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A BIODINAMIKUS MÓDSZER SZÜLETÉSE

  Pünkösd, 1924. Rudolf Steiner nyolc előadást tart 
Breslau mellett a Koberwitz birtokon a mezőgaz-
daság virágzásáról.
Egy, az antropozófi a által inspirált, gazdálkodókból álló 

csoport szorgalmazta a látnoki gondolkodót, hogy vállalja a 
feladatot. Remélték, hogy Steiner konkrét segítséget fog nyúj-
tani egy fenntartható mezőgazdálkodáshoz. A gazdák aggód-
tak, mert az étel minősége, a talaj termékenysége, a növények 
és állatok egészsége jelentősen romlott. Ezalatt a tíz nap alatt 
született meg a modern organikus gazdálkodás. Rudolf Stei-
ner ihlete termékeny talajra hullott. Az a biodinamikus elv, 
hogy a gazdaság egy meglehetősen zárt organizmus, minden 
organikus gazdálkodás alaptétele lett: egy gazdaságban csak 
annyi állatot tartanak, amennyit az ott előállított takarmány-

nyal el lehet látni. Cserébe az állatok annyi trágyát szolgáltat-
nak, amennyi a növények termesztéséhez szükséges.

90 éve a Demeter gazdák és kertészek abba fektetik erőiket, 
hogy az emberiség meg tudjon élni abból, amit a föld nyújt. 
Az úgynevezett koberwitzi „Mezőgazdasági kurzus” adja a 
szellemi alapot a világ minden kontinensén a biodinamikus 
közösségek működéséhez. És vajon mi jellemzi ezt a bizonyos 
táplálékkultúrát, amely messze meghalad olyan egyszerű 
praktikákat, mint a műtrágya-, a növényvédő szer- vagy az 
élelmiszer-adalékanyag használatának elvetése.

A legszembetűnőbb különbség a mezőgazdaság egyeteme-
sebb értéséből fakad. 1924-ben Steiner elmagyarázta hallgató-
inak, hogy a mezőgazdaság összefügg a kozmosz egészével. Az 
árapály jelenséget ismerve sok ember tudhat már utóbbinak a 
világra gyakorolt hatásáról, de ez a hatás sokkal szélesebb körű 
és végül ahhoz a felismeréshez vezet, hogy minden összefüg-
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A Biokultúra lapban alapításától kezdve megtalálható volt a Biodinamikus rovat, ahol évtizedeken keresztül 

elsősorban dr. Mezei Ottóné osztotta meg kapcsolódó írásait, aktuális gondolatait, hazai és külföldi esemé-

nyekről készült beszámolóit. Az elmúlt években dr. Mezei Ottóné e tevékenységétől már visszavonult és sajnos a 

rovat is elmaradt. A Biodinamikus élet alkalmi rovattal azt szeretnénk, hogy e lap olvasói, minősített ökológiai gaz-

dálkodók találkozzanak a biodinamikus kert- és mezőgazdálkodás területéről szóló írásokkal, e fórumon is 

értesüljenek a kapcsolódó hazai és külföldi eseményekről, aktualitásokról. Az itt megjelenő írások nem kizárólag a 

Demeter ellenőrzött és tanúsított gazdálkodóknak szólnak, hanem mindenkinek, akit a biodinamikus gazdálkodási 

mód és annak egyedisége érdekel. Mindenkinek szabad elhatározása, hogy biodinamikusan kíván-e gazdálkodni. 

Ha azonban ezt ellenőrzés mellett és azon alapuló Demeter minősítéssel megerősítve kívánja folytatni – ahhoz 

biodinamikus szakember támogatása lesz szükséges. Meglévő biodinamikus barátaink mellett az új érdeklődőknek 

is támogatást kívánunk nyújtani az e rovatban alkalmanként megjelenő írásokkal, beszámolókkal, aktualitásokkal.

A biodinamikus gazdaság idilli képe
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gésben van egymással. Steiner arra szólította fel bámulatba 
ejtett közönségét, hogy ne vegyék készpénznek a tudást, amit 
tisztánlátó kutatómunkával szerzett, hanem inkább hogy 
maguk kutassák és próbálják ki mindazt a gyakorlatban.

A tapasztalt gazdálkodók ehhez hozzá is kezdtek. Az újon-
nan alakult csoport, amely magát antropozófus-gazdálkodók 
kutatókörének nevezte, négy évvel később a termékenység 
istennőjének nevét, a Demeter nevet választotta termékei-
nek. Ez a név még ma is jelzi a biodinamikus módszer spiritu-
álissal való kapcsolatát, ugyanakkor magas minőséget is jelöl.

Az 1924-i előadások óta a biodinamikus gazdálkodás 
kibontakozott. Gazdaságokban és háztáji veteményeskertek-
ben férfi ak és asszonyok cserélik ki tapasztalataikat, kutatnak 
kulcsfontosságú jellegzetességeket, tesznek fel létfontosságú 
kérdéseket maguknak, egymásnak, segítve ezzel a fenntart-
ható élelemelőállítást és ezzel egyidejűleg a föld gyógyulását.

MINDEN GAZDASÁG EGY EGYEDI ORGANIZMUS

Nyilvánvaló – a mezőgazdaság esetében különösen –, 

hogy az erőtartalékokat a szellemiből kell meríteni, 

amely nem eléggé ismert manapság és amely nemcsak azt 

a jelentőséget hordozza, hogy a mezőgazdaság némileg 

fejlődni fog, hanem azt is, hogy általánosságban az embe-

rek élete – mert az ember valóban csak a föld által adottból 

élhet – fi zikai értelemben fennmaradhat a Földön. (Rudolf 
Steiner, Mezőgazdasági kurzus, 1924)

Elsőre az idézet bizonyára különösnek tűnik. Bárki, aki elme-
rül benne a tartalmát megismerendő, egy új látásmódot 
serkentő, izgalmas gondolatkozmoszra lel. Steiner meg volt 
arról győződve, hogy az étel csak abban az esetben éri el azt a 
minőséget, amely az emberi fejlődést segíti, ha előállításában 
minden tényezőt fi gyelembe vesznek: a kozmikus ritmusokat, 
a talajt, mint a növény emésztőszervét, vagy az állat lelki ere-

jét. Mindezen elemek összehangolása és rendezése érdekében 
bevezette a biodinamikus preparátumokat. 

Mindezek által inspiráltan és a goethei természetszem-
léletre építvén a Demeter gazdák a gazdaságukat élő, egyedi 
organizmusnak tekintik. Ez az ideál meghaladja a zárt gazda-
ság gondolatát. Minden szerv támaszkodik a többire. A részek 
az egészet szolgálják. Emberek, növények, állatok és a talaj 
együtt munkálkodnak. A biodinamikus módszer gyakorlói 
nem pusztán az anyagi összetevőket tartják szem előtt, hanem 
a kozmoszformáló erőket és az élet ritmikus folyamatait is. 
Biodinamikus tapasztalatuk folytán újból és újból tapasztalói 
lesznek a földi és kozmikus erők hatásának, míg más emberek 
eme felismerésig az árapály jelenségén keresztül jutnak el. A 
lenyűgöző preparátumkészítő munka szélesíti a természetben 
levő kapcsolatok észlelését és lehetővé teszi, hogy ezekkel a 
természeti erőkkel dolgozni tudjon. Ez teremt szabad teret 
nap mint nap a mezőgazdasági életben, nem külön munka, 
hanem egy lehetőség, hogy kifi nomult érzékkel a gazdaság 
organizmusához kapcsolódjunk. A föld a biodinamikus gazdát 
magként éli meg, tele lehetőségekkel a jövő számára, nem úgy, 
mint porszemet a világűrben. Ami eléggé fennkölten hangoz-
hat itt, az tulajdonképpen egy nagyon józan gyakorlat a való-
ságban. A Demeter gazdaságok sok látogatója érzi az ottani 
különleges hangulatot. Ez a jelenség a gazdaság szerkezetének 
egyediségéből fakad, azaz egy adott földdarabon épp elegendő 
számú állatot nevelünk ahhoz, hogy ezek trágyája folyama-
tosan biztosítsa a talaj termékenységét és a növények mara-
déktalan beérésének lehetőségét. Így az állatok a takarmányt 
– a legmagasabb kvalitással bíró élelmet – a gazdaságtól és az 
emberektől kapják. A diverzitás értékei még tovább mutat-
nak. A biodinamikus mezőgazdaság egy harmonikus egész, 
ami magába foglalja a meg nem művelt területeket is.

Egy teljesen egészséges gazdaságnak képesnek kell len-

nie arra, hogy előállítson mindent, amire szüksége van. 

(Rudolf Steiner, Mezőgazdasági kurzus, 1924)

Gazdálkodás a tájban
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EGY ERŐS KÖZÖSSÉG

A Demeter a biodinamikus gazdaságokból származó termé-
kek védjegye. Csak a szigorúan ellenőrzött, minősített part-
nerek használhatják a Demeter védjegy logóját. A termeléstől 
a feldolgozásig, minden apró részletre kiterjedően fi gyelnek 
arra, hogy a Demeter Szövetség irányelvei elvárásainak eleget 
tegyenek. Üzemfejlesztési megbeszéléseken születik meg-
egyezés arról, hogy hogyan lehet a munkát még jobbá tenni.

Vállalkozási hálózatként a Demeter mozgalom azért támo-
gatja a Biodinamikus mezőgazdaságot, hogy utóbbi biztosítsa 
a földi életet és pozitív kapcsolataival az embereket erősítse. 
A termesztők, feldolgozók, kereskedők és fogyasztók partner-
ként együttműködve hozzák létre és alakítják a piacot. Ez a 
társulás arra törekszik, hogy az embereket és szükségleteiket 
tartsa szem előtt és mindeközben egyenlő mértékben vállal 
környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi felelősséget.

A LÉNYEG: A BIODINAMIKUS PREPARÁTUMOK

 Kezdetektől fogva a biodinamikus eljárás legszo-
katlanabb jellegzetességei a preparátumok. Hasz-
nálatuk minden Demeter tevékenység esetében 
kötelező.
Előállításuk során a természeti világból veszünk anyagokat, 

melyeket a természeti erők működésének teszünk ki, hogy 
aztán azokat megváltozott formában forgassuk vissza a ter-
mészetbe. A biodinamikus preparátumok a talaj gyógyítói.

A komposztoltó preparátumok gyógynövényekből készül-
nek: csalánból, cickafarkból, kamillából, tölgyfakéregből, pity-
pangból és macskagyökérből. Ezeket állati szervekből vett 
burokba teszik – koponyába, belsőségek burkába vagy húgy-
hólyagba, amelyekkel – egyszerűen fogalmazva – a növényi 
anyagnak gyógykapcsolata van. Ezeket a készítményeket leg-
alább fél évre a földbe ássák, azután hozzáadják a trágyához, 
így hozva létre egy különösen értékes komposztot.

A permetező preparátumokat tehénszarvba tömik, majd 
elássák: fi nommá őrölt kvarcból nyert szilícium-dioxidból 
(kvarclisztből) készül a kvarc preparátum, illetve tehéntrágyá-
ból készül a humusz preparátum. Mindkettőt vízben oldják, 
ritmikusan keverik, majd kiszórják. A humusz preparátum 
rendezi és serkenti a talajban lejátszódó folyamatokat és a 
növények csírázásakor ajánlatos kiszórni. A kvarc prepará-
tum a növények napfény fele való törekvését segíti és inkább a 
tenyészidőszak vége fele, a kifejlett növényekre szórják.

Ausztrál fi zikusok kimutatták időközben, hogy a kvarc 
a fényt megköti, és a földbe juttatja. A preparátumok hatását 
már sokszor kimutatták, hatásuk mikéntje viszont nem mindig 
tisztázott. Általánosságban nézve használatukkor egy kiegyen-
súlyozó, harmonizáló hatást fi gyelhetünk meg: ha túl sok a táp-
anyag, akkor a preparátum tompítja a felszívódását, ha kevés, 
akkor fokozza a felszívódást és a minőséget egyaránt.

A humusz preparátum jótékony hatással van a talajtermé-
kenységre, jótékony hatásai közül kiemelhetjük a következő-
ket: a talajlakó szervezetek aktívabbak tőle, nagyobb biomasz-
sza képződik, illetve jelentősebb gyökérfejlődés észlelhető. A Biodinamikus preparátumkeverő állvány

Közösségi élmény
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kvarc preparátum hatása egy napfényes, meleg nyári napéhoz 
hasonlítható leginkább. Ezt a hatást főleg kertészek, gyü-
mölcstermesztők és bortermelők fi gyelték meg. Ők tudják, 
hogy egy speciális, karakteres aroma kialakulását erősíteni 
lehet általa. Analitikusan kimutatható, hogy a betakarított 
termés tárolhatósága javul, nitráttartalma csökken, vitamin 
és cukortartalma ellenben nő. A biodinamikus preparátumok 
visszaadnak a hagyományos tájnak azokból az erőkből, ame-
lyek a legjobb művelés ellenére is elkerülhetetlenül elvesznek. 
Így a művelés fenntarthatóvá válik a szó igazi értelmében.

A gyakorlott szem puszta megfi gyeléssel is észreveheti, 
hogy a táplálékul szolgáló növények morfológiája más és más. 
A dornachi Goetheanumban (Svájc) folytatott, kerti bab-
bal végzett laboratóriumi kísérletek összehasonlításaiban a 
következőket jegyezték le: míg a szintetikus, nitrogéntartalmú 
műtrágya rendezetlen, burjánzó levélnövekedést eredményez, 
addig a biodinamikusan termesztett bab majdhogynem a gra-
vitációt legyőzve törekszik fel szép rendben a nap fele. A füg-
gőlegesnek és vízszintesnek ez a kiegyenlített harmóniája a 
megfi gyelő számára életerőt és élet utáni vágyat közvetít.

A természet nagyszerű egész; erői mindenfelől hatnak. 

Csak az értheti meg a Természetet, aki nyitott érzékkel 

fordul erőinek működő tanúskodása felé. (Rudolf Steiner, 
Mezőgazdasági Kurzus, 1924)

A KOMPOSZTOLTÓ PREPARÁTUMOK

Ezeket kis mennyiségben adják hozzá a trágyához, a komposz-
tálandó növényi anyagokhoz, vagy a hígtrágyához és ezután 
szórják ki a földekre. A komposztáló folyamatot strukturálják, 
segítik a harmonikus lebomlást és így a talaj élő szervezetének 
hasznára vannak. Bizonyított tény, hogy javítják a humusz- és 
a talajszerkezetét. 

Cickafark preparátum: a virágokat kell szarvasbikahó-
lyagba tenni; segít a helyi körülményekhez való alkalmazko-
dásban; élénkítő hatású; a kálium és kén folyamatokat segíti.

Kamilla preparátum: a kamilla virágát kell szarvasmar-
habélbe tenni; a trágyában levő nitrogént stabilabbá és tartó-
sabbá teszi.

Csalán preparátum: a teljes csalánt kell egyszerűen a 
földbe tenni; javítja a talaj szerkezetét – támogatja a talaj ter-
mékenységét.

Tölgyfakéreg preparátum: a tölgykérget koponyába kell 
tenni; támogatja a formáló erőket pont ott, ahol szükséges 
megelőzni a növénybetegségeket; fokozza a kalciumos folya-
matokat.

Pitypang preparátum: a pitypang virágait tehénhashár-
tyába kell tenni; a kovasavat segít felvenni.

Macskagyökér preparátum: a virág nedvéből, vagy kivo-
natából áll; állati burok nélkül a föld foszfortevékenységének 
teljesítményét segíti; a virág- és a gyümölcsképzésben is aktív.

PERMETEZŐ PREPARÁTUMOK

Humusz preparátum: tehéntrágyával töltött szarvak. Az 
évkör téli felében a földben gyűjti a kozmikus erőket. Az illa-
tos, sötét, földszerű masszát kivesszük a szarvból és vízben 
dinamizáljuk. Segíti a mikrobák tevékenységét, a gyökérkép-
zést és a termőföld vízmegkötő képességét erősíti.

Kvarc preparátum: fi nom porrá tört kvarcot kell tehén-
szarvba tenni. Az évkör nyári felében a földben megszerzi azt 
a képességet, hogy közvetítse a fényenergiákat, segítse a har-
monikus növekedést, az érési folyamatokat, a növényi foto-
szintézist és növelje a kártevőkkel és kórokozókkal szembeni 
ellenálló képességet. ( Folytatása következik )

Szöveg: Demeter International 
Angolból fordította: Hadnagy Zsóka

Képek: Mezei Mihály

Humusz preparátum készítés

Kvarcliszt készülhet hegyi kristályból és homokból is

Preparátumnövény szárítás – kamilla


