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"Idén csak egy barátunk volt kinn a dornachi mezőgazdasági napokon, de még adós a beszámolójával.  

Addig is mint aktuális tavaszi témánkról, beszélgessünk a humusz-preparátumról. 

A gyors és látható talajpusztulás, a mérgek hatása, a táplálék minőség-romlása, Rudolf Steiner idejében még 

alig volt látható, de már feltűntek az első jelek: a cukorrépa kevesebb cukrot adott, megtámadták a 

fonalférgek, stb.- és a minőség romlását a szellemi látás már észrevette. 

A szép csíkos barna-sárga tájak így tavasszal - az utas elgyönyörködik benne. Hogy 50 éve, mikor még alig 

műtrágyáztak, egyenletesen barna volt az a domboldal? A humusz, ez a mozgékony-bomlékony, épülésre- 

oszlásra képes talajalkotó rész, az fogyott ki belőle, épp ami biztonságot, egyensúlyt adna a  termesztett 

növények fejlődésének. De mi a humusz?  

Mit jelent a fogalom, hogy az antropozófia alapján dolgozó un. biodinamikus gazdák humusz-gazdálkodást 

folytatnak? Azt jelenti, hogy ezek a gazdálkodók, kertészkedők igyekeznek, hogy ez a félig eleven 

talajalkotó, mely a növények élősködő jellegének oly szükséges, megadasson a veteménynek. Az érintetlen 

mérsékelt éghajlatú területeken a természet maga hozza létre, a középkorban kialakult, trágyával folyó 

gazdálkodás még javította, folytatta a természet munkáját. Barnította a földeket. Ez az értékes anyaga a 

földeknek - pusztul is, növekszik is az évek során a humusz, változékony, sosem stabil igazán.  

 

Mára már durván belenyúltunk természetes alakulásának folyamatába. Ma az alföldi feketeföld 2,5% 

humuszt tartalmaz, mikor én erről tanultam, még 6% szelíd humusz jellemezte az Alföld fekete földjeit. Baj-

e ez? Kell még nekünk a régi értelembe vett, műtrágyák sói és ölőszerek nélkül termesztett élelmiszer?  

Igen, még nagyon is kell. Mert gondolataink tetté alakulásához még olyan táplálékra van szükség, melynek 

emésztése nem akadályozza a gondolatok szabad mozgását. Ezért is, nem csak a répa cukortartalmának 

fogyása miatt történt, hogy 1922-ben Rudolf Steinerhez fordultak gazdálkodó tanítványai (nagy gazdák). 

Hogyan lehet a talajromlást megállítani?  

Rudolf Steiner akkor már két éve próbálta-kutatta talaj-megelevenítő módszerét. S kutatási eredményeit nem 

szabadalmaztatta. Ajándékba adta – nekünk is. A lényege eredményeinek a nyolc féle preparátum.  

Beszéljünk most csak az egyikről, a humusz-preparátumról.  

A humuszpreparátum az alap. Most húsvét táján vesszük ki a földből.  

Mit is? Tehén trágyával töltött tehén szarvakat. Nem kell megijedni, a világ az ásványiság felé hajtja a 

gazdálkodókat, a földeket élettelenné teszi, sózza, pusztítja az elevenséget, gépeivel tapossa, gonosz kapzsi 

gondolatokkal  zsigereli… Rudolf Steiner valami más utat mutatott 

Mi az a tehénszarv? Annak a nagy, kövérhasú állatnak a fején? Már legtöbb helyen, ahol tömegesen nevelik, 

tartják (kínozzák), le is kell venni a szarvat, borjú korban megkezelni, mondják a mai gazdák, hogy ne is 

tudjon kifejlődni, mert egymást bántja a sok ideges, embertelen (mert embert kívánna: háziállat) tehén.  

Jól tartott, szép háziállatot, egy tehenet kell levágni a mészárosnak (vagy „feláldozni”?). Később nem csak a 

szarva fog kelleni az állatnak. A földről felvesszük a jóllétét mutató szép kerek trágyalepényt, és ezt a trágyát 

kell beletölteni a csontjától megfosztott szaruba, a szarvba.  

Miért a szarvasmarha trágyáját? A sok fűféle, széna, silózott zöld, a gabona, ez a tehén takarmánya. Csakis 

növény, kozmikus erők anyaggá vált megjelenése … a tehén hatalmas hasában zengve-zúgva ritmikusan 

mozgatva, jó meleget árasztva emésztődik. A takarmány ebben a dübögve emésztő összetett gyomorban 

telítődik a lelkes lény lelki hatásaival, de még állati életerejével is. Az állat keveset vesz fel a maga testének 

építésére, a többi trágyaként hagyja el szervezetét.  

És miért a szarvba töltve? Tedd egyszer a száraz, csontjától megfosztott tülköt a füledhez: olyan zúgást 

hallasz, mint a fülhöz tett tengeri csigából. Visszhangzik benne a vérkeringésed. Mi visszhangzik benne, ha 

trágyával töltjük és a télire földbe ássuk? A Földanya téli állapotát, telített lénye éber munkáját 

visszhangozza ott, a föld alatt. Tehát benn a szarvban a trágya ezt a „kezelést”, Földanya visszhangját kapja. 

Tiszta szép, illatos humusszá válik tavaszra a trágya a szarvban. Ezt az anyagot hívjuk humusz-

preparátumnak (Hornmist, mondják a németek). 

Most tavasszal ezt az anyagot vízben kikeverem, és egy tavaszi délután, mondjuk a csirázó vetésre, vagy a 

fűre, a kertre és a gyümölcsfák törzsére is (az is talaj-rokon, élőből megkeményedett szervezet) 



kipermetezzük. Délután végezzük ezt a munkát, mikor a fény elhagyja a földeket, s a föld is magába fordul, 

kis „őszi időt” játszik az egy- nap körforgásában.  

Mottónk: az ásványiságba kell újra életet vinnünk. Ezt tettük ezzel az alapszerrel, az 500-as jelű humusz-

preparátummal.  

Hangjára majd a fagyok elmúltával ad választ a másik permetező anyaga ennek a gyógyító rendszernek, a 

kvarc-preparátum. A növények fényfelvételét fokozó szer. A kvarc lisztje, mely az ásvánnyá szilárdult 

fénynek a pora, megint csak a szarvban érlelődött, de nyárra volt elásva, a minden erejét kilehelt, kioldott, 

„elementárisan” sokkal üresebb nyári földbe. Ezt majd reggel keverjük ki, és a zöld növényre permetezzük.  

Ezeket a permetező szereket adta Rudolf Steiner a földek gyógyítására 1924 Pünkösdjén.  

Szabad használatra adta, mint mondtuk: nem szabadalmaztatta. Van-e bennünk elég jó akarat, hogy 

fáradjunk is vele? (A többi hat „hétköznapi preparátumról majd máskor.) 

Nézzük csak, mi a helyzet a jóakarattal: 

Magyarországon az un. biogazdaságok közül cca 4000 (négyezer) hektár van a steineri elgondolás szerint 

kezelve, művelve. Ezek vegyes gazdaságok, állattartással, trágya felhasználással műtrágya helyett, kissé 

felidézik a régi gazdaságok hangulatát.  Ámde ezek jórészt mai nagyüzmek. És mit tehetnek?  Géppel 

keverik ki a preparátumot? A kézzel keverés mozgását leutánozza a jól megszerkesztett gép. Egy óra hosszat, 

a traktoron ülő váltja az irányt, a gép a spirális mozgást, oda-vissza, létrehozza a nagy hordóban, fenn a 

pótkocsin. Letelt az óra, már viszi is ki a földekre, kiszórja. Ember nem nyúlt bele. Baj ez?  

Fog-e hatni? A természet nem ismer ilyet, szarvba-trágyát! Emberi mű. Vajon mindegy-e, hogy emberi kéz, 

esetleg szívesen, odaadással keveri ki, hozza össze a vizet a sugárzó preparátum erejével. Téli földerő, állati 

lelkiség (asztralitás), növényi alapanyag trágyává gyúródva… és most a gép? Itt éppen az ember jelenlétére 

volna szükség. Ám 1000 hektáron hány ember, hány hordó kellene … megoldhatatlan, mondja mindenki. 

„Csak szurrogátum-féle, ha géppel keverik” - feleli Rudolf Steiner a kérdezőnek, miután előadta ezt a csodás 

eljárást, ott, a Koberwitz-i kastélyban, akkor, 1924-ben. Lélek és elevenség, emberi teremtőerőt akarunk 

beleárasztani a termőföldek ásványiságába, a kozmosztól eltávolodott, ma már általánosan elmérgezett, 

tönkretett talajokba. És most a meleg, élő emberkéz helyett a – csodásan konstruált gép – láttam, szép 

örvényt kever az is. Mi a teendő? Ne csináljunk semmit? Vagy reméljük (vakon), hogy így is ér valamit a 

munkánk?  Megismerési és lelkiismereti kérdések ezek. Ide ötlet kell. Példaként: talán minden nagy adaghoz 

ki kellene keverni kézzel egy vödörnyit, és a végén hozzáönteni? Itt minőségekről van szó, nem térfogatban, 

súlyban mérhető hatásról Hogy a vizitündérek elfogadják-e? Dorian Smit és csoportja megvizsgálja, az éteri 

áramlatokat, amit meditációjával megláttak, lerajzolják – s akkor kiderül.  

 

Áldott húsvéti öröm-napokat kívánok Mindnyájatoknak 

       

          Mezei Klári néni 

 

 

 



HÍREINK 

 

A 2011-es Vetési naptár még beszerezhető dr. Mezei Ottónétől, vagy a Biodinamikus Egyesületnél.  

Az állattartási csillagászati naptár fordításához (németből) segítséget várunk! dr. Mezei Ottóné ad 

felvilágosítást. 

Nem volt jelentkező a svájci útra, ezért nem  szerveztük meg. De még nem késő: ha valakit érdekelne a 

Goetheanum antropozófiai világközpont parkja (a legelő tehenekkel!), keresse Zsigó Györgyöt:1-368-9745, 

megszervezzük. 

Tagdíj: kérünk minden kedves Tagtársunkat, aki még nem rendezte az éves tagdíját, esetleg hátralékban van, 

az egyesület számlájára utalja át. Elmaradásról felvilágosítás Bognár Éva titkártól kérhető. 

(Tagdíj: 3000 Ft/év, nyugdíjasoknak évi 1500 Ft, gazdasági társaságoknak 6000 Ft/év)  

Bankszámlaszám:- Biodinamikus Közhasznú Egyesület 11600006-00000000-27429699 

 

2011 TAVASZI ESEMÉNYEK: 

 
Komposztkészítés-kis tanfolyam lesz Szombathelyen aWaldorf iskolában május 14-15.  

Nemesvámoson, a Waldorf iskola új nagy kertjében.  

Jelentkezés külsősöknek dr. Mezei Ottónénél (06 1) 200 78 67, e-mail: mezei.ottone@gmail.com 

 

Oktatással egybekötött biodinamikus preparátumkészítési helyszínek és időpontok: 
Biodinamikus Mezőgazdálkodásért Alapítvány gazdasága  

Legénden ( Nógrád megye) Táncsics M. utca 20. 2011. április 29, péntek 14.00 - tól 17.00 -ig 

Jelentkezés az Alapítvány képviselőjénél  - Csécs Mónika, Telefon: 06-20 5713 726 

 

Bátaszéken Biodin.  prep.  készítése, ünnepi munkanap 2011.április 29-én, pénteken 10 órától.  

A készítés helye: 7140 Bátaszék, Babits út 10/a/1. 

Szervezők: Kiss Eszter  20/5568977, Kiss Katalin 20/5568977, 74/492-606, 

Lóránt László 20/9948361 

Szeretettel várjuk a preparátum készítést tanulni vágyók, valamint a biodinamikus gazdálkodás iránt 

érdeklődők jelentkezését! 

 

Meghívó a Biodinamikus Közhasznú Egyesület közgyűlésére 

Ezúton értesítjük valamennyi kedves Tagtársunkat, hogy a Biodinamikus Közhasznú Egyesület  

2011 évi rendes, tisztújító közgyűlése 2011 május 21-én, szombat 10.30 kor kerül lebonyolításra. 

Határozathozatalhoz szükséges létszám hiánya esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 11.30 

  

Helyszín: 2619 Legénd, Petőfi u. 1  

A Biodinamikus Alapítvány gazdasága 

  

     Napirendi pontok: 

     1. Elnöki beszámoló a 2010 évről 

     2. Pénzügyi beszámoló a 2010 évről 

     3. Közhasznúsági beszámoló a 2010 évről 

     4.Tisztújítás 

     5. 2011 évi tevékenységek 

     6. Egyebek 

  

  

  

Minden tagunkat várjuk 

Üdvözlettel 

 

   Mezei Mihály       Bognár Éva 

           elnök            titkár  


