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„Az ásványi trágyázást egy idő után teljesen abba kell hagyni, mert minden műtrágyahasználat egy idő 

után csökkenti a vele termelt növények táplálóértékét.”R. Steiner  a Mezőgazdasági kurzusban) 

„A gazda szeme  hízlalja a jószágot” népi közmondás. 

 

Előző két körlevelünkben a biodinamikus gazdálkodásban használt, a kimerülő föld felélesztésére való két 

permetező preparátumról írtunk, a humusz- és a kvarc preparátumról. Most az a feladat vár ránk, hogy 

megértsük a nyolc preparátum együttes hatását, földgyógyító erejét. Tehát a Rudolf Steiner által kikutatott és 

használatra ajánlott készítmények másik hat tagjáról lesz szó, melyekkel újból éltető erőket adhatunk a 

talajoknak. Ezeket a szerves hulladékok és a trágyák jó humusszá alakításához adta Rudolf Steiner. Olyan 

talajon kell teremjen a mi táplálékunk, mely a növény igyekezetét, hogy a napfény közvetítette éltető 

hatásokat földi anyaggá tudja változtatni, segíti, alátámasztja. Mivel a környezet károsítása általános már a 

földtekén, itt is segítően kell belenyúlnunk a szerves anyagok bomlási folyamatába, a humifikálódásba.  

Mivel tudjuk ezt elérni? Nyilván itt is az elevenség szintjén kell maradnunk, mint a humusz-preparátumnál. 

Tehát növényi és állati részeket fogunk használni, a preparátum készítéshez. A közép-európai 

gyógynövények közül a legelterjedtebbeket, esetleg csak „gyom, gaz” néven tisztelteket kell gyűjtenünk: a 

cickafarkfű, a pitypang, a kamilla és a macskagyökér virágzatát, a csalán egész zöld részét és a tölgyfa 

kérgét. (A kvarc, különleges kristályképző ereje miatt a fényközvetítő preparátum, egyedül ez nem készül 

élőlény-átalakította anyagból.) 

 

Miért dolgozunk gyógynövényekkel? 

 

A betegség, a baj, növényeknél a gombásodás-rothadás stb. mindig az élőlény harmonikus működésében 

beállt egyensúly-vesztésből ered. Valami hiányzik, valamiből több van, nem működik vagy erősebben 

működik, mint kellene. A gyógyítás feladata az egyensúly visszaállítása, a betegség, a baj mindig 

egyensúlyvesztést jelent, egyben gyengeséget, mert nincs elég erő a szervezetben a harmónia 

visszaállításához. A gyógynövény már eleve egyensúlyából kiborult növény, így felgyűlik benne sok 

különféle erő és anyag, éppen az, ami a gyógyítandó betegből hiányzik. Nem csak egyes emberre, állatra 

lehet így hatni, a biodinamikus gazda a területének egész termőtalaját akarja egészséges egyensúlyba hozni.  

 

Miért használt az elkészítéshez állati eredetű burkoló anyagokat? 

 

Mert ugyanazok a világmindenségben létező erők, melyek a növényekben működnek, állati módon az állatok 

belső szerveiben is dolgoznak. Ezért Rudolf  Steiner megkereste az állatvilágban is a megfelelő hatást 

hordozó szerveket pl. szarvas húgyhólyagja, tehén vékonybele stb., amibe burkolva érleljük a gyógynövényt, 

s így annak sugárzó, életsugárzó erejét fokozni lehet. (Az elkészítés pontos leírását l. R. Steiner: „A 

mezőgazdaság gyarapodásának szellemtudományos alapjai” c. könyvben és  Mezei Ottóné: Biodinamikus 

kertgazdálkodás c. kis könyve táblázatában.) 

  

A homeopatikus kicsinységű anyagok hatnak-e egyáltalán? 

 

Megpróbáltuk magunk is! Vettem egyszer egy kocsi trágyát a csobánkai kiskertbe, és mikor meghozták, 

láttam, szagoltam (!) hogy bűzös és rothadó volt. Gyorsan  beoltottam: egy-egy csipetnyi preparátumot téve 

bele, úgy méterenként belenyomva a halom közepéig, s az adott macskagyökér folyadékkal be is locsoltam. 

Már másnap délutánra elmúlt a rossz szag. Azaz: a trágya visszafogta értékes nitrogén gázait, egységes 

egésszé vált, és „érni” kezdett. Néhány hónap alatt finom, erdei föld illatú humusszá omlott, amit a kertre 

szétszórhattam (első tanítványaim segítségével). 

 

Hogyan használjuk fel az oltott anyagot? 

 

Most jön a lényeg! Ezt az anyagot, elosztjuk a teljes területünkön, trágyázunk, komposztozunk vele, a 

gazdálkodás szükségletei szerint, ill. a permetezőkkel igen finoman, vagy durvábban (humusz) permetezünk. 



 

De mi is történik itt a gazda, a kertész és az ő művelt területe között? 

  

Miért más ez, mint ha valami műtrágyával, vagy rovarirtó szerrel  dolgoznánk? Nézzük második mottónkat! 

A gazda, a kertész „szeme”, mondták a régiek. Esetleg ő maga készítette a preparátumokat. Jól ismeri 

területeit. Lehet az egy kert is, egy kis rózsaágyás, gyógynövény csoport, vizes élőhely, talán még medence 

is, árnyékos gyöngyvirág-bújtató bokoralja és napfényben a szőlőlugas meg a gyíkot futtató kerti fal…Vagy 

egy nagyüzem: ismeri a gazda az erdőalja árnyékait, ahol az őzek bejárnak… a gabona, a burgonya, a 

kukorica vetésváltó tábláinak sorát, a patakpart siklót rejtő kaszálórétjét és a juhok legelőjét fenn a 

domboldalon… stb. Ha nem maga szórja-permetezi is preparátumait évente szép ritmusban, akkor is 

lelkében, tudatában hordja a rábízott terület életét.  

És ebben van segítségére a preparátumok sora. Ahogyan a bolygók – hiszen ők is heten vannak, a láthatók, 

mint a preparátumok, körüljárnak az égen, a gazda lelke is bejárja, keze is megműveli (esetleg egy pár 

hasznos gép, értő munkatárs segítségével…) a saját területét. Az idő ritmusában dolgozunk, ujjainkat a 

preparátum-sugárzása mintegy meghosszabbítja. Kicsi vagy nagy területünket gyógyítják a szereink, ám egy 

emberi képesség feltétlenül kell hozzá: az ügyszeretet…   

Persze, a mezőgazdasági-kertészeti, sőt: állattenyésztői alapismertek sem hiányozhatnak. 

 

Kedves barátaim! Az egyes preparátumokról már sok szó esett a téli intenzív tanfolyamokon, de körlevélben 

is végigmehetünk rajtuk, ha van érdeklődés bennetek. Kérlek, írjátok meg nekem, akarjátok-e a részleteket, 

ha igen, akkor lesz egy pár ilyen levél.  

Az ősz az odaadó szorgos érzés és munka, egyben a megértésre törekvés ideje, ezzel a két erőről, erővel 

szent Mihály nap táján szoktunk számot adni… kívánom nektek, hogy jó évet zárjatok: 

  

 

.                                                                                           Mezei Klári néni 

 

Budapesten, 2011.szeptember  21.                                                                                                                

 

 

HÍREINK 

 

Oktatással egybekötött biodinamikus preparátumkészítési helyszínek és időpontok 

2011 őszén: 

  

1. Legénden  

a Biodinamikus Mezőgazdálkodásért Alapítvány szervezésében.   

A készítés helye: 2619 Legénd,  Táncsics M. utca 20. 

Ideje: 2011. október 8, szombat  10.00 - tól 15.00 -ig 

  

Jelentkezés az Alapítvány képviselőjénél: 

Csécs Mónika: 06-20 5713 726. 

 

2. Bátaszéken 

2011. október  8-án (szombaton)  9 óra 30 perctől  

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

A készítés szervezői: Kiss Mária Eszter mob: 06-30-9838933, Kiss Katalin mob: 06-20-

5568977,  tel: 06-74-492606, Lóránt László mob: 06-20-9948361 

Szeretettel várjuk a preparátum készítésen megjelenni szándékozók jelentkezését!  

Saját gazdaságban előállítandó szarvpreparátumok elkészítéséhez szükséges szarvakból is 

tudunk biztosítani. 


