového dne.

V následujících letech byly do podobných výsevních pokusů zařazeny
téměř všechny rostliny, které se v zahradnictví a zemědělství pěstují, aby se
zjistilo, jestli se budou chovat stejně jako ředkvičky.
Maria Thunová nechala ředkvičky růst až do dozrání semen, z jednotlivých řádků pouze sklidila část bulviček v „tržní zralosti“ ke konzumu. Během pokusů vykrystalizovaly čtyři základní typy, které se při pohybu Měsíce
před zvěrokruhem třikrát, vždy velmi podobně, opakovaly. Ukázaly se tak
následující skupiny souhvězdí:
Jestliže se Měsíc posunul před Býka, Pannu a Kozoroha, bylo podpořeno plození v kořenové oblasti; při postavení Měsíce před Blíženci, Vahami
a Vodnářem to byla květová oblast; za Měsíce před Rakem, Štírem a Rybami
listová oblast; a při postavení před Lvem, Střelcem a Beranem oblast plodu.
Lev zde zaujímá zvláštní postavení, neboť přináší nejlepší kvalitu semen pro
následné pěstování.
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Jablečné knedlíčky s tofu tvarohem
– 2 porce – 16 malých knedlíčků. Bezlepkový dezert za pár minut, když vás honí mlsná
– Recept paní Tomáškové

t300 g nastrouhaného jablka nahrubo i se slupkou
t100 g pohankové mouky jemně mleté
t200 g bílého tofu
t30 g glukopuru nebo jiného ovocného cukru
tSkořice
tŠpetka soli
Jablka nastrouháme na hrubém struhadle a smícháme s pohankovou
moukou. Chvíli necháme stát, aby se mouka začala lepit a táhnout. Pokud
nejsou jablka dost sladká, můžeme přisladit nebo přidat rozinky.
V míse lepkavé těstíčko rozdělíme na dvě části a z každé tvarujeme 8 malých
knedlíčků. Doporučuji půlku těsta opět rozdělit na půl a pokračovat tak až
budete mít 8 dílků, ze kterých tvarujete knedlíčky.
Do kastrůlku dáme vařit vodu se špetkou soli. Do vroucí vody vložíme na
2 minuty tofu. Tofu vyjmeme a vodu necháme na knedlíčky. Vkládáme lžící
a necháme 3 minuty povařit. Pokud se knedlíček rozpadá, těsto bylo moc
řídké, přidejte mouku.
Teplé tofu rozmačkejte vidličkou a oslaďte ovocným cukrem.
Zbytek cukru smíchejte se skořicí a uvařené knedlíčky v něm obalte.
Servírujte na talířku do kruhu a doprostřed dejte rozmačkané teplé tofu.

Dýňový páj ve skleničce
– dýňový coctail
– Recept paní Tomáškové

tDýně nejlépe Hokaidó
tSójový nápoj vanilkový – libovolný
tSkořice, hřebíček, zázvor
tMed
tDrcený led
Kus dýně rozkrájejte na větší kusy (5 × 5 cm pro představu) a upečte
v troubě na 180 °C 15 minut.
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Linguine s hovězím soté a ovčí ricottou
t250 g biohovězího masa – kližka nebo plec
ideálně

t2 biocibule
t3 stroužky biočesneku
t2 biomrkve nakrájené na malé kostičky
t3 biorajčata nebo plechovka oloupaných
biorajčat

tSnítka čerstvé biopetrželky popř. trochu
biooregana

tŠpetka bio curry, soli, pepře
t0,05 l biomléka
tBio olivový olej (cca 2 lžíce)
t0,1 l červeného biovína
Bio ovčí ricotta (nebo jakýkoliv jiný ovčí biosýr – jedinečné ovčí sýry
např. nabízí p. Monika Menčíková z farmy Šonov u Broumova).
Linguine, tagliatelle nebo jiné biotěstoviny (lze použít i špaldové nebo pohankové).
Na oleji opečeme cca minutu na kostky nakrájenou cibuli a česnek, přidáme mrkev, na drobné kostičky nakrájené maso, osmahneme až se maso
zatáhne. Poté přidáme biovíno a dusíme na mírném plameni tak 25 minut.
Přidáme curry, sůl a pepř, na kostky nakrájená rajčata a dusíme ještě tak 10
minut. Mezi tím si nastrouháme ovčí ricottu a uvaříme biolinguine (popř. jiné
těstoviny). Do omáčky vlijeme mléko, které ji velmi zjemní (pozor, skutečně
jen trošku!) a zasypeme bylinkami, které ji provoní. Prohřejeme, ale už nevaříme! Omáčku nalijeme na těstoviny a zasypeme sýrem, servírujeme. Bon
apetit!
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Rané pokusy na zahradě.

Období, které uplyne, než Měsíc projde například od začátku Blíženců celým zvěrokruhem až opět do začátku Blíženců, se označuje jako siderický oběh Měsíce a trvá o něco déle než 27 dnů.
Synodický oběh Měsíce, který je patrný podle měsíčních fází, například od novoluní k následujícímu novoluní, činí asi 29 dnů. Jeho účinky mohly být pozorovány u rostlin, které byly konfrontovány s příliš velkým množstvím vody nebo s hnojivy nevyhovujícími podstatě rostlin. Tato pozorování
vedla k tomu, že při konstelačních pokusech pracujeme jenom se zralým
kompostem a neprovádíme pravidelnou zálivku. Jen při přesazování například sazenic ze skleníku na venkovní záhony se zalévá, aby se rostlinám
umožnila rychlejší orientace a zakořenění.
Při těchto přesazovacích pracích se pak také velmi záhy projevily
účinky vzestupného a sestupného měsíčního cyklu. Tento cyklus nemá nic
společného s měsíčními fázemi, tedy s přibývajícím a ubývajícím Měsícem.
Vstoupí-li Měsíc před souhvězdí Blíženců, začíná sestupné období,
v němž je při přesazování nebo výsadbě řízků podporováno zakořeňování. Tato doba silnějšího růstu kořenů končí, když Měsíc přechází ze Štíra
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do Střelce. V tomto období lze také dobře využívat kvality jednotlivých
souhvězdí. Listovou rostlinu, například bílé zelí, bychom tedy přesazovali
v Raku, květiny v Blížencích nebo ve Vahách a vinnou révu ve Lvu.
Období výsadby a doby výsevů se liší tím, že vysévat můžeme až
na několik málo výjimek vždy, přesazovat bychom však měli jenom tehdy,
je-li Měsíc sestupný.

Řízky s rozdílnou tvorbou kořenů.

Jelikož se pokusy stále rozrůstaly, přestaly mezitím již tři zahrádky
dostačovat. Jedné přednášky, kterou měla Maria Thunová před reformní
mládeží v Marburku, se zúčastnil také Andreas Ortwein, který u nás později
pracoval jako náš zaměstnanec. V následujícím roce poskytl Marii Thunové
své polní pozemky v Gisselberku, a pokusy tak mohly být založeny na větších plochách a s více plodinami.
Výsledky konstelačních pokusů se v biologicko-dynamickém prostředí rychle rozkřikly. Dvěma hlavními iniciátory byli poradci Martin Pfeiffer a Harald Kabisch. Ti byli jejich výsledky do té míry nadšeni, že se o ně
chtěli za každou cenu podělit s lidmi z praxe. Harald Kabisch vydával tou
dobou zahradnický oběžník, do něhož zařadil první dosažená data. Vzhledem

14

Výsevní dny 2012

Pečené biohovězí na švestkách a biovíně
t1,5 kg hovězího zadního v biokvalitě (je
možné ho trochu prošpikovat 3–4 stroužky
biočesneku a tak 50 g biosasovského uzeného vepřového špeku)
t4 biomrkve
t4 biocibule
t0, 1 l červeného biovína – výborně se
osvědčilo třeba biovíno Zweigeltrebe
od Františka Mádla (Naturvin)
t10 biošvestek nebo 1 lžíce biopovidel
(vynikající biopovidla na tento recept vyrábí
farma Heliavita p. Kargera)
tSůl, pepř, špetka skořice, lžíce biooleje
(nejlépe slunečnicový) nebo škvařeného biosádla (Biofarma Sasov)

Maso prošpikujeme česnekem a špekem, vložíme do pekáčku kam přidáme na 1/4 nakrájené cibule, na kolečka nakrájené mrkve a švestky (v případě
použití biopovidel je možné maso povidly jemně potřít). Zeleninu i maso osolíme, opepříme, poprášíme špetkou skořice a zalijeme červeným vínem. Vše
necháme v lednici proležet tak 2 dny. Poté maso vyjmeme z pekáčku a na pánvi
opečeme zprudka na rozpáleném tuku z obou stran. Vložíme do pekáčku zpět,
vše přiklopíme a pečeme cca 1,5–2 hodiny na 180 stupňů.
Maso vyndáme z trouby, vyjmeme z pekáče a přiklopené např. alobalem
nebo pokličkou necháme ještě 10 minut odpočinout. Mezitím si připravíme
omáčku – je to jednoduché – výpek z masa a zeleniny rozmixujeme tyčovým
mixérem, případně dochutíme solí a pepřem. Jako příloha jsou ideální brambory – ať už mačkané např. s cibulkou nebo třeba ve formě placiček (brambory
uvaříme ve slupce, nastrouháme nahrubo, osolíme a opepříme, na pečícím papíře pečeme v troubě placky – je možné v obměnách např. s rozmarýnem, cibulkou, česnekem, špekem apod.). Je to velmi nevšední a neskutečně lahodná
kombinace, přitom velmi jednoduché!
Kompletní menu je možné připravit v biokvalitě, z produktů vypěstovaných
vlastnoručně a z masa koupeného na některé z biofarem v ČR (stačí se jen
např. podívat do adresáře členů svazu PRO-BIO, udělat si o víkendu výlet a vynikající čerstvé maso nakoupit!)
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Biohovězí dušené v troubě na mrkvi a pórku
– jednoduchý recept z tuzemských biopotravin

t1 kg hovězího v biokvalitě (kližka, plec,
pokud bychom chtěli – lze použít i zadní)

t4 menší biopórky
t4 biomrkve
t2 biocibule
t1 stroužek biočesneku
tLžíce biovína, špetka skořice, biopepř a sůl
tHrst čerstvé biošalvěje (popř. malá lžička
sušené)

t1 biorajče
t0,4 l červeného suchého biovína
t1 biopetržel, kousek řapíkatého bioceleru
tLžíce biomásla a lžíce olivového biooleje
Příloha – bio bramborové pyré a v páře vařená biobrokolice, 2 větší uvařené biobrambory rozmixované s 2 lžícemi biomásla a 2 lžícemi biosmetany,
dochucené solí.
Na pánev dáme lžíci másla a oleje, osmahneme na kostky (mohou být
větší) nakrájenou cibuli, přidáme mrkev, česnek, na kostky nakrájené maso.
Opečeme tak, až se maso zatáhne, pak přidáme 2 pórky, nakrájenou petržel, celer, rajče a podlijeme vínem, přendáme do pekáčku a na 160 stupňů
přiklopené dusíme v troubě cca 3,5 hodiny (v případě potřeby podléváme
jemně vodou, aby se maso nepřipékalo), zkusíme, zda je maso měkké (záleží na druhu masa) pokud je maso měkké (jinak ještě vrátíme do trouby),
přidáme skořici, sůl, pepř a šalvěj a zbylé 2 nakrájené pórky a v troubě dopečeme odkryté ještě tak 25 minut, dokud se šťáva nezredukuje. Mezitím
si připravíme bramborové pyré a brokolici (vynikající způsob podávání je
také s čerstvým teplým chlebem a sklenkou biovína). Je to neskutečná pochoutka na kterou se vyplatí čekat…jediný problém je vydržet dobu dušení
v troubě – vůně, co se line po bytě, je neodolatelná.
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k tomu, jak velký byl tehdy, v roce 1961, ohlas, vznikly následujícího roku první
Výsevní dny. Co se týče techniky, žili jsme tenkrát v době, kdy ještě neexistovaly počítače ani kopírky. Data se pomocí těžkého psacího stroje napsala
na matrici, která ovšem umožňovala
jen asi 200 obtahů. Ty pak byly dodávány dále zájemcům.
Zároveň s tím, jak narůstal
rozsah pokusů, rostl i zájem o Výsevní dny. Velmi brzy tak začaly být
překládány do francouzštiny a ﬁnštiny. Spousta další jazyků následovala. Dnes vycházejí ve 27 řečech.
Legendární psací stroj
Této překladatelské práce se ujaly
místní pracovní skupiny nebo nakladatelství, poté co praktici v jednotlivých
zemích potvrdili účinnost kosmických rytmů.
Lidé, kteří se s Výsevními dny Marie Thunové® nově seznámí, se často
ptají, jestli tyto rytmy působí na jižní polokouli stejně jako u nás na severní
polokouli. Tyto rytmy působí na celé Zemi, jen některé z nich, jako například
vzestupné a sestupné rytmy, jsou na jižní polokouli obrácené. Nezastaví se
také u žádných hranic států ani kontinentů. Jelikož svou účinnost rozvíjejí
přes oživenou půdu, působí i v jiných kulturních okruzích a nejsou ani vázány na určitou víru.
Před několika lety k nám tak zavítala návštěva z Indie. Chtěla se
s námi spojit delegace jedné indické ženské univerzity, Maharishi University of Enlightenment, která s velkým zájmem sledovala naši práci. Našli
v ní mnoho shodného se staroindickými pozorováními a údaji týkajícími se růstu rostlin. Nadšení z našeho výzkumu planetárních působení
v oblasti rostlin a jeho uznání je vedlo
k tomu, že na úžasném slavnostním
aktu v červenci 2010 udělili Marii Thunové čestný titul doktora věd honoris
causa, Dr.h.c.
Maria Thunová se v té době,
bylo jí už 88 let, stáhla z veřejného
a praktického života. Když dosáhla
Maria Thunová v den uctění

Výsevní dny 2012

15

85 let, dospěla k názoru, že je pomalu třeba předat odpovědnost další generaci, dceři Christině a synu Matthiasovi. Ti se již od roku 1972 trvale podíleli
na nakladatelské a praktické pokusné práci, a tak mohla tento krok udělat
s dobrým svědomím, vědoma si toho, že práce bude v jejích intencích pokračovat.
Jelikož není možné uvést v tomto „ohlédnutí“ celou rozmanitost našich
pokusů, představíme v následujících textech ty, které lze považovat za zvláště
výmluvné. Všechny pokusy, i když se zabývaly otázkami hnojení a preparátů,
tak byly koneckonců vždycky prováděny ve spojení a s ohledem na kosmické
rytmy, bez nichž by život na této Zemi nebyl vůbec myslitelný.
V prvních pokusných letech bohužel ještě nebyl k dispozici fotoaparát
a obrazový materiál sloužící lepší názornosti je proto velmi skrovný.

Sklizeň
Sklizeň plodin, které mají být uchovávány ve skladu, provádíme nejlépe ve dnech, které jsou pro daný rostlinný druh také příznivou dobou
výsevu. Výjimku z tohoto pravidla představují listové dny. Plodiny sklízené
v těchto dnech nemají trvanlivost a rychle podléhají zkáze. Jako náhradu
bychom měli využít kořenové a plodové dny nebo u košťálovin květové dny.
Pro sklizeň ovoce jsou nejvhodnější plodové dny během období vzestupného Měsíce. Sklizeň kořenových plodin bychom měli provádět v období
výsadby v kořenových dnech.

Merkur

Venuše

Mars

Jupiter

Saturn

Uran

Neptun

Pluto

ֽ

ֽ

ֿ

ָ

ּ

ׂ

ׁ

ֿ

18.־

13.־

23.׀

25ֽ

30ֿ

Prosincové shrnutí
Merkur do 17. a Venuše do 12. ve Vahách se společně s Neptunem
ve Vodnáři starají o světelné působení. Merkur od 18. do 29. a Venuše od 13.
panují vodnatému Štíru. Obě planety pak dávají křídla Uranu v Rybách v jeho
působení. Mars se po tři týdny snaží prostřednictvím tepelných sil podporovat Pluto ve Střelci. 23. pak přejde do Kozoroha a spolu s Jupiterem v Býku
a Saturnem v Panně bude pracovat na chladném zemitém působení. Saturn
25. konečně přejde z Panny od zemité frakce k frakci světla, kterou dosud
s železnou vytrvalostí držel Neptun ve Vodnáři.
Řez větví pro adventní a vánoční ozdoby:
od 13. 12., 20 hod., do 15. 12., 19 hod.
od 17. 12., 19 hod., do 19. 12., 15 hod.
Řez vánočních stromků pro osobní potřebu:
od 1. 12., 0 hod., do 2. 12., 21 hod.
od 10. 12., 14 hod., do 11. 12., 13 hod.
od 22. 12., 18 hod., do 23. 12., 19 hod.
Období výsadby: od 1. 12., 0 hod., do 12. 12., 12 hod., a od 27. 12., 1 hod.,
do 31. 12., 24 hod.
Tato doba je opět vhodná k řezu stromů a keřů. U plodových dnů dáváme
přednost květovým a plodovým dnům.

Brambor sice není typickou
kořenovou plodinou, uskladněné hlízy však vydrží nejdéle,
sklidíme-li je v období výsadby
v kořenových dnech. I tady je
růst v následujícím roce podstatně harmoničtější.
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Období výsadby na jižní polokouli: od 13. 12., 13 hod., do 26. 12., 19 hod.
Zpopelnění kožek škůdců s červenou krví: 26. 12., od 4 do 10 hod. Tato
doba nesmí být překročena!
Přejeme našim čtenářům požehnaný adventní a vánoční čas a co
nejvíce zdraví do nového roku 2013.
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Prosinec 2012
Datum

֭ před
konstelace
souhv.

1. so ֹ

živel

ո־

impuls ֭ nebo planet rostlinám

světlo květ

2. ne ֺ22
ոռֲ

vo/te list do 14, od 15 plod

5. st ֻ

teplo plod

6. čt ֻ

teplo plod

7. pá ּ8

te/ze

8. so ּ

země kořen

9. ne ּ

země kořen

10. po ֽ 14

ɔ
Vɔ
ȺZ

plod do 7, od 8 kořen

ɔ

ze/sv kořen do 13, od 14 květ

11. út ־19 չ17

ZD

sv/vo květ do 13, od 20 do 22 list

12. st ־

 ֮
5

10

14. pá ֿ

Pg1

ֶ Ԣ

15. so ׀20

voda list od 5 do 12 ---------

Z Vɔ
konec obd. výsadby 12

vo/te ------ list od 13 do 19, od 20 plod

V Dɔ
ɔ

teplo plod do 5, od 6 do 10 list, od 17 plod
te/ze

16. ne ׀

plod do 19, od 20 kořen
ȺZ Dɔ

země kořen

17. po ׁ19

֮ռֲ

18. út ׁ
ոֿ

 Ԣ

20. čt ׂ

ze/sv kořen do 18, od 19 květ

Vɔ

světlo květ

Vɔ

sv/vo květ do 15, od 16 list

Zɔ

21. pá ׂ

voda list
vo/te list do 17, od 18 plod

23. ne ַ

֯ռֲ

24. po ָ18

Štědrý den

25. út ָ

Vánoce

26. st ָ

23

Vɔ
Z
Vɔ

teplo plod do 19 -----------te/ze

-------------------------

země kořen od 8 do 12, 13–22 květ
 ֲ

27. čt ֹ20

֮պ
պ0 Ag23

Ⱥ

země ----- kořen od 5
ze/sv kořen do 19, od 20 květ

ZD

zač. obd. výsadby 1

ɔ

29. so ֹ

světlo květ

ɔ

30. ne ֺ3

sv/vo květ do 2, od 3 list

31. po ֻ 20

vo/te list do 19, od 20 plod
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Žito, sklizené v předešlém
roce za planetárního zatmění,
vykazuje v následujícím roce
napadení námelem.

Zɔ

světlo květ
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Tyto kedlubny byly vysety za jednoho
planetárního zatmění.

voda list

22. so ַ18

28. pá ֹ

Ⱥ

voda list

4. út ֻ15

19. st ׂ16

období výsadby

sv/vo květ do 21, od 22 list

3. po ֺ

13. čt ֿ20

tendence

Chceme-li sklízet semena, která mají v následujícím roce sloužit jako
osivo, musíme v každém případě zvolit příznivou dobu sklizně. Opakovaně
jsme tak pozorovali, že když v termínu sklizně nastalo například zakrytí (zatmění) některé planety, semena buďto neklíčila, anebo například žito mělo
špatný výnos a bylo ve zvýšené míře napadeno námelem. Na základě takovýchto pozorování započala v roce 1967 velmi plodná, více než dvacetiletá
spolupráce s prof. dr. Eduardem Boguslavskym na univerzitě v Rauischholzhausenu/Giessenu. Zde byl v mnoha velkoplošných pokusech potvrzen
nejen biologicko-dynamický způsob pěstování, ale ve spojení s ním i naše
práce s rytmy.

Z Dɔ

Maria Thunová při prvních pokusech v Rauischholzhausenu.
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Otázka plevelů
Při kultivačních pracích v našich konstelačních pokusech jsme si
všimli, že při výsevech prováděných v různých dnech nerostly plevele
za jednotlivých konstelačních impulzů rovnoměrně. V roce 1968 jsme pak
začali provádět pokusy s pleveli, které byly z velké části uzavřeny v roce
1979; vyjasňovány byly už potom jen jednotlivé otázky, týkající se především
velkoplošné regulace, a byly dále rozpracovávány příslušné metody. Jelikož jsme z naší práce s pleveli vydali zvláštní publikaci, chtěli bychom zde
poukázat jen na několik výsledků. Především jsme zjistili, že plevele reagují
na základě zpracování půdy svým klíčením druhově rozdílně na impulzy zvěrokruhu zprostředkované Měsícem, zčásti však i na planetární konstelace.
Zpracování půdy ve lvích dnech tak způsobuje vyklíčení velkého množství
plevele, zatímco po zpracování ve dnech Kozoroha vyklíčí jen málo plevelů.
Pokyn Rudolfa Steinera, že je možné spálit semena plevelů a popel nasypat na pole, jsme sledovali ve dvanáct let trvající pokusné práci
a potvrdili jsme čtyřletou účinnost tohoto opatření. Zvýšený účinek jsme
zaznamenali tehdy, jestliže se popel před aplikací jednu hodinu dynamizoval.
S ohledem na možnosti velkoplošné aplikace jsme se zabývali otázkami homeopatických potencí a jejich účinků a v desetiletých pokusech
jsme vyzkoušeli metody jejich zhotovení, použití a působení. Poslední roky
této práce byly věnovány otázkám:
1. Je nutné brát při používání potencovaného popela ohled na kosmické konstelace?
2. Lze ošetřit různé plevele jednou pracovní operací?
3. Má popel z plevele nebo jeho potence účinek na kulturní rostliny?
Výsledky ukazují nové možnosti v zacházení s pleveli, které budou
pro zemědělství a zahradnictví jistě mít svůj význam.
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־

ּ

־

ָ

ּ

ׂ

ׁ

ֿ

16.ֽ

29.ֽ

14.ֿ

Listopadové shrnutí
Venuše se téměř po celý měsíc nachází v Panně a tvoří tak spolu
s Jupiterem v Býku a Saturnem v Panně studené trojhvězdí. Merkur a Mars
ve Štíru drží spolu s Uranem v Rybách první polovinu měsíce ve svých rukou
vodní režim, ve druhé polovině se ho však vzdají. Merkur přejde v půli měsíce do světelných Vah a společně s Neptunem tak bude pracovat na světelném působení. Mars musí ve druhé polovině měsíce opustit Štíra. Přidá se
k Plutu ve Střelci, aby alespoň něco učinil pro teplo.
Květové dny od 3. 11., 7 hod., do 5. 11., 14 hod., a 13. 11., od 3 do 16 hod.,
jsou velmi vhodné k výsadbě všech cibulových květin. Cibuloviny se nám
pak odvděčí dobrým růstem a výraznými barvami květů. Zbývající květové
dny bychom měli považovat jen za náhradní termíny, neboť cibule v nich
vysázené nepokvetou tak intenzivně.
Pokud se tak nestalo již v říjnu, měli bychom nyní shromáždit všechen organický odpad a založit kompost. Ošetření biodynamickými preparáty napomůže
rychlému prorůstání houbovým myceliem a dobré přeměně. Také použití kravinového preparátu podpoří přeměnu. V období výsadby nyní můžeme také
vysazovat ovocné a lesní stromky, přitom provedeme postřik roháčkem.
Řez větví pro adventní a vánoční ozdoby:
od 17. 11., 3 hod., do 18. 11., 9 hod.
od 20. 11., 11 hod., do 22. 11., 8 hod.
Řez vánočních stromků pro delší transport:
od 3. 11., 7 hod., do 5. 11., 14 hod.
13. 11., od 3 do 16 hod.
od 17. 11., 3 hod., do 18. 11., 9 hod.
30. 11., od 13 do 24 hod.
Období výsadby: od 2. 11., 12 hod., do 13. 11., 16 hod., a od 29. 11., 18 hod.,
do 30. 11., 24 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: 1. 11., od 0 do 23 hod., a od 17. 11.,
3 hod., do 29. 11., 13 hod.
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Listopad 2012
Datum

֭ před
konstelace
souhv.

1. čt ָ

ոֽ

2. pá ָ

10

živel

Ag17
ֲ

impuls ֭ nebo planet rostlinám

země kořen do 6, květ 7–20, kořen 21–23
země kořen od 6

3. so ֹ7

ze/sv kořen do 6, od 7 květ

4. ne ֹ

světlo květ

5. po ֺ15

sv/vo květ do 14, od 15 list

6. út ֺ

voda list

7. st ֻ8

vo/te list do 7, od 8 plod

8. čt ֻ

tendence
֯ռִ

začátek obd. výsadby 12

Z Dɔ
Z
ȺVɔ
D

Pokusy s pleveli
v Gisselberku.

teplo plod

9. pá ּ23

Ԣ

te/ze

plod do 1, 2–12 kořen, 13–22 plod, od 23 kořen

10. so ּ

země kořen

11. ne ּ

země kořen

ɔ

12. po ּ

země kořen

V Ⱥɔ

13. út ֽ3
14. st ־8
15. čt ־

24
չ6

ո

Pg12

ze/sv kořen do 2, 3–16 květ
֮

18

ɔ
Ⱥ

vo/te -------------------------

17. so ֿ

ֶ

teplo plod od 3
te/ze

ո־

ze/sv kořen do 10, od 11 květ

21. st ׁ

světlo květ

22. čt ׂ9

sv/vo květ do 8, od 9 list

23. pá ׂ

voda list

24. so ׂ

voda list

26. po ַ
27. út ָ12

VDɔ

plod do 9, od 10 kořen

Vɔ

země kořen

20. út ׁ11

25. ne ַ12

ɔ
ȺZ
VȺɔ

vo/te list do 11, od 12 plod

Ⱥ

Ԣ

teplo plod do 8, od 9 do 19 list, od 20 plod

ɔ

te/ze

Ⱥ

պ19

plod do 11, od 12 do 15 a od 21 kořen

28. st ָ

16

Ag21

země kořen do 10, od 11 do 21 květ ----

29. čt ָ

16

ֲ

země kořen od 5

30. pá ֹ13

74

V Zɔ

voda list od 1 do 12 --------֮չ

18. ne  ׀10

konec obd. výsadby 16

sv/vo -------------------------

16. pá ֿ 9

19. po ׀

Z
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ze/sv kořen do 12, od 13 květ

začátek obd. výsadby 18
V Ⱥɔ

Pokusy s pleveli
v Dexbachu.

Choroby rostlin
Jsou-li naše rostliny napadeny rostlinnými parazity, mluvíme o nemocech či chorobách rostlin. Ve skutečnosti jde o to, že se na žijící rostlině
vyskytnou odbourávající organismy, které mají v podstatě ničit jen odumírající život, tak jak je to pro houby přirozené. Často bývají vyvolány použitím nesprávných nebo nezralých hnojiv. Osivo dnes obecně disponuje velmi omezenými životními silami. Sotva se dostane do půdy, pustí se do něj
houby a začnou ho odbourávat. Člověk tedy použije mořidla a odvrátí tím
první poškození. Projde-li rostlina počátečním růstem, následuje druhá
etapa zvýšeného napadání houbami. Protože se to již ví, doporučuje se
provést předem preventivní postřik fungicidem.
Prevence by však musela vypadat jinak. První podmínkou je dobrá regenerační síla semen. Jestliže se pak osivo dostane do vyzrálé půdy, může
mladá rostlinka růst zdravě i bez mořidel. Probíhají-li však v půdě dosud
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silné procesy odbourávání, na nichž se podílejí houby, hrozí nebezpečí, že
se život hub dostane nad úroveň půdy. Máme zde pak posun těchto úrovní,
neboť houba patří po právu do půdy, kde má své úkoly.
Je tedy třeba dosáhnout toho, aby se vrátila zpět do půdy. Můžeme jí
v tom pomoci, když večer častěji okopáváme. V důsledku aktivity podnícené
v půdě se houby stáhnou zpátky do země. V úporných případech můžeme
napadené rostliny, především ale půdu kolem postříkat navečer odvarem
z přesličky rolní (Equisetum arvense), 10 g drogy na 10 litrů vody, 20 minut
vařit. Následujícího rána je dobré provést postřik silně zředěným kopřivovým zákvasem. Přeslička městná směrem do půdy, kopřiva zase podněcuje
zdravý růst.
V letech, kdy je úplněk a přízemí těsně po sobě, dochází ve zvýšené
míře k napadení houbovými chorobami. V takovém případě je vhodné pracovat s vyzrálými hnojivy. Je možné také provést před výsevem jedenkrát
preventivní postřik přesličkovým vývarem. Neměli bychom však zapomínat,
že tímto postřikem zabrzdíme také vývoj užitečných druhů hub.
Osivo: sklizeň v nepříznivých termínech nebo v listových dnech podporuje napadení rostlin houbami v následujícím roce.

Použití kopřivy
Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) se po předchozím speciálním
zkompostování používá jako jeden z kompostových preparátů. Kromě
toho byly rozpracovány další možnosti použití, které pomáhají při biologické regulaci škůdců, zčásti však vykazují také účinky spočívající v podpoře růstu.
a) Čtyřiadvacetihodinový výluh
Vezmeme 1 kg čerstvých nadzemních části kopřiv, které sice mohou kvést,
nesmí však ještě tvořit semena, vložíme je do dřevěné, hliněné nebo smaltové nádoby, zalijeme 10 litry studené až vlažné vody a necháme 24 hodin
stát. Scezený výluh použijeme k postřiku rostlin napadených larvami a housenkami, postřik opakujeme třikrát během několika hodin.
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11.ֽ

22.ּ

2.־

26.־

Říjnové shrnutí
Merkur zůstane ještě jednu dekádu ve velkém souhvězdí Panny
a bude odsud podporovat chladné zemní síly Jupiteru v Býku a Saturnu
v Panně, které zde setrvávají po celý měsíc. 11. přejde Merkur do světelných
Vah a na konci měsíce pak do vodnatého Štíra. Tady bude dělat společnost
Marsu v jeho oblíbeném živlu a může být velkou oporou Uranu v Rybách
a jejich vodní frakci.
Venuše, nacházející se tři týdny ve Lvu, pracuje spolu s Plutem ve Střelci
na teple. Na konci měsíce se přesune do Panny a přidá se k chladné zemité
frakci.
Pro sklizeň ovoce na uskladnění jsou vhodné následující dny: všechny
plodové dny mimo období výsadby. Zvláště příznivý termín: od 2. 10., 12
hod., do 3. 10., 6 hod.
Všechny sklizené plochy bychom měli pohnojit kompostem, postříkat kravincovým preparátem a zorat na zimní brázdu.
Období výsadby: od 6. 10., 6 hod., do 19. 10., 5 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 10., 0 hod., do 5. 10., 19 hod.,
a od 19. 10., 10 hod., do 31. 10., 24 hod.
Pro biodynamiky, zhotovení rostlinných preparátů: 28. 10., 4 až 16 hod.,
nařezat javor (smetanka), naplnit a uložit do země.

b) Kopřivový zákvas jako hnojivá látka
Zákvas se založí výše uvedeným způsobem. Tekutina zůstane stát, dokud
se alespoň listy v zákvasu nerozloží. To může trvat 3 až 4 dny, ale také něko-

20

Výsevní dny 2012

Výsevní dny 2012

73

Říjen 2012
Datum

֭ před
konstelace
souhv.

1. po ַ

živel

ոּ

vo/te list do 22, od 23 plod

2. út ַ
3. st ָ

te/ze
պ7

֯ռֵ

5. pá ָ

Ag2 ֲ

D
Ⱥ

plod

země plod do 3, od 10 do 15 kořen, od 16 květ
země květ do 5, od 6 do 19 kořen -------

3

země kořen od 1 do 23

7. ne ֹ

světlo květ

8. po ֹ

světlo květ do 12 a od 17 do 24

9. út ֺ

tendence

VDɔ

teplo plod

4. čt ָ
6. so ָ

impuls ֭ nebo planet rostlinám

ɔ

V ZȺɔ

sv/vo kořen od 1 do 8, 9–12 plod, od 13 list

Ⱥɔ

10. st ֻ

vo/te list do 22, od 23 plod

Vɔ

11. čt ֻ

teplo plod

12. pá ֻ

teplo plod

ɔ

13. so ּ13

te/ze

Ⱥ

14. ne ּ

země kořen do 22, od 23 list

15. po ּ

ԢԢ

začátek obd. výsadby 6

14

 Ԣ

16. út ֽ16

ɔ

země list do 15, od 16 kořen
ze/sv kořen do 14 ------------

17. st ־21 չ20

Pg2

֮

18. čt ־
19. pá ־

plod do 12, od 13 kořen

sv/vo ------ květ od 14 do 16, od 23 list

VDɔ

voda list
8

20. so ֿ0

voda list do 23
 ֶ

Vɔ

konec obd. výsadby 5

teplo plod do 13 a od 17

Ⱥɔ
Vɔ

21. ne ֿ

teplo plod

22. po ׀3

te/ze

23. út ׀

země kořen

plod do 2, od 3 kořen
ɔ

24. st ׁ5

ze/sv kořen do 4, od 5 květ

25. čt ׁ

světlo květ

ɔ

26. pá ׂ4

sv/vo květ do 3, od 4 list

ɔ

27. so ׂ

voda list

28. ne ׂ

ֱռֲ
21

30. út ַ
31. st ָ6
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voda list
vo/te list do 5, od 6 plod

ȺZ
Z

teplo plod

Vɔ

te/ze

9ɔ

plod do 5, kořen od 6 do 8 a od 15

c) K obecné podpoře růstu
Tento zákvas se zakládá stejně, jako je popsáno v bodu a) a jeho zhotovení pak
odpovídá popisu uvedenému v bodu b), jenom výsledný podíl zákvasu je nižší.
Vezmeme ¼ litru zákvasu, zředíme 10 l vody a zaléváme jím plodiny
jako rajčata, okurky, špenát, zelí atd., anebo si připravíme postřikovou tekutinu, když do 10 l vody přidáme ½ l zákvasu, 15 minut mícháme a jemnou
tryskou postříkáme porost. Brambory jsou za toto ošetření velmi vděčné,
ale i na bobulovinách, postříkaných po sklizni, příští rok poznáme, jak jim
to prospělo. Nikdy bychom však neměli provést více než tři ošetření, bez
ohledu na jejich druh, jinak hrozí pokles kvality. Ten se projeví ve snížení
skladovatelnosti a v poklesu klíčivosti. Obojí je zvláště patrné, použije-li se
zákvas o větší koncentraci, než je zde uvedeno.
d) Kopřivový kompost
Kompost zhotovený pouze z kopřiv je zdrojem vynikající zeminy, kterou můžeme použít k předpěstování sazenic citlivějších plodin a k přihnojování růží
a jahod. Téměř stejně kvalitní je i zdařilý kompost ze smrkového jehličí.

Živočišní škůdci

Konec letního času!
29. po ַ6

lik týdnů a závisí to na venkovní teplotě. Výsledný zákvas je co do zápachu
velmi podobný močůvce hospodářských zvířat.
Kopřivový zákvas má velmi silný hnojivý účinek, způsobující bujný
růst, a používá se proto silně zředěný. Jestliže ho chceme aplikovat jako
jemný postřik na půdu, zhotovíme směs z 1 l zákvasu a 9 litrů vody; jestliže
ho chceme použít jako zálivku, vezmeme 1 l zákvasu na 40 l vody.
Dojde-li kvůli chladnému počasí k poruchám růstu, které mívají často
za následek napadení mšicemi, použijeme zákvas v tomto zředění. Postřikem nebo zálivkou půdy navečer nebo brzy zrána můžeme rostliny podnítit
k růstu, takže šok překonají. Jenom by pokaždé měla následovat zálivka
vodou. Pozorování u růží, bobulovin, ovocných stromů apod. ukazuje, že
po tomto rovněž třikrát provedeném ošetření zmizí v důsledku lepšího proudění mízy mšice a často i houby.

Podaří-li se nám blíže poznat životní zvyklosti takzvaných škůdců,
často zjistíme, že se objevili v důsledku našich chyb, a jejich výskyt můžeme
regulovat nepatrnou změnou našich pracovních postupů.
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Když Slunce i Měsíc stojí v Býku, nalétává krytonosec zelný, malý
hnědočerný brouk, na záhony pozdních košťálovin, rostoucích dosud hustě
ve výsevním záhonu. Jednotlivá rostlina zde nemá dostatek životního prostoru. Brouk nakousne kořenový krček a do rány naklade vajíčko. Rostlina
pak kolem zárodku vytvoří schránku, takzvanou hálku, aby se v ní mohl vyvíjet. Když ji otevřeme, najdeme v ní malou larvičku jako vývojový mezičlánek tohoto brouka. Když se dovnitř dostane vzduch, larva zahyne. Jakmile
jsou rostliny na konečném stanovišti a mají dostatek prostoru, krytonosec
se o ně přestane zajímat. V uvedených dnech tedy můžeme výsevní záhony
zakrýt, aby se na ně brouk nedostal.
Jinak je tomu u květilky zelné. I ona klade vajíčka ke kořenovému
krčku. Larvy ožírají jemnou vrstvičku kambia na dolní části stonku a na kořenech, a rostlina pak zajde. Květilka nalétává ke snůšce tehdy, nachází-li se
Slunce i Měsíc před regionem Berana, tzn. u raného zelí. Ohrožené nejsou
rostliny rostoucí na výsevním záhonu, nýbrž ty, které již byly umístěny na konečné stanoviště, avšak byly vysázeny příliš hluboko. Malý kousek stonku,
který byl předtím na světle, se dostal do temnoty v zemi a vytváří zde nyní
příznivé podmínky pro embryonální vývoj květilky. Dbáme-li tedy při výsadbě raného zelí na to, aby rostliny nebyly vmáčknuty do země příliš hluboko,
květilka snůšku neuskuteční.
Jestliže napadení rozpoznáme dostatečně brzy – listy bývají kolem
poledne zvadlé – můžeme rostliny ještě zachránit, když každé nalijeme přímo ke stonku polévkovou lžíci pelyňkového čaje (10 g drogy na 10 l vody,
krátce povařit); ošetření provedeme třikrát. Stejným způsobem si pomůžeme také u jiných škůdců.
Jestliže již musíme přikročit k přímé ochraně, můžeme postupovat
podle Hahnemannových zásad, to znamená léčit stejné stejným. Rudolf
Steiner pak doporučuje nechat škůdce rozložit (tj. vykvasit) ve vodě nebo
je nechat projít ohněm a produkty rozkladu nebo spalování pak rozsypat
na pole, kde došlo k napadení škůdcem. Zde je několik příkladů: Při napadení krtonožkami spálíme na dřevě několik chycených zvířat za postavení
Slunce před Býkem a Měsíce před Štírem, popel hodinu drtíme v třecí misce
nebo pěchovadlem na brambory ve staré míse a nasypeme do chodbiček.
Z takto dynamizovaného popela však můžeme také zhotovit osmou decimální potenci D 8 a tou pak třikrát postříkat zahradu a nastříkat ji do chodbiček.
V tomto případě je však důležité, aby nezůstaly zachovány líhně krtonožek.
Těmi jsou totiž přeschlé kompostové hromady, které jim poskytují dobré
podmínky k rozmnožování. Mandelinky a jejich larvy: Při postavení Slunce
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Zářijové shrnutí
Merkur zůstane do 12. ve Lvu, aby podporoval Pluto v teplém Střelci. 22. ho ve Lvu vystřídá Venuše. Snad nám tato konstelace nadělí teplo.
Merkur se od 13. rozhodl pro Pannu a chladný živel země, který je obsazen
Jupiterem v Býku, Saturnem v Panně a Marsem do 5. v Panně. Od 3. bude
Venuše v Raku téměř dvě dekády podporovat Uran v Rybách v jeho vodnatém působení. Světelné síly bude od 6. zprostředkovávat Mars ve Vahách,
spolupracujícím odsud s Neptunem ve světelném Vodnáři.
Období výsadby: od 8. 9., 22 hod., do 21. 9., 22 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 9., 0 hod., do 8. 9., 8 hod.,
a od 22. 9., 4 hod., do 30. 9., 24 hod.
Pro sklizeň ovoce doporučujeme dny, kdy se Měsíc pohybuje před Beranem
nebo Střelcem. Velmi příznivý termín je 4. 9., 6 až 24 hod.
Další vhodné termíny: od 5. 9., 0 hod., do 6. 9., 14 hod., od 22. 9., 17 hod., do 23.
9., 6 hod., a od 23. 9., 11 hod., do 24. 9., 20 hod.
Sklizeň kořenových plodin prováděná v kořenových dnech je bezkonkurenční,
jak zřetelně ukázaly pokusy s uskladněním cibule, mrkve, červené řepy a brambor.
Ve vyšších polohách je pro výsevy ozimých obilovin vhodný termín od 1. 9.,
0 hod., do 2. 9., 2 hod. (velmi příznivý), dále od 4. 9., 6 hod., do 6. 9., 14 hod.,
od 13. 9., 14 hod., do 16. 9., 2 hod. Další zvláště příznivé termíny: od 22. 9.,
17 hod., do 23. 9., 6 hod., a od 23. 9., 11 hod., do 24. 9., 20 hod.
Žito můžeme ve výjimečných případech vysévat také v kořenových dnech.
Všechny kultivační práce by však měly být každopádně prováděny v plodových dnech.
Hubení mravenců v budovách: od 13. 9., 14 hod., do 15. 9., 10 hod., zpopelnit.
Pro biodynamiky, zhotovení rostlinných preparátů: 1. 9., 14 až 24 hod.,
nařezat modřín (heřmánek), naplnit a dát do země.
Břízu (řebříček) dát do země.
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Září 2012
Datum

֭ před
konstelace
souhv.

1. so ׂ14

ո-ֻ

živel

impuls ֭ nebo planet rostlinám

tendence
֮ռֵ

sv/vo plod

Ⱥɔ

2. ne ׂ

voda plod do 2, od 3 list

3. po ׂ

voda list

Vɔ

vo/te list do 5, od 6 plod

Ⱥɔ

4. út ַ15

Ԣ

5. st ַ

teplo plod

6. čt ָ15
7. pá ָ
8. so ָ

Zɔ

te/ze
պ4

Ag7

20

ֲ

9. ne ֹ 16

plod do 14, od 15 do 24 kořen

země --- květ od 6 do 10, od 11 kořen
země kořen do 8 a od 16

ɔ
Zɔ

začátek obd. výsadby 22
ɔ

ze/sv kořen do 15, od 16 květ

10. po ֹ

ȺZ

světlo květ

11. út ֺ23

sv/vo květ do 22, od 23 list

12. st ֺ

voda list

Ⱥɔ

vo/te list do 13, od 14 plod

Vɔ

13. čt ֻ14

Ԣ

14. pá ֻ
15. so ֻ

ɔ

teplo plod
ոּ

16. ne ּ 3

4

plod do 2, od 3 kořen

země kořen

18. út ּ

země kořen do 15 ----------

Vɔ

ze/sv -----------------------

V Ⱥɔ

Pg4

ֱ

20. čt ־13 չ14

voda list
2

23. ne ֿ

te/ze

25. út ׀

země kořen
֮պ

30. ne ׂ

70

ZD

Z

plod do 20, od 21 kořen

země kořen do 2 -----------

VȺZɔ

֯չ

světlo ------------------------

ɔ

sv/vo ----- květ od 10 do 21, od 22 list
ոռִ
5
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voda list
voda list

Při velkém výskytu slimáků posbíráme asi 50 až 60 kusů, dáme je
do vědra s vodou a pevně uzavřeme víkem. Vědro musí být po okraj naplněné vodou (slimáky zásadně nespařujeme horkou vodou). Tento zákvas
založíme za Měsíce před Rakem, necháme čtyři týdny stát a za dalšího
postavení Měsíce před Rakem zákvasem postříkáme plochy, kde slimáci škodí.
Můžeme však postupovat i jinak. Světelné působení křemenného preparátu je slimákům velmi nepříjemné. Při jejich kalamitním výskytu křemenáček hodinu mícháme a postříkáme jím půdu všude tam, kde jsou slimáci
obtížní. Postřik třikrát opakujeme.

V Ⱥɔ

Ԣ

28. pá ׂ22
29. so ׂ

konec obd. výsadby 22

teplo plod do 6 a od 11

24. po ׀21

27. čt ׁ0

Vɔ

vo/te list do 16, od 17 plod
ֶ

26. st ׀

Zɔ

sv/vo květ od 1 do 10, od 17 list

21. pá ־
22. so ֿ17

Jednoduché zpopelňování
v kuchyňském sporáku.

teplo plod
te/ze

17. po ּ
19. st ֽ7

i Měsíce před Býkem je spálíme na dřevě, popel hodinu třeme, zhotovíme
D 8 a bramborové rostliny třikrát postříkáme. Nižší potence, například D 4,
můžeme uchovávat a vždycky při postavení Měsíce před Býkem zhotovit
znovu potenci D 8 a postříkat jí půdu, kde mají následující rok růst brambory.
Při kalamitním výskytu hrabošů, myší a ptáků spálíme několik kožek při
postavení Venuše před Štírem a Měsíce před Býkem a popel rozsypeme.

VZɔ

Kravincový preparát podle Marie Thunové®
Kravincový preparát lze považovat za milník ve veškeré výzkumné
preparátové práci prováděné v naší pokusné stanici. Dnes už ho biodynamici používají s úspěchem na celém světě. Od poloviny 80. let jsme se snažili zhotovit kravincový preparát přímo na místě v každé zemi, do níž jsme
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vycestovali kvůli přednáškám nebo konferencím, aby se ho praktici naučili
sami připravovat.
Tento preparát nepatří ke „standardním“ preparátům biologicko-dynamického zemědělství, kterými jsou výlučně preparáty udané Rudolfem
Steinerem.* Je to doplňkový preparát, který bez biodynamických kompostových preparátů nelze zhotovit. Neměl by být také zaměňován s různými
kompostovými startery a podobně nazývanými přípravky na úpravu kompostování, které s kravinovým preparátem podle Marie Thunové® nemají
příliš mnoho společného.
Ke vzniku kravincového preparátu došlo v 50. a 60. letech. V té době
prováděly některé jaderné mocnosti opakované atomové výbuchy v atmosféře, v jejichž důsledku došlo v některých oblastech Země k povážlivému
zatížení stronciem 90. Poté co byla tato silná přítomnost stroncia 90 zaznamenána také ve zvířecích orgánech používaných k přípravě biodynamických
preparátů, rozvinula se velmi intenzivní, bohužel však jen krátká spolupráce
mezi Ehrenfriedem Pfeifferem a Marií Thunovou.
Ehrenfried Pfeiffer byl vědec, dlouholetý a mnoha nejrůznějšími úkoly
pověřený spolupracovník Rudolfa Steinera v Dornachu. Velmi dobře znal
pokusy prováděné Marií Thunovou. Uvažovali tedy, jestli a jak by se dal vytvořit preparát, kterým by se snížilo záření stroncia 90. Chtěl provádět své
pokusy v USA, zatímco Maria Thunová je prováděla v Německu. Určité záchytné body vzešly z výzkumů, které uskutečnil jeden ústav ve Freiburku
(Breisgau). Tyto výzkumy ukazovaly, že v oblasti Jury s vápencovým podložím bylo hromadění stroncia 90 menší než ve Schwarzwaldu s žulovým
podložím.
Jelikož Ehrenfried Pfeiffer odešel v roce 1961 do duchovního světa, musela Maria Thunová na pokusech pracovat dále sama. Založila tedy pokusy
se všemi možnými a dostupnými druhy vápence, počínaje lasturnatým vápencem, přes skořápky z vajíček veškeré drůbeže a ulity plžů, až po pštrosí
vejce. Dále byly vyzkoušeny a analyzovány všechny myslitelné a dostupné
druhy horninových písků. Nešlo čistě jen o chemickou analýzu, nýbrž také
o to, nakolik se lze opřít o popisy evoluce od Rudolfa Steinera.
Nejtěžší však bylo najít někoho, kdo by byl ochoten změřit příslušná
záření. I to se sice podařilo, ale jen na základě příslibu, že výsledky nebudou
zveřejněny, poněvadž takové práce byly vyhrazeny jen několika vybraným
ústavům, které měly pozitivní postoj k jadernému výzkumu.
Po dlouhých a pracovně náročných letech výzkumů na nejrůznějších
půdách byl preparát začátkem 70. let hotový. V té době však již stroncium 90
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Srpnové shrnutí
Venuše může konečně 6. přejít do svého oblíbeného živlu, do světlých Blíženců. Jinak k žádným velkým změnám nedochází. Mars a Saturn
nadále setrvávají ve studené Panně. Jupiter v Býku bude ještě několik dní
podporovaný Venuší v Býku. Merkur, který do 24. napomáhá vodní frakci
tvořené Uranem v Rybách, může 25. konečně přejít do teplého Lva a přispívat odsud k tepelnému působení Pluta ve Střelci. Můžeme jen doufat, že se
jim podaří přinést dostatek tepla.
Období výsadby: od 12. 8., 13 hod., do 25. 8., 17 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 8., 0 hod., do 11. 8., 18 hod.,
a od 25. 8., 22 hod., do 31. 8., 24 hod.
Pro ranou sklizeň ovoce doporučujeme květové a plodové dny mimo období výsadby.
Semena plodových rostlin a obilovin, určená jako osivo, bychom měli
sklízet v plodových dnech. Příznivý termín: od 17. 8., 5 hod., do 18. 8.,
17 hod.
Zvláště příznivé: 24. 8., 16 až 20 hod., a od 29. 8., 19 hod., do 30. 8., 5 hod.
Po sklizni ihned vysít meziplodiny jako lupinu, svazenku, hořčici nebo lničku.
Sklizeň semen listových rostlin: od 18. 8., 18 hod., do 19. 8., 4 hod.
Sklizeň semen květových rostlin: od 9. 8., 16 hod., do 10. 8., 6 hod.
Mravenci v domě: od 17. 8., 5 hod., do 18. 8., 17 hod., a 19. 8., od 5 do
13 hod., zpopelnit.
Mouchy ve stáji: od 9. 8., 16 hod., do 10. 8., 15 hod., a od 13. 8., 8 hod.,
do 15. 8., 16 hod., nachytat na mucholapky a v uvedených dnech spálit
ve stáji.
Regulace slimáků: od 15. 8., 17 hod., do 17. 8., 4 hod. Zvláště účinný termín: od 24. 8., 21 hod., do 25. 8., 16 hod.

* Viz R. Steiner: Zemědělský kurz. Kosmické a terestrické podmínky zdravého zemědělství.
PRO-BIO, Šumperk 1998 (1. vyd. 1996).
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Srpen 2012
Datum

֭ před
konstelace
souhv.

1. st ׀8
2. čt ׀

ոֺ

živel

impuls ֭ nebo planet rostlinám

te/ze

plod do 7, od 8 kořen
ɔ

země kořen

5

3. pá ׁ 8

ze/sv kořen do 7, od 8 květ

4. so ׁ

světlo květ

5. ne ׂ 6

sv/vo květ do 5, od 6 list

6. po ׂ

voda list

7. út ׂ

voda list

8. st ַ7

vo/te list do 6, od 7 plod

9. čt ַ

D Zɔ
Z
Vɔ

teplo plod do 15, od 16 květ

10. pá ָ7

ո-ֻ

Ԣ

te/ze

11. so ָ

պ2

ֲ

země kořen od 5 do 18 -----

֯

ze/sv kořen do 7, od 8 do 17 květ -----

12. ne ָ

11

13. po ֹ8

֯ռֶ

16. čt ֺ

začátek obd. výsadby 13
Vɔ
ȺV Dɔ

sv/vo květ do 16, od 17 list

Ⱥɔ

voda list
vo/te list do 4, od 5 plod

17

18. so ֻ

D
Vɔ

teplo plod do 17, od 18 list

19. ne ּ 18

Ԣ

20. po ּ

֮չ

te/ze

list do 4, od 5 do 13 plod ---------

země kořen od 2

22. st ּ

země kořen do 24

23. čt ֽ1

Pg21

24. pá ־7

չ13

VDɔ

ze/sv květ od 1 do 8 ---------ոռֵ

20

sv/vo -------- plod od 16 do 20, od 21 list
voda list

26. ne ֿ12
ֶ

ȺZɔ

konec obd. výsadby 17

vo/te list do 11, od 12 plod

27. po ֿ

VDɔ
ɔ

země -------------------------

21. út ּ

25. so ־

Ag12

světlo květ od 1

15. st ֺ14

D

teplo plod do 1 a od 5

Vɔ

28. út ׀16

te/ze

Ⱥɔ

29. st ׀

země kořen do 18, od 19 plod

30. čt ׁ17
31. pá ׁ

68

květ do 15, od 16 do 22 kořen

země kořen od 1

14. út ֹ

17. pá ֻ5

tendence

Ԣ
15
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plod do 15, od 16 kořen

ze/sv plod do 5, od 6 do 16 kořen, od 17 květ
světlo květ do 23

ȺD
ɔ
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ֺ

ָ

ּ
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ּ
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ׁ

ֿ

Červencové shrnutí
V tomto měsíci panují velmi jasné poměry. Venuše a Jupiter v Býku
stejně jako Mars a Saturn v Panně se rozhodly pro chladný zemní živel.
O teplo se stará samotný Pluto ve Střelci. Merkur v Raku a Uran v Rybách
odpovídají za vodní režim. Světelné působení přichází po celý rok od Neptunu z Vodnáře. Bude tohle vůbec letní měsíc?
Období výsadby: od 16. 7., 5 hod., do 28. 7., 21 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: od 2. 7., 7 hod., do 15. 7., 23 hod.,
a od 29. 7., 22 hod., do 31. 7., 24 hod.
Senoseč: v květových dnech
Sklizeň semen listových rostlin: od 30. 7., 23 hod., do 31. 7., 6 hod.
Hubení kobylek: od 17. 7., 18 hod., do 19. 7., 5 hod.
Mouchy ve stáji: Nachytat mouchy na mucholapky a v květových dnech
spálit ve stáji. Od 6. 7., 23 hod., do 8. 7., 20 hod., a od 17. 7., 18 hod., do
19. 7., 5 hod.
Regulace slimáků: v květových dnech brzy zrána postříkat půdu kolem
listových rostlin křemenáčkem.
Od 19. 7., 8 hod., do 20. 7., 20 hod., zpopelnit.
Pro biodynamiky, zhotovení rostlinných preparátů: od 18. 7., 16 hod.,
do 19. 7., 10 hod., nařezat dub (dubovou kůru), naplnit nastrouhanou dubovou kůrou a vložit do země.
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Červenec 2012
Datum

֭ před
konstelace
souhv.

1. ne ־

ո-ֹ

2. po ֿ21

5

3. út ֿ

20

4. st  ׀23

živel

impuls ֭ nebo planet rostlinám
չ7

֮պ

ɔ

Pg20

voda --------------------------

ֶ

teplo plod do 11 a od 15

Vɔ

Ԣ

te/ze

Vɔ

vo/te list od 9 do 20, od 21 plod

plod do 12, 13–22 list, od 23 kořen

5. čt ׀

země kořen

6. pá ׁ 23

ze/sv kořen do 22, od 23 květ

7. so ׁ

světlo květ

ɔ

8. ne ׂ21

ze/vo květ do 20, od 21 list

Z D

9. po ׂ

voda list

Zɔ

10. út ׂ

voda list

11. st ַ 23

vo/te list do 22, od 23 plod

12. čt ַ

teplo plod

13. pá ַ
14. so ָ0

Ag18
պ22

15. ne ָ
16. po ָ

ֲ

země kořen
Ԣ

ո -ֺ

6
֮

ɔ

23. po ּ 12

te/ze

plod do 11 ----------

země -----------------------ֱպ

Ԣ

26. čt ֽ 19
27. pá ֽ

31. út ֿ

Zɔ
D

teplo plod

24. út ּ

ֱռִ

vo/te list do 5 a od 12 do 20, od 21 plod

teplo plod

30. po ֿ6

ZVDɔ

sv/vo květ do 5, od 6 list

21. so ֻ

29. ne ־

Vɔ

světlo kořen do 17, od 18 květ

22. ne ֻ

28. so ־2

začátek obd. výsadby 5

světlo květ

20. pá ֻ21

25. st ּ

ɔ

země ----- kořen od 7

18. st ֹ
19. čt ֺ6

ɔ

teplo plod do 23
země kořen do 18 ---------

3

17. út ֹ 0

66

tendence

země ------ list od 12 do 18, od 19 kořen

Zɔ

ze/sv kořen do 18, od 19 květ

Vɔ
ȺD

světlo květ
չ12
14

sv/vo květ do 1, 2–8 a 15–21

konec obd. výs. 21 list

Pg10

voda ----------------- od 22 list

ֶ

vo/te list do 5, od 6 do 19 plod, od 23 list

ԢԢ

teplo list do 6, od 7 do 12 kořen, od 13 plod
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nikoho nezajímalo, poněvadž výbuchy v atmosféře byly zastaveny a přesunuty pod zem. Vývoj kravincového preparátu však kvůli tomu nebyl zbytečný. Jako vynikající „vedlejší účinek“ vystoupila do popředí jiná kvalita tohoto
preparátu.
Při nezbytném odebírání nesčetných půdních vzorků se ukázalo,
že tam, kde se opakovaně použil kravincový preparát, byla půda kypřejší
a hlubší. Zvláště názorné to bylo při vytváření půdních proﬁlů, sahajících
do hloubky až jednoho metru. Tak se přišlo na to, že se preparát velmi dobře
hodí k přeměně a oživení půd.
Další pokusy ukázaly, že všude tam,
kde se například sklidila nějaká plodina
a následovalo zpracování půdy, při němž
se aplikoval kravincový preparát, probíhal
rozklad zapravených rostlinných zbytků
velmi rychle. Také při použití tohoto preparátu spolu s rostlinným kompostem nebo
kompostovaným hnojem se ukázal jeho
velmi dobrý účinek s ohledem na přeměnu
a tvorbu humusu.
Tak se kravincový preparát stal
v mnoha zahradnictvích a zemědělských
podnicích samozřejmostí, jestliže se jednalo o kultivaci půdy a její úrodnost.
Zvláště intenzivně podporovali jeho používání Xavier Florin ve Francii
a Rolf Tensiethoff v Holandsku, neboť
pomocí tohoto preparátu se dá ve velmi
krátké době celý podnik zaopatřit působeTady je velmi dobře vidět, jak se půda
ním kompostových preparátů, což jinak při
stala propustnou. Chodbičky žížal sakonverzi podniku nebývá jen s kompostohají velmi hluboko.
vaným hnojem zpravidla možné.
Počáteční důvod vývoje preparátu, totiž dosáhnout snížení účinků stroncia 90, pro nás úplně ustoupil do pozadí. Byli jsme spokojeni, že můžeme lidem
z praxe poskytnout preparát zlepšující půdu, který si mohou sami zhotovovat.
Pak přišel 26. duben 1986, kdy došlo k černobylské katastrofě. Vzhledem k zeměpisné poloze a převládajícím větrům byly jemné radioaktivní
částečky, které byly při explozi reaktoru vyneseny do ovzduší, zaneseny
do mnoha oblastí Země.
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Ve srovnání s 50. a 60. lety hrálo velkou roli cesium 134 a 137, které je
nakonec mnohem nebezpečnější a působí dlouhodoběji než stroncium 90.
Při nesčetných vyšetřeních prováděných veřejnými institucemi se
ukázalo, že u biodynamických podniků, které již delší dobu používaly kravincový preparát, je v rostlinách a půdách ve srovnání se sousedními podniky jen zcela nepatrná a zčásti i vůbec žádná radioaktivní kontaminace.
Tyto výsledky překvapily i nás, s něčím takovým jsme nepočítali. Ústavům,
které teď chtěly přesně vědět, v čem by mohl spočívat tento účinek, jsme
také nedokázali dát odpověď, neboť jsme znali jen výsledky našich pokusů
z 60. let. Jak jednotlivé použité látky působí v rostlině, jsme mohli pozorovat
také jen „zvenčí“.
Bohužel žádná z těchto institucí nebyla ochotná poskytnout nám
tyto tak dobré výsledky zkoumání písemně, a tak je můžeme považovat jen
za empirické hodnoty. Jelikož život staví z velké části na zkušenosti druhých, musí se všichni, kteří se spokojí jen s vědecky prokázanými a černé
na bílém podanými výsledky, ještě nějaký čas cvičit v trpělivosti, než se i oni
budou moci spolehnout na zkušenosti druhých.
Velmi záhy vyvstala také otázka, jestli tento preparát bude účinný
i v prostředí zatíženém radioaktivitou. V Polsku tak byly na jaře po Černobylu v silně zatíženém vojenském cvičném prostoru založeny pokusy, které
po trojí aplikaci preparátu během 4 týdnů ukázaly redukci záření asi o 60 %.
Což je výsledek, který snad může být podnětem k dodatečnému použití
preparátu.
Světově uznávaný vědec prof. dr. Ewald Schnug ze Spolkového výzkumného ústavu zemědělského v Braunschweigu projevil v roce 2004,
na základě podnětu prof. dr. Albrechta Schotta z Berlína, ochotu ověřit
účinnost kravincového preparátu ve vztahu k uranu. Kontaminovaná zemina byla ošetřena preparátem a poté na ní byly pěstovány rostliny. I tady
se ukázalo, že ve srovnání s jinými, konvenčními variantami měly rostliny
pěstované na půdě, která byla ošetřena kravincovým preparátem, nejnižší
příjem uranu.
V tomto preparátu tak máme k dispozici substanci, která aktivně podporuje život.
A pak přišel 11. březen 2011. Několik záchvěvů země s následující
tsunami otřáslo Japonskem a spustilo druhou velkou jadernou katastrofu. Ani přes špičkovou technologii se nedaří katastrofu odvrátit. Konečně
začala uvažovat jinak spousta lidí, kteří dosud považovali jadernou energii
za zvládnutelnou.
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Červnové shrnutí
Venuše a Jupiter ze studeného Býka a Saturn z Panny vládnou
chladnému živlu. V prvním týdnu jim bude pomáhat ještě Merkur v Býku,
který pak od 7. do 22. bude z Blíženců podporovat světelný živel, ovládaný
Neptunem ve Vodnáři. 23. přejde Merkur do vlhkého Raka a připojí se tak
k vodnímu úřadování Uranu. Mars, nacházející se dvě dekády ve Lvu, a Pluto ve Střelci se pokusí prosadit tepelné síly. Snad se jim to podaří…
Období výsadby: od 1. 6., 0 hod., do 3. 6., 2 hod., a od 18. 6., 21 hod.,
do 30. 6., 18 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: od 4. 6., 20 hod., 18. 6., 16 hod.
Senoseč: od 8. 6., 17 hod., do 9. 6., 6 hod., od 23. 6., 23 hod., do 24. 6.,
8 hod., a v ostatních květových dnech.
Odchov včelích matek: 29. 6., 4 až 22 hod., a v ostatních květových dnech.
Krtonožky: od 3. 6., 9 hod., do 5. 6., 10 hod.
Hubení škodlivého hmyzu, mandelinky a roztoče varroa: spalovat od
16. 6., 17 hod., do 19. 6., 16 hod.
Mouchy ve stáji: Nachytat mouchy na mucholapky a od 19. 6., 17 hod.,
do 21. 6., 23 hod., a od 29. 6., 4 hod., do 30. 6., 18 hod., spálit ve stáji.
Mravenci v domě: Spálit za Měsíce ve Lvu.
Regulace kobylek: od 19. 6., 23 hod., do 21. 6., 23 hod.
Regulace slimáků: od 22. 6., 0 hod., do 23. 6., 14 hod., zpopelnit.
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Červen 2012
Datum

֭ před
konstelace
souhv.

1. pá ּ

živel

ո -ָ

země kořen

2. so ֹ5
3. ne ־9

tendence
období výsadby
ȺD

ze/sv kořen do 4, od 5 květ
չ22 Pg15

4. po ־

18

13

sv/vo květ do 2 ----------Ԣ

5. út ֿ11
6. st ֿ

impuls ֭ nebo planet rostlinám

konec obd. výsadby 2
֭

voda kořen od 2 do 7, od 16 list

ɔ

vo/te list do 9 -----------֯պ ֶ

te/ze

plod od 6 do 11, od 12 kořen

8. pá ׀

země kořen do 16, od 17 květ

9. so ׁ Ԣ

ze/sv květ do 6, od 7 do 13 kořen, od 14 květ

10. ne ׁ
11. po ׂ 12
13. st ׂ

 ֮ռֶ
Ԣ

světlo květ

ȺDɔ

sv/vo květ do 11, 12–14 list, od 15 plod

ȺDɔ

voda plod do 6, od 7 list

teplo plod
Ag3

17. ne ָ

պ17

19. út ֹ17

ɔ

vo/te list do 15, od 16 plod

15. pá ַ

18. po ָ

ɔ

voda list do 6, od 7 do 16 kořen, od 17 list

14. čt ַ 16
16. so ָ17

te/ze
ֲջ

ɔ

plod do 16, od 17 kořen

země kořen do 5, od 11 do 13 a od 20

19

země kořen

ո-ֹ

16

světlo květ

Zɔ

začátek obd. výsadby 21

21. čt ֹ

světlo květ do 23

Vɔ
ɔ

22. pá ֺ0

voda list

Vɔ

23. so ֻ15

vo/te list do 14, od 15 do 22 plod, od 23 květ

Z ɔ

sv. Jan

 Ԣ

teplo plod

26. út ּ6

te/ze

Z

plod do 5, od 6 kořen

27. st ּ

země kořen

28. čt ּ

země kořen

Z

ze/sv kořen do 3, od 4 květ

Ⱥ

 ոռֶ

30. so ־19

64

ȺVɔ

teplo květ do 8, od 9 plod

25. po ֻ

29. pá ֽ13
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Hned na začátek chceme upozornit, že námi zhotovovaný a používaný preparát vznikl v množstevních poměrech a z látek, které jsou zde dále
uvedeny. Jiné množstevní a hmotnostní poměry nebyly vyzkoušeny, neboť
se u jiných pokusů ukázalo, že se pak také snadno mění účinky.
Jako základní substanci potřebujeme 5 desetilitrových kýblů dobře
zformovaného, pevného kravského lejna, to znamená lejna krav (samičích
zvířat), které se již otelily. Krávy by měly mít rohy a být chované v biodynamických podnicích. Krmíme je suchým objemným krmivem, tzn. senem
a slámou, dokud jejich kravince nejsou pevné a pěkně zformované. Jelikož
při tomto způsobu krmení může dojít k poklesu dojivosti, vezmeme k získání
lejna krávy stojící na sucho.

ze/sv kořen do 16, od 17 květ

20. st ֹ

24. ne ֻ

Zhotovení kravincového preparátu
podle Marie Thunové®

teplo -----------------------

7. čt  ׀12

12. út ׂ

Dostali jsme mnoho dotazů, zda je tam možné použít kravincový preparát, pokaždé však s dovětkem, že by to muselo být vědecky dokazatelné.
Po tom, co bylo uvedeno výše, si každý může udělat vlastní obrázek.
Možná se leckomu podaří dospět takříkajíc „přes noc“ k rozhodnutí, které
se pak pokusí uskutečnit.

sv/vo květ do 18 --------------

konec obd. výsadby 18

Dobře zformovaný
kravinec.

Dále potřebujeme slepičí vaječné skořápky. Mohou pocházet z čerstvých i vařených vajec, tak jak je prostě v kuchyni získáme. Skořápky by neměly pocházet z klecových chovů. Skořápky rozdrtíme tak, aby měly konzistenci
krupice nebo písku, nikoli však mouky. K jejich drcení můžeme použít kávový
mlýnek, nastavený na hrubé mletí. Hmota by se však při mletí neměla zahřívat.
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Blanka ve vajíčku musí zůstat ve skořápce, sestává totiž z velké části z cenného
organického křemíku. Skořápek potřebujeme 100 gramů.
Potom potřebujeme ještě 500 g čedičového písku o velikosti zrn
do 1 mm. Čedič by měl mít konzistenci písku, nikoli mouky. Lidé se nás často ptají, kde mají čedičový písek sehnat. Seženou ho tam, kde se čedič těží.
Často se nás také ptají na žulu, kterou je možné koupit v bioprodejnách. Ne! Žula a příbuzné druhy hornin nejsou pro tento účel vhodné.
V některých oblastech se ve stavebninách prodává jemná čedičová
drť. Když ji přesejeme, můžeme případně získat dostatek písku k výrobě
preparátu.
K přípravě preparátu tedy potřebujeme:
5 kýblů kravinců
100 g drcených vaječných skořápek
500 g čedičového písku
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Květnové shrnutí
Merkur v Rybách bude první týden podporovat ve vodním působení
Uran. Venuše v Býku a Saturn vratný v Panně ovládají studený živel země.
Mars ve Lvu a Pluto ve Střelci se budou po celý měsíc zabývat teplem; od
8. do 20. je v tom podpoří Merkur v Beranu. 21. přejde Merkur do chladného
Býka, Jupiter již 12. Oba se tím připojí k Venuši a Saturnu v jejich chladném
zemitém působení.
Období výsadby: od 1. 5., 0 hod., do 8. 5., 3 hod., a od 22. 5., 14 hod.,
do 31. 5., 24 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: od 8. 5., 11 hod., do 20. 5., 22 hod.
Půdní teplo nastupuje 8. 5., 17 hod.

Dřevěná káď
s jednotlivými
složkami.

Roubování: ovocné dřeviny 9. 5., 0 hod., až 11. 5., 2 hod., 13. 5., 10 hod., až
14. 5., 12 hod., a 18. 5., 10 hod., až 20. 5., 9 hod.
Dřeviny za účelem květů: 13. 5., 6 až 9 hod., a 14. 5., 13 hod., až 15. 5., 5 hod.
Konzumní brambory: sázet až od 8. 5. v kořenových dnech
Senoseč: v květových dnech
Přelarvování při odchovu včelí matky: v květových dnech
Slimáci: spalovat od 25. 5., 18 hod., do 27. 5., 9 hod.
Noční motýli: od 6. 5., 22 hod., do 8. 5., 23 hod.
Mouchy ve stáji: v květových dnech
Hubení škodlivého hmyzu, mandelinky a roztoče varroa: 20. 5., 10 až
22 hod., a od 21. 5., 14 hod., do 23. 5., 10 hod.

Kravince dáme do dřevěné kádě, kterou získáme například z dřevěného sudu zkráceného na polovinu. Umělohmotná káď na míchání malty
se sice nabízí také, doporučit ji však nemůžeme. Potom přidáme skořápky
a čedičový písek. Hmotu pak rýčem přepícháváme; průběžně se při tom
pohybujeme kolem kádě, čímž je zajištěno rovnoměrné mísení. Mísení provádíme jednu hodinu. Nikoli 55, ani 65 minut. Leckterý praktik si řekne, že
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Květen 2012
Datum

֭ před
konstelace
souhv.

1. út ֻ

živel

ո-ַ

impuls ֭ nebo planet rostlinám

teplo plod

tendence
období výsadby

Z

2. st ּ16

te/ze

3. čt ּ

země kořen

ɔ

4. pá ּ

země kořen

ZD

5. so ֽ 18

Ⱥɔ

plod do 15, od 16 kořen

ze/sv kořen do 16 ------------

6. ne ־

5

7. po ־

չ11

8. út ־

8

Pg5

֮ռֳ

ɔ

konec obd. výsadby 3

Ⱥɔ

sv/vo ------- květ 17–21, od 22 list
voda list do 7 a od 14
voda list do 23

9. st ֿ

ֶ

teplo plod do 16 a od 21

10. čt ֿ

teplo plod

11. pá ׀3

te/ze

12. so ׀

země kořen

Ⱥ

ze/sv kořen do 5, 6–9 květ, od 10 plod

Ⱥ

13. ne ׁ6

Ԣ

14. po ׁ

Ԣ

ո-ָ

plod do 2, od 3 kořen

Vɔ

Ԣ

voda list do 5, 6–21 plod, od 22 list

Nanebevstoupení voda list

18. pá ַ10
Ag18

ɔ

teplo plod
te/ze

21. po ָ

1

22. út ָ

13

Ⱥɔ
Z V Dɔ

vo/te list do 9, od 10 plod

20. ne ָ 10
պ11

ո

plod do 9, od 10 do 22 kořen

začátek obd. výsadby 14

ze/sv kořen do 10, 11–14 květ -------

24. čt ֹ

֮չ

světlo -------------------------------

25. pá ֺ18

sv/vo květ od 2 do 17, od 18 list

26. so ֺ

voda list
Sv. Duch

Ⱥɔ
Vɔ

země ---------- kořen od 14
země kořen

23. st ֹ11

27. ne ֻ10

Z

sv/vo květ do 5, od 6 list

16. st ׂ

19. so ַ

Z

světlo plod do 12, od 13 květ

15. út ׂ 6
17. čt ׂ

ZVɔ
ɔ
ZVɔ

vo/te list do 9, od 10 plod

28. po ֻ

teplo plod

29. út ֻ

teplo plod do 23

30. st ּ 0

země kořen

ȺV Dɔ

31. čt ּ

země kořen

ɔ
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by bylo mnohem lepší zamíchat to vysloužilým hnětacím strojem. Preparát
by však měl být každopádně mísen ručně. Měli bychom se pokusit dívat se
na tyto substance jako na něco, co se, jakmile je to hotové, stane něčím
na způsob organismu. Při vzniku organismu bychom se měli strojů maximálně vyvarovat.
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Vɔ
ɔ

Přepíchávání
a dynamizování
preparátových
substancí.

Nyní potřebujeme ještě dřevěný sud, do něhož tuto jednu hodinu dynamizovanou hmotu vložíme. Sud by měl být kulatý. Hranaté sudy nejsou
vhodné, poněvadž v rozích většinou vznikají zóny, v nichž přeměna substance dostatečně neprobíhá.
Jako materiál jsou vhodné pokud možno tvrdé a odolné druhy dřeva,
jako např. modřín nebo dub. U dubu však musíme mít na paměti, že je-li jeho
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dřevo dosud nepoužité, musí se nejprve vylouhovat, aby se z něho vytáhly
třísloviny. K tomu účelu do sudu nalijeme vroucí vodu, sud zakryjeme a necháme přes noc stát, ráno pak nahnědlou vodu vylijeme a ještě dvakrát to
zopakujeme. Poté bývá zpravidla možné použít sud k preparátovým účelům.
Sud by měl být asi 70 cm vysoký a měl by mít 40 cm v průměru.
Dno vyjmeme a sud bez dna zakopeme alespoň z poloviny do země. Vykopanou zeminu přihrneme kolem dokola k sudu, takže stojí téměř celý
v zemi. Není-li půda dostatečně hluboká, musíme sud přihrnout jinou,
navezenou hlínou.
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Dubnové shrnutí
Merkur a Uran si za své sídlo v tomto měsíci vyvolily vlhké Ryby. Venuše v Býku a Saturn vratný v Panně panují studenému živlu země. Za teplo
odpovídají Mars ve Lvu, Jupiter v Beranu a Pluto ve Střelci. Světelné působení bude přicházet od Neptunu ve Vodnáři. Je na čtenáři, aby pozoroval
vývoj počasí.
Období výsadby: od 1. 4., 0 hod., do 9. 4., 22 hod., a od 25. 4., 8 hod.,
do 30. 4., 24 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: od 11. 4., 1 hod., do 25. 4., 2 hod.
Roubování: ovocné dřeviny od 11. 4., 1 hod., do 25. 4., 2 hod.
Dřeviny za účelem květů: od 15. 4., 23 hod., do 17. 4., 23 hod.

Kravince s preparáty.

Míchání kozlíkového preparátu.

Sadbové brambory na rok 2013: od 21. 4., 4 hod., do 23. 4., 3 hod.
Do sudu dáme polovinu dynamizovaných kravinců, do nichž pak vložíme pět kompostových preparátů, kopřivový preparát vždy doprostřed.
Sklenice s preparáty postavíme zvenčí k sudu vždy na tu stranu, kam přišel
příslušný preparát. Nyní přidáme druhou polovinu přepíchaných kravinců,
kterou opět napreparujeme. Nad sebe by měly přijít vždy stejné preparáty.
Doprostřed dáme opět kopřivu a kolem vložíme ostatní preparáty ve stejném pořadí jako ve spodní polovině. V určení pořadí nám pomohou sklenice
rozestavené kolem sudu. Vložené preparáty zakryjeme trochou kravince.
Nakonec nalijeme 1 l vody do sklenice o objemu asi 2 l nebo do hliněného
hrnce, přidáme 10 kapek kozlíkového preparátu a mícháme asi 10 minut
stejným způsobem, jakým se míchají postřikové preparáty. Připraveným
kozlíkovým preparátem rovnoměrně postříkáme kravincovou hmotu v sudu.
Abychom předešli zapomnětlivosti, napíšeme si na malý štítek datum a konstelaci při zhotovování preparátu a zastrčíme ho za okraj sudu, který poté
zakryjeme dřevěným víkem.
Za 4 týdny obsah sudu rýčem nebo lopatou dobře promísíme a za další čtyři týdny můžeme takto vzniklý preparát použít.
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Hubení molů a zavíječe voskového: od 21. 4., 4 hod., do 23. 4., 3 hod.
Noční motýli: od 18. 4., 17 hod., do 21. 4., 3 hod.
Regulace slimáků: od 1. 4., 5 hod., do 2. 4., 18 hod., 28. 4., 12 až 22 hod.,
od 29. 4., 23 hod., do 30. 4., 2 hod.
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Duben 2012
Datum

֭ před
konstelace
souhv.

1. ne ֺ

ոׂ

živel

impuls ֭ nebo planet rostlinám

sv/vo květ do 4, od 5 list

2. po ֻ

vo/te list do 18, od 19 plod

3. út ֻ

teplo plod do 21 --------

4. st ֻ

֮պ

5. čt ּ 6
6. pá ּ
7. so ּ

teplo ----------------------te/ze

3J

8. ne ֽ

ZD

------ kořen od 10 do 23
Zɔ

չ2

11. st ֿ

ɔ

ze/sv kořen od 1 do 6, od 7 květ
sv/vo květ do 11, 12–22 list

22

Vɔ

země -----------------------

Velikonoce

konec obd. výsadby 22

ֶ

ɔ

teplo plod do 8 a od 13

13. pá ׀

te/ze

14. so ׀

země kořen

15. ne ׁ

ոռֳ

16. po ׁ

Ⱥ

voda list od 5
vo/te list do 14, od 15 plod

12. čt ֿ

plod do 19, od 20 kořen
Vɔ

ze/sv kořen do 22, od 23 květ
světlo květ

17. út ׁ
18. st ׂ

období výsadby

21 Velký pátek země -----------------------

9. po ־
10. út ־

tendence

světlo květ do 23
voda list od 0

ȺZ

19. čt ׂ

ո-ַ

voda list

Zɔ

20. pá ׂ

voda list

21. so ַ
22. ne ַ

vo/te list do 3, od 4 plod

9
Ag15

teplo plod

23. po ָ
24. út ָ
25. st ָ

te/ze
պ5

Ԣ

7

Z

plod do 3, od 4 do 13 kořen, od 14 plod

země plod do 1, od 8 kořen
země kořen

Z
začátek obd. výsadby 8

Vɔ

26. čt ֹ

ze/sv kořen do 4, od 5 květ

Ⱥɔ

27. pá ֹ

světlo květ

ȺD

28. so ֺ

sv/vo květ do 11, 12–22 list, od 23 plod

29. ne ֺ

Ԣ

30. po ֻ
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Abychom získali dobrý kravincový preparát, měli bychom vzít v úvahu
dvě věci: Zaprvé by sud neměl být zakopán do země na silových liniích nebo
„žílách“, které lze najít proutkem.
Velmi důležité je také využít správné kosmické konstelace. Kravské
lejno přijímá konstelaci, která panuje v okamžiku, kdy opustí tělo krávy. Také
termín přepichování a preparování v sudu by se měl vzít v potaz. Pro tyto
situace je nejvhodnější doba, kdy Měsíc prochází před Lvem nebo Pannou.
Také roční doba by měla zvolena správně. V každém případě by nemělo
mrznout. Využít lze dobu od jara do konce léta. Preparát potřebuje pro své
zrání půdní teplo. V oblastech, v nichž neznají zimu, je možné zhotovovat
tento preparát celoročně. Termíny, které jsou ve Výsevních dnech Marie
Thunové® proškrtnuté, nejsou k přípravě preparátu vhodné.
Nasbírané kravince ani přepíchanou, to znamená dynamizovanou
hmotu bychom neměli nechávat na dešti, jinak z ní žádný dobrý preparát
nebude.
Hotový kravincový preparát se míchá stejně jako ostatní postřikové
preparáty. Stačí ovšem, když ho mícháme 20 minut, není třeba míchat ho
celou hodinu. Roháčku bereme 30 g na 10 l postřikové tekutiny, kravincového preparátu dvojnásobek, tj. 60 g. Takto namíchaných 10 l stačí asi na ¼ ha
půdy, použijeme-li zádový postřikovač. Voda by měla být jeden den odstátá,
aby mohla přijmout okolní teplotu a světlo.
Účinek namíchaného kravincového preparátu přetrvává čtyři dny. Během této doby by měl být aplikován třikrát za soumraku nebo při zpracování
půdy; tehdy je účinek nejlepší.
Preparát bychom měli míchat pokud možno v dřevěných, kameninových nebo skleněných sudech. Jejich tvar by měl být kulatý a válcovitý.
Nejlepších výsledků jsme docílili v nádobách, které měly velikostní poměr
2:3, tedy např. 40 (20 × 20) : 60 (3 × 20).
Na závěr bychom ještě chtěli poukázat na něco, co možná mohlo stát
v úvodu tohoto výkladu. Neměli bychom zapomínat, že kravincový preparát
není vhodný k tomu, abychom ho používali proti něčemu, nýbrž pro něco,
a tím něčím je život. Tímto preparátem podporujeme život, aby zabíjející síly
nacházely méně záchytných bodů nebo dokonce vůbec žádné.

ɔ

voda plod do 22, od 23 list
vo/te list do 2, od 3 plod
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Konstelační pokusy s rostlinami
Dnes již více než padesátileté zkušenosti zřetelně ukazují, že stav
půdy je rozhodujícím faktorem pro to, zda se na rostlinách budou moci projevit rozdíly mezi rytmy nebo ne. Největší překážkou jsou přitom nezkompostované odpady ze zvířecích těl a vysoké dávky minerálních hnojiv. Dokonce i vysoký obsah surového humusu nezabudovaného v půdě může být
působení kosmických rytmů na překážku. Obsah kvalitního humusu v půdě
ve výši 2–2,5 % nebo více je dobrou zárukou toho, aby se rozdíly objevily.
Také bychom se měli vyvarovat všech forem umělého zavlažování.

Konstelační pokusy s brambory a s okurkami
Opakovaně se v konstelačních pokusech snažíme zjistit, jestli se
ve srovnávacích pokusech s výsevy i přes znečištění životního prostředí
a množství družic ještě ukážou stejné výsledky, jaké jsme zaznamenávali
po mnoho let. Proto zde uvádíme výnosy brambor odrůdy Grata, pěstovaných v obou případech ze zakoupené sadby, od roku 1965 na půdě s bonitou 64 a od roku 1982 na půdě s bonitou 18. Doplňujeme výnosy z jednoho pokusu pana Schwarze, provedeného v roce 1968 v Troxlerhofu.
Průběh křivek je stále týž, i když počasí a planetární konstelace někdy
některé výsadbě pomůžou, nebo jí naopak znesnadní růst.
Pokus s okurkami (obr. napravo) také zřetelně ukazuje, že výnosy
na těžší půdě a ve srážkově normálním roce jsou sice vyšší, avšak průběh
křivky je stejný, a dobré výnosy přinášejí plodové dny.

STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A PŘÍRODOVĚDNÁ
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel: 571 654 390
fax: 571 654 392
e-mail: info@szesro.cz
www.szesro.cz
IČO: 00843547, DIČ: CZ00843547
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Březnové shrnutí
Merkur a Uran v Rybách vládnou celý měsíc vodnímu živlu. Venuše
je v prvních dnech podporuje. Saturn nadále odpovídá za chlad, což by
se mohlo projevit ve studených nocích. Proti němu však se svými tepelnými silami stojí Mars ve Lvu, Jupiter v Beranu, Pluto ve Střelci a Venuše
od 4. do 26. rovněž v Beranu. Neptun se samotný stará o světelné působení. I v tomto měsíci nezbývá než vyčkat, kdo se dokáže prosadit, zda síly
chladu, nebo síly tepla. Srážky budou mít podle toho podobu sněhu, nebo
deště.
Období výsadby: od 1. 3., 20 hod., do 13. 3., 18 hod., a od 29. 3., 3 hod.,
do 31. 3., 24 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 3., 0 hod., do 1. 3., 14 hod.,
a od 14. 3., 19 hod., do 27. 3., 22 hod.
Období od 14. 3., 16 hod., do 17. 3., 13 hod., je vhodné k řezu řízků vinné
révy a ovocných stromů, které mají být použity jako rouby nebo které
chceme zasadit. Jejich zasazení pak provedeme během následujícího období výsadby.
Řez řízků pro živé vrbové ploty: 19. 3., 18 hod., až 21. 3., 17 hod., a 24. 3.,
21 hod., až 26. 3., 21 hod. Řízky nařezané již v únoru zapícháme do země
v období výsadby v květových dnech, pokud chceme snůšku pylu, a v plodových dnech, chceme-li snůšku medu.
Výsevní dny pro plodové rostliny a jarní obiloviny jsou velmi příznivé
14. 3., 1 hod., až 15. 3., 8 hod.
Regulace slimáků: 4. 3., 19 hod., až 6. 3., 7 hod.
Pro biodynamiky, zhotovení rostlinných preparátů: 4. 3., 0 hod. až
18 hod.: uřezat břízu, naplnit řebříčkem a zavěsit.
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Březen 2012
Datum

֭ před
konstelace
souhv.

1. čt ָ

18

ո- ׁ

2. pá ֹ 15

živel

impuls ֭ nebo planet rostlinám

země kořen od 1

tendence

zač. obd. výsadby 20
ɔ

ze/sv kořen do 14, od 15 květ

3. so ֹ

ոռֱ

světlo květ do 9, od 10 plod

4. ne ֺ 19

֯ռֳ

sv/vo plod do 2, 3–18 květ, od 19 list

ɔ

5. po ֺ

voda list

Ⱥ

6. út ֻ8

vo/te list do 7, od 8 plod

Z

7. st ֻ
8. čt ּ19

teplo plod
te/ze

11

9. pá ּ
10. so ּ

Pg11

11. ne ֽ 22

14. st ־

Ⱥɔ

plod do 18, od 19 kořen

země kořen do 23
země ---------- kořen od 23
ո- ׂ

12. po ֽ
13. út ־

Zɔ

Z
VDɔ

ze/sv kořen do 21, od 22 květ

ɔ

světlo květ do 17, od 18 plod
չ 22
16

15. čt ֿ

Ԣ

sv/vo plod do 12, 13–18 list

ԢԢԢ

voda plod od 1, velmi příznivé

Ԣ

vo/te plod

16. pá ֿ

teplo plod

17. so ׀

te/ze

18. ne ׀

země kořen
ze/sv kořen do 17, od 18 květ

20. út ׁ

světlo květ

21. st ׂ18

sv/vo květ do 17, od 18 list
16

Ⱥɔ
Ⱥɔ
Ⱥ

plod do 13, od 14 kořen

19. po ׁ18

22. čt ׂ

konec obd. výsadby 18

ZDɔ

Zɔ

voda list

23. pá ׂ

voda list

24. so ַ21

vo/te list do 20, od 21 plod

25. ne ַ

EKOFARMA BAUCIS

teplo plod
Ag8

27. út ָ
28. st ָ
29. čt ֹ

te/ze

1

země ------------------------ze/sv kořen 1–22, od 23 květ

30. pá ֹ

světlo květ

31. so ֹ

světlo květ
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Ⱥɔ

plod do 21, od 22 kořen

země kořen do 22 ---------պ2
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V horní tabulce jsou srovnávány výnosy zelených lusků keříčkových
fazolí z 20 rostlin z pěstování v letech 1965 a 1982 na různých půdách a v různých klimatických podmínkách. V dolní tabulce jsou zaznamenány výnosy
semen keříčkových fazolí a sóji vždy ze 100 rostlin z pokusů v roce 1982.
U zelených lusků se jedná o výnos plodů, ve druhé tabulce pak o skutečný
výnos semen. Pokusné série vykazují stejnou vnitřní dynamiku, vyvolanou
kosmickými rytmy, jak ji známe už asi 50 let.

Ⱥɔ

Letní čas není zohledněn! Přičíst 1 hodinu
26. po ָ

Konstelační pokusy s keříčkovým fazolem a sójou

Z V Dɔ
zač. obd. výsadby 3

Nabízí biozeleninu pěstovanou podle Výsevních dnů
tel: 775 045 957
e-mail: ekofarma@atlas.cz

Vɔ

Všem zahradníkům dobrý rok 2012
Ⱥɔ
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Merkur

Venuše

Mars

Jupiter

Saturn

Uran

Neptun

Pluto

׀

ׂ

ֻ

ַ

ּ

ׂ

ׁ

ֿ

11.ׁ
25.ׂ

Únorové shrnutí
Saturn v Panně a Merkur pobývající jednu dekádu v Kozorohu ovládají chladný živel země. Mars vratný ve Lvu, Jupiter v Beranu a Pluto ve Střelci stojí na straně tepla. Světelné působení přichází od Neptunu a ve druhé
dekádě od Merkuru ve Vodnáři. Venuše a Uran v Rybách ovládají vodní živel,
v posledních dnech měsíce v tom budou podporovány Merkurem v Rybách.
Nezbývá než vyčkat, kdo se prosadí, zdali studený živel země, nebo teplejší
vlivy. Právě na tom záleží, jestli bude sněžit, nebo pršet.
Období výsadby: od 3. 2., 11 hod., do 14. 2., 22 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 2., 0 hod., do 2. 2., 18 hod.,
a od 16. 2., 18 hod., do 29. 2., 24 hod.
V období výsadby lze provádět řez vinné révy, ovocných stromů a křovin.
Nejpříznivější jsou k tomu květové a plodové dny. Proškrtnuté termíny vynecháme.
Řez vrbových řízků na živé ploty: 21. 2., 14 hod., až 23. 2., 22 hod., 27. 2.,
3 hod., až 28. 2., 14 hod. Do země je zapícháme teprve v březnu.
Regulace slimáků: 6. 2., 10 hod., až 7. 2., 21 hod.
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Únor 2012
Datum

Naše laboratoř

֭před
konstelace
souhv.

1. st ָ

ո׀

2. čt ָ

պ21

3. pá ָ

9

֯ռֱ

živel

impuls ֭ nebo planet rostlinám

te/ze

plod do 6, od 7 kořen

9ɔ
ɔ

země kořen do 18 -------země kořen od 1

tendence

začátek obd. výsadby 11

Vɔ

4. so ֹ

ze/sv kořen do 5, od 6 květ

5. ne ֹ

světlo květ

Vɔ

6. po ֺ

sv/vo květ do 9, od 10 list

Ⱥɔ

7. út ֻ 22

vo/te list do 21, od 22 plod

23

8. st ֻ

teplo plod

9. čt ֻ

teplo plod do 13 ----------

10. pá ּ
11. so ּ

te/ze
Pg20

země kořen do 7 ----------země kořen od 8

13. po ֽ

ze/sv kořen do 14, od 15 květ

14. út  ־21

sv/vo květ do 20, 21–22 list

15. st ־

չ22
10

ո-ׁ

voda -------------------------

֯չ

voda ------------- list od 18

17. pá ֿ3

vo/te list do 2, od 3 plod

18. so ֿ

teplo plod

19. ne ׀8

te/ze

20. po ׀

země kořen

21. út ׁ 12

Z
DȺ

plod od 6 do 9, od 10 kořen

12. ne ּ

16. čt ־

D
ZVɔ
konec obd. výsadby 22
VȺɔ
ɔ

Z

plod do 7, od 8 kořen

světlo květ
֮ռֱ

VȺɔ
Ⱥɔ

ze/sv kořen do 11, od 12 květ

24

22. st ׁ
23. čt ׂ

Zɔ
Ⱥ

Termíny pro výsevy stromů a keřů

sv/vo plod+květ od 1 do 22, od 23 list

24. pá ׂ

voda list

25. so ׂ

voda list do 14 -----------

VDɔ

vo/te ----------------------

ɔ

teplo plod od 3

ɔ

26. ne ַ14
27. po ַ

֮չ
Ag15

28. út ָ 15
29. st ָ

Výstavba laboratoře trvala několik let. V roce 1998 byla završena.
Vnuk Marie Thunové, chemik dr. Nicolai Schmidt-Rüdt, přišel i s rodinou
do Dexbachu. K velké radosti Marie Thunové mohou být od té doby všechny
nezbytné chemické analýzy rostlin, půdy atd. prováděny ve vlastní laboratoři.

te/ze
պ24

plod do 14, od 15 kořen

země kořen do 20 --------

2. 2. 2012 bříza, hrušeň, lípa, akát, vrba, tis, dub, jírovec, třešeň, kaštanovník
29. 2. 2012 olše, modřín, lípa, jilm, tis, dub, jírovec, třešeň, kaštanovník
4. 3. 2012 bříza, hrušeň, lípa, akát, vrba, túje, jalovec, slíva, švestka, habr
15. 4. 2012 jasan, smrk, líska, jedle, cedr, túje, jalovec, slíva, švestka, habr
6. 5. 2012 olše, modřín, lípa, jilm, túje, jalovec, slíva, švestka, habr
12. 6. 2012 olše, modřín, lípa, jilm
29. 6. 2012 jasan, cedr, jedle, smrk, líska
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19. 7. 2012 tis, dub, jírovec, třešeň, kaštanovník

Merkur

Venuše

Mars

Jupiter

Saturn

Uran

Neptun

Pluto

15. 8. 2012 bříza, hrušeň, lípa, akát, vrba

־

׀

ֻ

ַ

ּ

ׂ

ׁ

ֿ

24. 8. 2012 jasan, cedr, jedle, smrk, líska

6.ֿ

10.ׁ

20.ּ

26.׀

31.ׂ

27.ֻ

1. 9. 2012 olše, modřín, lípa, jilm
20. 9. 2012 olše, modřín, lípa, jilm
29. 9. 2012 jasan, cedr, jedle, smrk, líska
4. 10. 2012 bříza, hrušeň, lípa, akát, vrba
28. 10. 2012 tis, dub, jírovec, třešeň, kaštanovník, javor, jabloň, buk, ořešák
1. 11. 2012 bříza, hrušeň, lípa, akát, vrba
3. 12. 2012 jasan, smrk, líska, jedle, cedr, javor, jabloň, buk, kaštanovník, ořešák
17. 12. 2012 olše, modřín, lípa, jilm, javor, jabloň, buk, kašta novník, ořešák
23. 12. 2012 bříza, hrušeň, lípa, akát, vrba
U stromů a keřů, které nejsou uvedeny, nebudou v tomto roce žádné
zvláštní termíny pro výsev. V tomto případě se lze řídit podle typu plození
daného stromu nebo keře a vysévat v příslušných termínech podle postavení Měsíce ve zvěrokruhu.

Termíny pro porážení speciálních dřevin
9. 10. 2012 bříza, hrušeň, lípa, akát, vrba
15. 10. 2012 tis, dub, jírovec (kaštan), třešeň, kaštanovník setý (jedlý kaštan)
9. 11. 2012 bříza, hrušeň, lípa, akát, vrba, javor, jabloň, buk, kaštanovník, ořešák
26. 11. 2012 jasan, smrk, líska, jedle, cedr
14. 12. 2012 olše, modřín, lípa, jilm
19. 12. 2012 bříza, hrušeň, lípa, akát, vrba
U stromů, které nejsou uvedeny, jsou vhodné listopadové a prosincové květové dny během období výsadby.
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Lednové shrnutí
Planety nabízejí pestře namíchaný program. Merkur přejde po několika dnech z vodnatého Štíra do tepelného souhvězdí Střelce, kde zůstane až
do 26., aby si pak vyvolil chladného Kozoroha. Venuše bude jednu dekádu setrvávat v Kozorohu a pak přejde do svého živlu, do světelného Vodnáře, kterého
opustí až 31. a přesune se do Ryb. Mars zůstane dvě dekády ve Lvu a podpoří
zde Merkur, který bude od 6. ve Střelci. Od 20. podnikne výlet do chladné Panny, 27. ji však zase opustí, aby se vrátil ke Lvu. Jupiter v Beranu a Pluto ve Střelci
ovládají tepelný živel. V Saturnu v Panně, zčásti podporovaném Venuší, Merkurem a Marsem v Panně, má tepelná frakce rovnocenného studeného protivníka. Těžko říci, kdo bude mít navrch. Za srážky bude odpovídat vlastně jen Uran
a několik dní Merkur. Nějaká předpověď je sotva možná.
Období výsadby: od 8. 1., 11 hod., do 19. 1., 16 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 1., 0. hod., do 6. 1., 20 hod.,
a od 20. 1., 6 hod., do 31. 1., 24 hod.
Tato doba je vhodná i pro řez stromů, keřů a vinné révy, u plodových rostlin přitom dáváme přednost květovým a plodovým dnům.
Regulace slimáků: 10. 1., 1 hod., až 11. 1., 13 hod.
Konstelace vhodná ke spálení kožek teplokrevných živočichů bude až v prosinci.

Práce s mlékem
Při zpracování mléka doporučujeme pokud možno vynechat dny v kalendáři proškrtnuté, a to jak pro zhotování másla, tak i pro výrobu sýrů. Mléko nadojené
v tepelně-plodových dnech dává nejvíce másla, totéž platí i pro dny se sklonem
k bouřkám. Přízemí Měsíce (Pg) je pro zpracování mléka téměř vždy nevhodné
a ani jogurt se v tuto dobu nepovede. Vlastní jogurtové kultury ze dnů perigea se
lehce kazí, proto doporučujeme založit v předchozí den dvojnásobné množství.
Mléko má nejraději světelné a tepelné dny; vodnaté listové dny jsou nevhodné.
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Leden 2012
Datum

֭ před
konstelace
souhv.

1. ne ׂ

ո-ֿ

Publikace vydané a nabízené nakladatelstvím
„Aussaattage-Verlag Thun & Thun OHG“
živel

impuls ֭ nebo planet rostlinám

ɔD

voda list

2. po ַ22 Ag22

vo/te list do 12, 13–21 květ, od 22 plod

3. út ַ

teplo plod

4. st ָ 22

te/ze

5. čt ָ

tendence

plod do 21, od 22 kořen

Ⱥ

ZD

պ16

23
֮պ

ze/sv ----------------------------

8. ne ֹ

Ԣ

světlo plod 11–22, od 23 květ

9. po ֹ

– Milch und Milchverarbeitung. 2. rozšířené vydání.

země kořen do 12 a od 19 do 22

7. so ֹ 21

ɔZ
zač. obd. výsadby 11

ɔȺV

světlo květ do 24

ȺD

10. út ֺ 1

sv/vo list od 1

ɔȺ

11. st ֻ 14

vo/te list do 13, od 14 plod

12. čt ֻ

teplo plod

9

Ԣ

teplo plod

14. so ּ 3

te/ze

15. ne ּ

země kořen
země kořen

17. út ֽ 9 Pg23
18. st  ־16
20. pá ֿ 21

ɔ

zvláště příznivý termín

ȺDZ

ze/sv kořen do 8, od 9 do 11 květ ----ո-׀

չ20
4

Z

sv/vo květ od 11 do 15, od 16 plod

Ⱥ

voda list do 16 a od 23

ɔ

vo/te list do 20, od 21 plod

21. so ֿ

teplo plod

22. ne ֿ

teplo plod do 24

23. po  ׀1

te/ze

9

ɔZV

kořen od 1

24. út ׀

země kořen

25. st ׁ 3

ze/sv kořen do 2, od 3 květ

26. čt ׁ

světlo květ

konec obd. výsadby 16

Z
ȺD
ɔ

sv/vo květ do 1, od 2 list

ɔZ

voda list

ɔV

29. ne ׂ

voda list

ɔ

30. po ַ 6

vo/te list do 5, od 6 plod
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– Der Wanderer. Obrazy Waltera Thuna a vyprávění Marie Thunové.
– Tausendgulden- und Hellerkräuter.
– Bäume, Hölzer und Planeten. 2. rozšířené vydání.
– Kosmologische und Evolutionsaspekte zum „Landwirtschaftlichen
Kurs“ Rudolf Steiners.
Knihy distribuuje „Aussaattage-Verlag Thun & Thun OHG“, Rainfeldstrasse 16, D-35216 Biedenkopf, fax: 0049-6461-4714, e-mail: thunverlag@
aussaattage.de.

ɔ

27. pá ׂ 2

teplo plod

– Die Biene – Haltung und Pﬂege. 5. přepracované vydání.

ɔZ

28. so ׂ

31. út ַ

– Das Bild der Sterne im Wandel der Zeit. Připravuje se nové vydání.

ɔZ

plod do 2, od 3 kořen

16. po ּ

19. čt ־

– Unkraut-und Schädlingsregulierung aus der Sicht der Konstellations- und
Potenzforschung. Nové vydání v přípravě.

země kořen

6. pá ָ

13. pá ֻ

– Hinweise aus der Konstellationsforschung für Bauern, Weinbauern,
Gärtner und Kleingärtner. 8. rozšířené vydání.

ɔ
ɔDV
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Příprava žitného chleba
Pšenice, ječmen, oves, kukuřice, rýže a proso lze jako hrubou či jemnou mouku dobře péci s kvasnicemi nebo pekařským fermentem, u žita
však musíme použít jiné metody. Finští vědci mimochodem zjistili, že rakovinné vlohy v těle mohou zmizet při konzumaci žitného chleba. Podrobný
recept na zhotovení žitného chleba lze najít v naší publikaci „Hinweise aus
der Konstellationsforschung“ (Pokyny z konstelačního výzkumu), nebo též
v loňských Výsevních dnech. Byla jsem velmi překvapena, když můj chléb
v horkých dnech roku 2003 prošel od prvního zadělání během čtyř hodin
všemi pěti stupni kynutí. To ovšem znamená, že kynutí kvásku je prostě
otázkou tepla.
Protože veškeré obilí, které pěstujeme v našich pokusech, sledujeme co do kvality i ve srovnávacím pečení, vyzkoušeli jsme všechny domácí
prostředky na kynutí – bez použití kupovaných přísad – pro zhotovení dobrého chleba. Kromě kysaného mléka, podmáslí, syrovátky, řepného sirupu
a šťávy z kysaného zelí jsme zkoušeli péci i s medem a vyvinuli jsme léty
osvědčený recept:
Vrchovatou lžičku květového medu dobře rozmícháme ve sklenici teplé vody
(50 oC) a potom smícháme s asi 250 gramy hrubé žitné mouky. Tuto malou nátěstu připravíme navečer a na noc ji dáme do tepla. Okolní teplota
by se měla pohybovat mezi 26 a 30 oC. Toho lze dosáhnout vedle trouby
nebo plotýnky sporáku, kterou zapneme na nejnižší teplotu. Příštího rána
přidáme stejné množství mouky a teplé vody a těsto necháme opět v teple.
Večer můžeme tento kvásek smíchat s asi 60 % mouky, kterou chceme použít na pečení, a s odpovídajícím množstvím vody. Přidáme lněné semínko,
kmín, fenykl nebo jiné koření a dáme znovu do tepla. Příštího rána následuje
ještě sůl a pak zhotovíme těsto. Jakmile začne kynout, vytvarujeme bochníky (resp. dáme do forem). Necháme je dobře nakynout, dáme je do předehřáté pece nebo trouby a pečeme asi jednu hodinu. Žito je lehce stravitelné,
pokud prodělá těchto pět stupňů.
Z hotového těsta můžeme vzít asi 500 g a uchovat je, nejraději v hliněném hrnci. Jakmile ještě jednou nakyne, přisypeme k němu špetku soli,
převážeme pergamenovým papírem a postavíme hrnec do sklepa. V chladničce je příliš chladno.
Až budeme chtít znovu péci, vyndáme ho ráno ze sklepa, rozmícháme lžičku květového medu v teplé vodě, tuto vodu smícháme s kváskem
a necháme v teple. Večer můžeme zhotovit velký kvásek a pokračovat tak,
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hodina, kdy do daného souhvězdí vstupuje. Zůstává zde tak dlouho, dokud
nenásleduje značka nového souhvězdí. V následujícím sloupci jsou uvedeny
konstelace, které mají význam pro růst rostlin. Další sloupec je určen především pro včelaře. Stojí zde, který živel je dnes Měsícem ( ) zprostředkován.
Tepelné působení při sklonu k bouřkám není uvedeno pod živlem, nýbrž je
vyznačeno značkou Ⱥ. V dalším sloupci uvádíme rostlinný orgán, který je
podporován výsevem a kultivačními pracemi v tomto dni. Na pravém okraji
jsou zmíněny přírodní jevy i očekávané počasí, které naruší nebo přeruší základní ráz počasí tohoto období. Jsou-li během jednoho dne uvedeny různé
živly, které neodpovídají postavení Měsíce, nejedná se o chybu tisku, nýbrž
o jiné kosmické konstelace, které překryjí a pozmění impuls zprostředkovaný Měsícem, a upřednostní tak jiný rostlinný orgán. Časové údaje uvádíme
podle středoevropského času (SEČ) a v jiných částech Země musí být přepočítány na místní čas. „LETNÍ ČAS“ není ve Výsevních dnech zohledněn.
V době platnosti letního času připočíst jednu hodinu.

Astronomické značky
ְ

Země

úplněk

֯

Venuše

novoluní

Podmínky pro meteorologické jevy či nepříznivé situace v dopravě jsou v kalendáři
vyznačeny těmito symboly:

֮

Merkur

պ

sestupný uzel

ɔ

sklon k vichřicím

ֱ

Mars

չ

vzestupný uzel

Ⱥ

sklon k bouřkám

ֲ

Jupiter

nejvyšší postavení – Měsíc bude sestupovat, začátek období výsadby

Z

možnost zemětřesení

ֳ

Saturn

nejnižší postavení – Měsíc bude stoupat, konec období výsadby

V

sklon k vulkanické činnosti

D

kritický den v dopravě

Uran

Pg

přízemí (perigeum)

ֵ

Neptun

Ag

odzemí (apogeum)

ֶ

Pluto

zatmění

ո

Slunce

zatmění

ռ

opozice

ջ

konjunkce

Ԣ

trigon

v období výsadby jsou dny v kalendáři vyznačeny tučným písmem

ׂ

Ryby

ֹ

Blíženci

ַ

Beran

ֺ

Rak

ָ

Býk

ֻ

Lev

ּ

Panna

ֿ

ֽ

Váhy

׀

Kozoroh

־

Štír

ׁ

Vodnář

Střelec
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Vzestupný měsíc

Sestupný měsíc

jak jsme to popsali výše. Tentokrát samozřejmě ušetříme čas. Žito by mělo
v každém případě kynout v pěti stupních. U pšenice, ječmene a ovsa jsou
nutné jen tři stupně kynutí. Úspěch závisí na tom, jestli je místnost, v níž se
peče, dostatečně teplá.
Je ovšem záhodno mít na zřeteli konstelace. V kalendáriu jednotlivých
měsíců si pro první nátěstu vyhledáme plodové a květové dny; tyto dny jsou
pro veškeré pekařské práce nejpříznivější. Musíme-li však péci každý den,
je dobré dělat nátěsty v těchto příznivých dnech, nechat je pak stát a potom
použít v nepříznivých dnech.

Sestupný Měsíc
Napadení rostlin houbovými organismy
Pod pojmem „výsev“ rozumíme okamžik, kdy vkládáme semena
do půdy. Jestliže naproti tomu přenášíme rostliny z jednoho stanoviště
na druhé, hovoříme o přesazování. To se týká vysazování sadby z chráněného výsevního záhonu na pole, ale i toho, když zahradník přesazuje – někdy
dokonce opakovaně – mladé rostlinky, aby posílil vývin jejich kořenů, stejně
jako vysazování ovocných stromů a křovin či přesazování do květináčů. Zde
volíme období sestupujícího Měsíce, což bychom neměli zaměňovat se světelnou fází ubývajícího Měsíce. Během období výsadby rostliny dobře koření
a rychle se propojují se svým novým stanovištěm. Tento impuls můžeme
u jednotlivých rostlinných druhů ještě vystupňovat, když během období výsadby zvolíme pro listové rostliny odpovídající listové dny (Rak či Štír), pro
kořenové plodiny, jako je celer, kořenové dny (Panna), pro okurky nebo rajčata plodové dny (Lev). Takže kromě zakořeňovacího impulsu dosáhneme
i podpory příslušného typu plození. Výstup šťáv v rostlinách je v tomto časovém období nepatrný, proto je lze doporučit k řezu stromů a keřů, porážení
užitkového dřeva, jakož i ke hnojení luk, pastvin a ovocných sadů.

Ke kalendáři
Velmi často dostáváme dotazy, ze kterých vyplývá, že naši čtenáři
mají potíže s různými značkami na stránkách jednotlivých měsíců. Ve většině případů se tyto dotazy týkají čísel. Přitom se téměř vždy jedná o hodiny
dne. Pročtěte si, prosím, důkladně celou kapitolu „Ke kalendáři“. Najdete
zde odpověď na podobné otázky. Mnohokrát děkujeme! Vedle data a dne
v týdnu je uvedeno souhvězdí, jímž Měsíc v tento den prochází, následuje
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Úkolem houbových organismů v přírodě je odbourávat odumírající život.
U kulturních rostlin se objevují, použijeme-li nedostatečně rozložený hnůj nebo
nezkompostované zbytky živočišných těl, např. rohovou nebo kostní moučku
apod., stejně tak ale i v případě, sklízíme-li osivo za nepříznivých konstelací.
Podle Rudolfa Steinera tehdy, „pokud se síly Měsíce stanou na Zemi příliš intenzivní“. Můžeme pak uvařit čaj z přesličky rolní a postříkat jím půdu, na níž
rostou napadené rostliny. Tím se úroveň hub vrátí z rostliny do půdy, kam patří.
Ozdravení rostliny můžeme napomoci, postříkáme-li její listy kopřivovým výluhem. Zvýší se asimilace a podnítí se lepší cirkulace šťáv, následně zmizí
i houbové organismy.

Příznivá doba pro sběr preparátových rostlin
Květy smetanky lékařské (pampelišku) trháme ráno ve dnech světlo/
květ, ihned po rozkvětu, dokud je střed květenství ještě uzavřený.
Květy řebříčku trháme ve dnech teplo/plod, v době, kdy se Slunce nachází
před souhvězdím Lva, tedy od poloviny srpna.
Květy heřmánku bychom měli trhat ve dnech světlo/květ těsně před sv.
Janem. Při opožděné sklizni dochází k následnému dozrání semen a prostřednictvím nepodařeného preparátu si člověk nechtěně heřmánek zaseje
na pole. Účinek preparátu se ztrácí rovněž tehdy, vyvíjejí-li se v hlavičkách
heřmánku larvy hmyzu. Také proto doporučujeme uvedenou dobu sklizně.
Kopřivu trháme, když nasazuje na první květy. Používáme celou nadzemní
část rostliny, kterou sklízíme ve dnech světlo/květ.
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Pro trhání květů kozlíku se nejlépe hodí dny světlo/květ v době okolo sv.
Jana. Květy všech vedených rostlin sušíme na papíru na stinném místě.
Dubovou kůru – tedy borku bez lýka – sbíráme v zemitých dnech.

oleje jsme pak docílili při kultivačních pracích za květových dní. Pro pěstování osiv jsou mimořádně příznivé lví dny. Plodové rostliny sklízíme nejraději
v plodových dnech, které podporují skladovatelnost a regenerační sílu. Při
sklizni ovoce ke skladování volíme navíc ještě dobu vzestupného Měsíce.

Ošetřování včel
Nepříznivá období
Včelstvo žije v úlu uzavřené před vnějším světem. Jako dodatečnou
ochranu vystýlá svůj příbytek propolisem, aby se uchránilo od všeho špatného. Přímé spojení s okolím obstarávají včely létavky.
Jestliže chce včelař nechat včelstvu přijít k duhu kosmické síly, musí u včel
navodit podobnou situaci, jakou provádí zemědělec při pěstování rostlin.
Ten zpracovává půdu. Se vzduchem do půdy pronikají kosmické síly, které
pak může rostlina přijmout a využívat je až do příštího zpracování půdy.
Včelař musí otevřít příbytek včelstva a narušit vrstvu propolisu. Tím dojde
k poruše, přes kterou se kosmické síly dostanou do včelstva a mohou zde
působit až do příští kontroly. Včelař tak může včelám naprosto cíleně zprostředkovat síly kosmu.
Není ovšem jedno, které síly z okolí Země jsou okamžikem provádění
práce se včelstvem podníceny. Tady může včelař zcela vědomě zasáhnout
a využít pro odpovídající práci ty dny, které mají v této vývojové fázi význam
pro další vývoj včelstva a pro snůšku potravy. Včelstvo se včelaři odmění,
když mu z posbíraných a dobře zpracovaných substancí poskytne část svého medu. Zemito-kořenové dny lze pro ošetření včelstva doporučit tehdy,
mají-li včely více stavět. Ošetření ve světelně-květových dnech podnítí plodování a posílí včelstvo. Ošetření v tepelně-plodových dnech zvýší píli při
sbírání nektaru. Vodnaté dny listové jsou nevhodné jak pro ošetření včelstva
a odběr medu, tak i pro jeho vymetání.
Od konce 70. let se ve většině evropských včelínů rozšířil roztoč varroa.
Po několika pokusech s jeho zpopelňováním doporučujeme roztoče varroa
známým způsobem spálit a rozdrcený, tedy po dobu jedné hodiny dynamizovaný popel jemně nasypat solničkou do uliček mezi plásty. Zhotovení
popela i jeho aplikaci u včelstev provádíme v kosmickém termínu Slunce
a Měsíc před Býkem.
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Nepříznivá období, vyvolaná zatměními, uzlovými postaveními Měsíce nebo planet či jinými negativně působícími konstelacemi, jsou v kalendáři vynechána (proškrtnuta). Jsme-li z nedostatku času nuceni vysévat
v nepříznivém dni, můžeme zvolit příznivé dny ke kultivačním pracím, a tím
dosáhnout značného zlepšení.

Vzestupný Měsíc
Jakmile se Měsíc dostane do nejnižšího postavení své dráhy před
souhvězdím Střelce, stává se vzestupným. Denně opisuje po obloze poněkud větší oblouk. Místo jeho východu se posouvá směrem k severovýchodu a místo západu k severozápadu. Nezaměňovat s přibývajícím Měsícem!
Během vzestupného Měsíce je intenzivnější výstup šťáv v rostlinách. Horní
části rostlin jsou plny šťáv a sil. Tato doba je příznivá pro řez roubů a řízků,
i zde můžeme žádaný efekt vystupňovat, využijeme-li u plodových rostlin
navíc i plodové dny tohoto období, u květových rostlin pak dny květové.
Totéž platí i pro vlastní roubování. Ovoce sklizené v tomto období zůstane
ve skladu dlouho svěží a šťavnaté. Tato doba je vhodná i pro řez vánočních stromků, které si pak dlouho podrží jehličí, jejich vůně je nejpříjemnější,
uřežeme-li v květový den. Jakmile Měsíc dorazí do nejvyššího postavení
své čtyřtýdenní dráhy před souhvězdím Blíženců, stane se sestupným. Jeho
oblouky na jižní obloze jsou den za dnem menší, místo východu se posouvá
na jihovýchod, místo západu na jihozápad. Na jižní polokouli jsou tyto poměry opačné.
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ING. LUBOMÍR MOUDRÝ – NATURTRANSLATIONS
Překladatelské služby
Překlady obecných i odborných
textů z češtiny do angličtiny i obráceně, z němčiny do češtiny i zpět,
ze slovenštiny do češtiny či angličtiny a z angličtiny do němčiny a zpět.
Překladatelská praxe již od roku
1992 (angličtina), na poli němčiny
od roku 2002.
Specializace na překlady v oborech příroda a přírodní vědy, chov a ochrana
zvířat, tvorba a ochrana životního prostředí, zdravý životní styl a zemědělství.
Garance dodržení terminologie speciﬁcké pro konkrétní obor činnosti a díky
spolupráci s rodilými mluvčími jazyková preciznost a svěžest vyjadřování.
Jazyková asistence při komunikaci se zahraničím, oslovování cizojazyčné
klientely a vytváření textové části internetových prezentací, včetně psaní reklamních textů. Pomoc při publikování odborných vědeckých a výzkumných
prací v zahraničních médiích.
Poradenské služby
Poradenství při získávání ﬁnančních prostředků, včetně grantů z fondů Evropské unie – pomoc při základní orientaci ve struktuře grantových schémat
a při výběru poskytovatele příspěvku.
Web: www.naturtrans.cz
Telefon: 499 42 29 94
E-mail: naturtrans@naturtrans.cz
Adresa: Doubravice-Velehrádek 8, 544 01 p. Dvůr Králové nad
Labem

NATURTRANSLATIONS.
ALWAYS NATURAL.
ALWAYS NEAR.

JARNÍ PŠENICE
DVOUZRNKA RUDICO
– pluchatá pšenice vhodná pro ekologické zemědělce
– odolná: padlí travnímu, Pyrenophora, Septoria tritici
a Septoria nodorum, středně odolná fuzariózám
– vysoký obsah hrubých bílkovin (19–20%), lepku 45%
– vysoký obsah dietetické vlákniny,
– obsah polyfenolů, zvláště katechinu
– vysoký obsah vitamínů skupiny B
– výnosový potenciál 3 t/ha
– právní ochrana: Česká republika
– držitel šlechtitelského osvědčení: VURV, v.v.i.-Praha
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507, Praha 6, 161 00
Tel: + 420 233 022 364, fax: + 420 233 022 286
www.vurv.cz

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA A BIO KOSMETIKA
vyráběná podle antroposoﬁckých principů Rudolfa Steinera
na bázi zeleného jílu a léčivých rostlin s certiﬁkací DEMETER
WWW.COSMETICANATURA.CZ

Toto pravidlo má však své výjimky. Tak mohou například planetární opozice
vtisknout jednotlivým dnům pozměněné impulsy nebo může být trigonálním
postavením aktivován jiný živel, než jaký zprostředkuje v tento den Měsíc.
Také dny, kdy Měsíc protíná při svém vzestupu či sestupu ekliptiku (չպ),
přinášejí většinou negativní působení, které může být ještě vystupňováno,
setkají-li se dva vesmírní poutníci na průsečících svých drah, nazývaných
uzly. Tehdy dochází k zatmění a zakrytí, přičemž Zemi blízká kosmická tělesa (oběžnice) přerušují nebo pozměňují působení oběžnic Zemi vzdálených.
Tato časová období nejsou vhodná pro výsev ani pro sklizeň.

Rozdělení rostlin pro výsevy a sklizeň
Kulturní rostliny nazýváme plodinami, neboť přetvářejí jednotlivé orgány v jistý druh plodu. Podle zkušenosti z naší pokusné činnosti je můžeme
rozdělit na čtyři skupiny.
Kořenové plodiny (za kořenových dní): Tvorbu plodu ve sféře kořenu
nalézáme u ředkvičky, ředkve, tuřínu, cukrovky, červené řepy, celeru, mrkve,
černého kořene apod. Zařadit sem můžeme i brambory a cibuli. Tyto dny
přinášejí dobré výnosy a výbornou skladovatelnost sklizených produktů.
Listové plodiny (za listových dní): K tvorbě plodu ve sféře listů dochází u salátů, špenátu, polníčku, štěrbáku, kadeřavé petrželky, u listových
bylin a pícnin. Chřest prospívá nejlépe při výsadbě a kultivaci v listových
dnech. Listové dny jsou příznivé pro výsevy a kultivaci těchto rostlin, ne však
pro sklizeň produktů, jež chceme skladovat, a čajových bylin. Pro tyto účely,
jakož i pro sklizeň zelí na kvašení lze doporučit dny květové a plodové.
Květové rostliny (za květových dní): Tyto dny jsou příznivé pro výsev
a kultivaci všech květových rostlin, také ovšem pro okopávku (plečkování,
vláčení) a postřik křemenáčkem u olejnin, jako je len, řepka, slunečnice atd.
Nařežeme-li květiny do vázy v květový den, je jejich vůně intenzivnější, zůstanou dlouho svěží a rostliny, které jsme ořezali, hojně obrazí. Slaměnky
sklizené v těchto dnech si podrží plnou zářivost barev, za jiných dní sklizně
záhy vyblednou. Olejniny sklízíme nejraději v květových dnech. Také brokolice se rozhodla pro květové dny.
Plodové rostliny (v plodových dnech): Do této kategorie patří všechny rostliny, které plodí ve sféře semen, jako např. fazole, hrách, čočka, sója,
kukuřice, rajčata, okurky, tykev, cukety apod., jakož i jarní a ozimé obiloviny.
Výsev olejnin v tyto dny dává nejvyšší výnosy semen, největší výtěžnost
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Zakrmování včel
Pro zakrmování včel na zimu bychom jako přísadu chtěli doporučit
rostlinné výluhy, které se s ohledem na zdravotní stav včelstev osvědčily
po mnoho let. Řebříček, heřmánek, smetanku (pampelišku) a kozlík používáme jako květovou drogu, přelijeme je vroucí vodou a po patnácti minutách
scedíme. Kopřivu, přesličku rolní a dubovou kůru zalijeme studenou vodou,
přivedeme k varu, po deseti minutách scedíme a přidáme do krmné tekutiny. Tři gramy jednotlivé rostlinné drogy a ½ litru jednotlivého čaje (výluhu)
stačí na 100 litrů krmné tekutiny. To je zvláště důležité v letech, kdy poslední
snůšku tvoří medovicový med. Tady bychom ještě chtěli upozornit na jednu
opravu. V naší knize o včelách píšeme o 10 g jednotlivé drogy. To není správně! Tento údaj se původně týkal jiného množství krmiva. Jak popisujeme
výše, mají to být maximálně 3 g. Omluvte prosím tuto chybu.
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Zvěrokruh
Na vnějším kruhu tohoto obrázku jsou znázorněny úhlové velikosti souhvězdí viditelných na nebi, včetně příslušných přechodů Slunce před následující
souhvězdí. Přechody zčásti kolísají o jeden den, což je způsobeno vloženým
dnem v přestupných letech. Vnitřní kruh je rozdělen postaru po 30° na dvanáct
stejných úseků podle astrologie (znamení zvěrokruhu – pozn. překl.). Zvěrokruh
je souhvězdími tvořený pás, před nímž prochází dráha Měsíce a všech oběžnic.
Při průchodu jsou podněcovány síly, které na Zemi vykazují určité působení.

přichází Měsíc před stejný trigon sil; okopávkou, plečkováním nebo postřikem křemenáčkem, které provádíme v trigonálním rytmu, pak nově podnítíme impuls výsevního dne.

Siderický Měsíc
Při svém 27-denním oběhu Země prochází Měsíc dvanácti regiony
zvěrokruhu a zprostředkovává Zemi síly, které zde promlouvají skrze čtyři
klasické živly. V rostlině způsobují plození ve čtyřech rozličných oblastech,
rozličných orgánech. Okamžikem výsevu, kultivačních prací a sklizně můžeme podpořit růst a zdraví rostliny.
Podobně působí tyto síly ve včelstvu. Včelstvo se v úlu navenek uzavře, když jej utěsní tmelem. Jakmile včelí příbytek otevřeme, abychom provedli ošetření, zavládne mezi včelami jistý zmatek. Do tohoto neklidu může
působit nový kosmický impuls, který je pak pro včely určující až do příštího
zásahu.
Shrňme si nyní zákonitosti, jež vyplynuly z našich pokusů s rostlinami,
z péče o včely a z pozorování počasí, do jednoho schématu.
Doba trvání jednotlivých impulsů kolísá mezi dvěma a čtyřmi dny.

Souhvězdí

Trigony
Při postavení 120° hovoříme o trigonech. Zhruba každých devět dní

Země – kořen
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světlo – květ

voda – list

teplo – plod – semeno

Značka

Živel

Počasí

Rostlina

Včelstvo

Ryby

ׂ

voda

vlhké

list

tvorba medu

Beran

ַ

teplo

teplé

plod

snůška nektaru

Býk

ָ

země

chladné

kořen

stavba pláství

Blíženci

ֹ

světlo

vzdušné světlé

květ

snůška pylu

Rak

ֺ

voda

vlhké

list

tvorba medu

Lev

ֻ

teplo

teplé

plod/semeno

snůška nektaru

Panna

ּ

země

chladné

kořen

stavba pláství

Váhy

ֽ

světlo

vzdušné světlé

květ

snůška pylu

Štír

־

voda

vlhké

list

tvorba medu

Střelec

ֿ

teplo

teplé

plod

snůška nektaru

Kozoroh

׀

země

chladné

kořen

stavba pláství

Vodnář

ׁ

světlo

vzdušné světlé

květ

snůška pylu
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