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KEDVES BARÁTAIM! 

Változó világunkban sokféle témát választhatnék nyári levelemhez, sok a gondunk, mind a természet,
mind az emberek által létrehozott területeken. Talán e kettô valahol össze is függ? Beszéljünk hát két dolog-
ról: a mi mozgalmunk és a jogi keret kapcsolatáról, majd pedig a hernyók, rovarkártevôk nagy szaporaságáról.
Mi, akik a föld termékenységének megôrzésén dolgozunk, sokan úgy érezzük, hogy ez életünk fô célja. Ezt a
küzdelmet, akár gyôzelemre, akár vesztésre áll pillanatnyilag a helyzet, nem adjuk fel. Nem várunk
dicséretet vagy feddést, egymást segítve tapasztalatainkkal, mi csak dolgozunk tovább, bár csak halványan
sejtjük, milyen fontos, amit teszünk: a preparátum-használatra, a gazdaság organikus kialakítására gondolok.
Ezt a munkát, bár kezünkben a kapa, vagy traktoron ülünk, de alapjában szellemi-lelkes tevékenységnek
tartjuk. De egy lábon nem állhat meg még a szék, az asztal sem. A mi munkánkat is a gazdasági-kereskedel-
mi életnek és a társadalom jogrendjének törvényei közé kell beiktatnunk. Az egyesületi forma
a mai társadalom jogrendjéhez tartozó közösségi szabályozás. Annyi, mint egy híd két oldalán a korlát: véd és
elhatárol. Bár a társadalom jogrendjébe tartozik, de úgy élünk vele, hogy a mi szellemi-lelki munkánkat támo-
gassa, és segítsen beilleszkednünk a munkamegosztásos társadalom gazdasági életébe. Mi másképpen is tekin-
tünk az elôírásokra, mint pl. egy kívülálló jogász. A munkánk társadalmi támogatását, a biztonságot várjuk a
rendeletektôl, és akkor a sok papírmunkát sem sajnáljuk. – A gazdasági-kereskedelmi viszonyokról majd
máskor írunk.
Évek óta okoznak súlyos károkat növényeink levelébôl élô lárvák. Hernyók esetében legkisebb unokáim meg-
tiltották, hogy megöljem ôket, „mert abból lepkék lesznek, és a lepkéket szeretjük”. Ez így igaz, és még nem
is tudjuk, mit jelent a Földnek a „lepkekorona”. Talán még a jó termésünknél is többet?
Mégis védekeznünk kell a kártevés ellen. A Kilchmann házaspártól kaptam egy levelet, melyet itt most
lefordítok olvasóim számára:

„Már öt éve dolgozunk itt, Abod községben biodinamikus módszerrel a házkörüli kertben. Amikor a kertet
átvettük, a talaj tyúktrágyával agyon volt trágyázva, és tele is volt lótücsökkel. Az elsô évben komposztálni
kezdtük a növényi hulladékot, kézzel dolgoztunk és használtuk a preparátumokat. Néhány év alatt a talaj
egyensúlya helyreállt. Tavaly azonban, ahogyan a Thun féle Vetési naptár elôre is jelezte, elszaporodtak a
csigák. Ezek ellen csak kemény módszerek használnak: szétvágtuk ôket, és a masszát kikevertük, ezzel
öntöztünk. Szörnyû érzés volt ennyit „ölni”. Idén májusig azonban még nem jöttek elô.
Idén viszont a gyapjas lepke hernyói özönlötték el a környéket. Télen, a havon is tömegesen láttuk ôket, át is
teleltek. Ekkor a megadott idôben maréknyit összeszedtünk és (fával együtt) elégettük. A hamut, még azon
melegen, egy órát kevertük (dinamizáltuk), majd elkészítettük a homeopatikus D8-as hígítást. Ez a permet-
szer nem hat rögtön, a peterakást elôzi meg (reméljük), addig is szétnyomkodjuk, amit elérünk.”

Rudolf Steiner már a mezôgazdasági kurzusban ajánlotta az állati kártevôk elhamvasztását és a hamu szét-
szórását. Azóta sokan alkalmazzák, de a siker nem teljes: újabb, értékelhetô sorozat-kísérleteket kellene erre
beállítani.
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Kérésre öt-hat ember számára is rendezünk munkával összekötött hétvégi tanfolyamot, mint eddig már több-
ször. Jelentkezés: 1-200 7867 Mezei.
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