TIZENKILENCEDIK KÖRLEVÉL 2005. SZEPTEMBER
a Biodinamikus Közhasznú Egyesület tagjainak és barátainak
KEDVES BARÁTAINK!

Örömmel közlöm Veletek, hogy a Demeter International által elfogadott Termelési Irányelveket
lefordítottuk magyar nyelvre, a korrektúra már készül. Ezek az irányelvek röviden összefoglalva és a piaci
védjegy-használat szempontjából jellemzik a biodinamikus termesztést és álattartást. Aki elmélyed a
gyakorlati munkában és/vagy a biodinamikus gazdálkodást megalapozó szellemtudományos tartalmakban, ezeknél az irányelveknél sokkal többet tudhat, de a védjegyhasználathoz szükséges anyag, némi
magyarázattal együtt, már megtalálható benne.
Mivel az idei nyár olyan nagy megpróbáltatásokat okozott mindenfelé (nem csak ahol árvíz sújtotta az embereket), hanem mindenütt, ahol termesztett növényeink számára káros volt a szélsôséges
idôjárás, azt gondoltam, hogy fordítsuk figyelmünket a kvarc-preparátum felé. Ez a permetezô preparátum segíti a növényeket, hogy a kozmikus térrel, a légkörrel, így az idôjárással megfelelô egyensúlyban
tudjanak élni.
A Demeter termelési irányelvekben ezt olvashatjuk: “Teljes hatást csak akkor várhatunk, ha mind
a nyolc preparátumot (trágyaoltók és permetezôk), minden évben, mind a trágyakezelésben, mind a
növényápolásban szakszerûen felhasználjuk.” – A kvarc-preparátumot a növények fejlôdése szerint, de
legalább egyszer egy év során ki kell juttatni a növényzetre.
Tehát növényeink egészségét a nyolc féle preparátum együttes hatása segíti igazán.
Meg is szoktuk adni a permetezôk közül vetés elôtt azt az egy humuszpreparátumos permetezést,
tavasszal. Már a rétek kaszálása után nemigen hallottam, hogy egy-egy üzemszerûen mûködô nagyobb
gazdaság kétszer-háromszor elvégezte volna ezt a humusz-permetezést.
De a kvarc preparátummal még több a gond. Ez lenne – a trágyába adott tölgykéreg-preparátumon kívül – a “növényvédô” permetezés. Tudjuk, több problémánk is van vele. Nem szórhatjuk ki, amíg
fagyveszély van, mert fokozná a fagykárt. Nem adhatjuk a Vetési naptárban “kihúzott” napon, mert a
csillagállás rossz hatását is fokozná. Azon kívül: nem elég, hogy a legnagyobb munkaidôben egy óra
hosszat kell keverni, nagyobb terület esetében akár több óra hosszat is, de mindig úgy adódik, hogy erre
alig tudunk idôt szakítani. Pedig, ha veszélyes az idôjárás, az év során többször is meg kéne hozni ezt az
áldozatot! Például mikor?
Például, amikor olyan trópusi jellegû a levegô, mint az elmúlt nyáron néhányszor: a hômérô
harminc fok felett állt, az éjszaka is alig hûlt le a felhôk miatt, és a levegô páratartalma 95% felett volt.
Néhány mediterrán jellegû növényünk ezt egyáltalán nem bírja. Ilyen például a szôlô, a rózsa. És idén
kiderült, hogy a burgonyafélék családjába tartozó kultúrnövények is rosszul lettek: fôleg a burgonya és a
paradicsom. Sok helyt, szinte országszerte, egy nap alatt pusztult el a szabadföldi paradicsom, és a burgonya egész lombja lehervadt.
Ha idejében elkaptuk volna? Kvarc-preparátumos permetezés levél-napon. Ezt finoman porlasztva adjuk reggel-délelôtt. De hozzá kellett (volna) adni valami kôzetliszt-porozást. (Igaz, én alig hallok olyat, hogy üzemi méretben növényvédô porozó gép mûködne), mert a száradást ezzel segíthetjük, s
egyben levéltrágyázást végzünk. Így talán megmentettük volna a felsô hajtásokat, s akkor még beérhetnek a bogyók.
Az én lugasomban a szôlô levelének 2/3 részét sikerült megmenteni nyáron két kvarc és hat
mikro-meliorit kezeléssel. A fürtök épek maradtak. Rezet nem használok, a fajta: saszla, tehát nem un.
ellenálló szôlô, de 30 éve kapja a nyolc preparátumot.
A kvarc-preparátumos permetezésnek különös hatását tapasztalta Lóránt László barátunk
Bátaszéken: a rendszeres, tehát 8-10 alkalommal történt permetezés a szôlôt hamar “megöregítette”.
Kérlek Titeket, a preparátumok használata során szerzett tapasztalataitokat írjátok meg nekünk, hogy
közölhessük az érdeklôdôkkel.
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Ispánkon októberben. Jelentkezés Keserû Zsoltnál, tel.: 06 94 428 328
Iváncsán október 2-án. Jelentkezés Pepó Zsuzsánál, tel.: 06 20 584 8787
Tamásiban október 8-án. Jelentkezés Sebestyén Gabriellánál, tel.: 06 74 470 564
• Egyesületünk és a Biokontroll Hungária közös szervezésében Demeter-üzem kialakítására
vállalkozó üzemvezetôknek és érdeklôdôknek négy napos tanfolyam lesz
2005. nov. 15-én 17 órától november 18-án 13 óráig Ispánkon.
Szállás és étkezés az Arkánum Vendégházban. A tanfolyamon részvételi díjat kell fizetni.
Elôadók: Ingo Hagel(???) (Svájc), Mezei Mihály, Roszik Péter, Pepó Zsuzsa,
Móricz Attila, Mezei Ottóné.
Jelentkezés és felvilágosítás a Biokontrollban Czellerné D. Évánál.
(Budapest, Margit krt. 1). Tel.: 336 1122
A tanfolyamon való munkát a Biodinamikus Közhasznú Egyesület a Demeter gazdaság kialakításának elsô lépéseként elismeri, amennyiben a hallgató minden foglalkozáson részt vett.
A nyári találkozások jól sikerültek, köszönjük a vendéglátásban mutatott szíves fáradozásukat Nemes
Mátyásnak és Marikának, fiuknak, Budaházi Katinak és Antalnak, Szitáéknak, és mindazon kedves tagjainknak, akik a Mezôgazdasági Kiállításon bemutatták, árusították és kiállították biodinamikus termékeiket.
Kívánok a megmaradt gyümölcs szüreteléséhez jó kedvet és örömöt, és tiszta, igaz gondolatokat,
mikor felmérjük, hogy mit tettünk jól és mit kellett volna másképpen tennünk...
Budapest, 2005 szeptember 8-án, Kisasszony napján
baráti szeretettel
Mezei Ottóné
Klári néni

