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Úvod
Zemědělství prošlo od konce 19. století velkými změnami. Do té doby se rostliny pěstovaly v souladu s přírodou, s respektem k přírodním zákonitostem
a s minimálními vstupy. Většina tehdejších zemědělců dodržovala zásadu, že
zemědělský statek si má co nejvíce vyprodukovat pro svoji potřebu sám. Tento směr dokládají mimo jiné i publikace a učebnice z tohoto období, z nichž
můžeme získat řadu zkušeností, které jsme již dnes zapomněli.
Začátek 20. století znamenal pro zemědělskou produkci mnoho změn: místo chlévského hnoje se začala aplikovat průmyslová hnojiva, k ochraně rostlin se začaly používat chemické prostředky. Zatímco do druhé světové války
převládalo potažní zpracovávání půdy, v souvislosti s rozvojem zemědělské
techniky se začala více využívat mechanizace. Zemědělec pomalu přestával být
soběstačný – stával se čím dál závislejší na producentech hnojiv, přípravcích
na ochranu rostlin, na zemědělské mechanizaci. Došlo k rozvoji konvenčního
způsobu hospodaření, který využívá tyto prostředky ve velkém. Tento způsob
zemědělství lze označit jako průmyslový, přičemž půda se stala pouze výrobním
prostředkem.
Postupně však i zemědělci poznali, že touto cestou nelze jít donekonečna. Již ve třicátých letech minulého století zapříčinila kombinace intenzivního
zpracování půdy a sucha v obilnářských oblastech USA katastrofu. Uvádělo se,
že tři čtvrtiny půdy vlivem větrné eroze ztratily svoji úrodnost. Vážnost nastalého problému dokládá dopis prezidenta Franklina D. Roosevelta z roku 1937
státním guvernérům, v němž se kromě jiného uvádí, že „… národ, který zničí
svoji půdu, zničí sám sebe.“
Ukázalo se také, že ani přípravky na ochranu rostlin nejsou „všemocné“.
Prvním zlomem se stalo poznání škodlivosti přípravků na bázi DDT, které se
používaly ve velkém. U řady z nich se vyskytl problém s rezistencí škůdců vůči
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účinným látkám přípravků. Tento jev se výrazně projevil u mandelinky bramborové (přípravky na bázi DDT) a mšice chmelové (organofosfáty). Postupně se
zkracovala doba, kdy se účinné látky daly používat v ochraně rostlin.
V 60. letech minulého století začali vědci společně se zemědělci hledat
možnosti, jak omezit používání chemických přípravků. V tomto období nastává
rozvoj tzv. integrované ochrany rostlin, která si klade za cíl vytvořit systém, jenž
omezí používání syntetických přípravků majících negativní vlivy na zemědělství
jako celek.
Bohužel ani po roce 1989 jsme se z těchto chyb nepoučili. Jdeme stále
cestou průmyslového zemědělství: organickými hnojivy nehnojíme vůbec nebo
jen málo, osevní postupy, o nichž se na školách dříve učilo, neexistují. Retenční
schopnost půdy se výrazně snížila.
Postupně si ovšem řada zemědělců, vědců, filozofů, politiků, ale i laická
veřejnost začala uvědomovat, že schopnosti člověka přivlastňovat si přírodu
a měnit své prostředí jsou podstatně větší, než k jakým máme právo.
V moderním, především ale dlouhodobě udržitelném pojetí je nutné budovat zemědělství jako organismus, živý systém, tzv. ekosystém, jehož příkladem a modelem je samotná příroda, který je propracovanou alternativou
pouhé jednoduché intenzifikace, specializace a chemizace závislé na vysokých
energetických vstupech. Je-li zemědělství provozováno v přiměřeném rozsahu a způsobu, nemůže negativně ovlivňovat prostředí, podobně jako je neovlivňuje krajina, která je ponechána v původním přirozeném stavu. Jedině
těmito způsoby může být zemědělství opět uvedeno do harmonie s přírodou.
V dlouhodobém horizontu pak toto pojetí umožňuje nejen obecné zlepšení
zemědělských výrobních podmínek s dalšími kladnými dopady jak na člověka, tak i na krajinu, ale též podstatné zlepšení biologické hodnoty produktů
a následně lidského zdraví. Na základě těchto východisek se postupně začaly
vyvíjet systémy zemědělství blízké přírodě. Prvním z nich bylo biodynamické
zemědělství, které již v roce 1924 definoval rakouský reformátor Rudolf Steiner.
Biodynamické zemědělství chápe statek i krajinný útvar jako živý organismus, v němž jednotlivé orgány mají svou nezastupitelnou funkci. Tento organismus může být nemocný, jak to zhusta vidíme v konvenčním zemědělství
s utuženou, degradovanou půdou, anebo zdravý a dobře fungující. K podpoře
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zdraví zemědělského a krajinného organismu používá biodynamika řadu specifických opatření, která jsou v této knize blíže popsána. Důležitá je péče o ekosystém či organismus krajiny, jehož podstatnou součástí je také rozptýlená
zeleň v podobě stromů a keřů, lesy a také nivní louky se specifickou houbovou
půdní kulturou. Všechna opatření v biodynamickém systému mají za cíl oživení
a ozdravení půdy a rostlin a rovněž zvýšení jejich citlivosti ke kosmickým vlivům. Z takto zdravého produkčního organismu pak vycházejí zdravé a chutné
potraviny plné vnitřní energie. Zdravá, energií nabitá půda a krajina jsou pak
dalším, neméně významným produktem tohoto způsobu hospodaření.
Předkládanou knihou nedáváme přesný návod, jak se stát biodynamickým
hospodářem. K tomu musí každý dojít sám. Nechceme čtenáře ani přesvědčovat, že biodynamické hospodaření je lepší, pouze se snažíme poukázat na
to, že existuje alternativa, která na zemědělství, potažmo vinohradnictví a vinařství, pohlíží komplexně a vidí ho v jeho celistvosti, kde jsou všechny složky
navzájem propojené.
Kniha vás zasvětí do biodynamické vinohradnické a vinařské praxe, pomůže
pochopit základní principy trochu netradičního, ale přitom velice přirozeného
směru zemědělství, některým z vás třeba usnadní přístup k certifikaci Demeter.
Může se stát pomocníkem i běžným vinařům a zahrádkářům, kteří začínají
vnímat půdu ne jako výrobní prostředek, ale jako živou hmotu, kterou je třeba
chránit, pečovat o ni, tak aby mohla dávat kvalitní obživu nám i budoucím
generacím. Překonejte obavy z nových věcí, oprostěte se od zažitých standardů
a svých návyků, utište svůj protestující rozum a nebojte se svého citu a intuice,
nechte je rozvinout a působit. To ony vás povedou správným směrem k činnostem, které vás budou vnitřně uspokojovat a naplňovat štěstím. Váš život
získá smysl a nový rozměr.

Léto 2018

Autoři
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1

1

Co je biodynamické zemědělství,
vinohradnictví a vinařství

1.1 Život a síly: bios a dynamis
Biodynamické neboli biologicko-dynamické zemědělství vzniklo v roce 1924
jako první alternativa k rozvíjejícímu se průmyslovému zemědělství. Za svůj
základ považuje respektování dvou do té doby opomíjených oblastí: oblasti
života (bios) a oblasti sil (dynamis), proto bio-dynamické.
Rostlina, ale i zvíře jsou živé organismy, a mají-li prospívat, nelze k nim
přistupovat jako k neživým věcem, jako k mechanickému systému složenému
pouze z hmotných částí. Tak jako člověk nepotřebuje ke své výživě jen látky,
ale i vitální síly (ne nadarmo tvoří naši stravu téměř výhradně rostlinné a živočišné produkty, tedy produkty živých organismů), potřebují i rostliny nejen
látky, ale i síly. Mrtvé, anorganické soli a produkty ropného průmyslu nemohou
rostlinám poskytnout plnohodnotnou výživu. Tu mohou zajistit jen organická
hnojiva – proto koneckonců mluvíme o výživě a živinách. Půdu navíc můžeme
oživit pomocí speciálních preparátů, o nichž píšeme podrobněji v kapitole 3.
Naším cílem je, aby půda byla natolik živá, že se sama bude chtít stát rostlinou.
Taková půda poskytne rostlinám tu pravou výživu.
Rostliny vyrůstající z živé a zdravé půdy, nikoli z mrtvého substrátu, jsou
vitální, a tím i podstatně odolnější vůči houbovým chorobám nebo škůdcům.
Základním úkolem hub v rovnováze přírody je rozkládat a přeměňovat odvitalizovanou, odumírající organickou hmotu a začleňovat ji tím znovu do
koloběhu přírody. Napadení rostliny houbovými organismy je tak příznakem
jejích oslabených vitálních neboli životních sil.
Dojde-li i přes zvyšování vitality půdy a rostlin k napadení vegetace, ať už
houbami nebo škůdci, nabízí biodynamika možnosti jejich homeopatické regulace. Homeopatie je založena na práci se silami; vychází z poznatku, že síly,
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respektive jejich působení, nemusí být vázány na hmotu. Hmota je výsledkem
určitého silového procesu, není jeho původcem. O homeopatii v zemědělství
píšeme více v kapitole 4.
Tím však není oblast sil v zemědělství a vinařství zdaleka vyčerpána. Rostlina
je na rozdíl od zvířete organismem otevřeným okolnímu světu, velmi intenzivně
propojeným s okolním vesmírem. Zvíře si v rámci svého těla vytváří vnitřní prostor, tělesné dutiny i orgány a rozvíjí také duševní život. Naopak rostlina má své
orgány a svůj duševní život v prostoru kolem sebe. Je naprosto sladěná s rytmy
vnějšího světa, nemůže se vůči nim emancipovat. Síly, které působí ze Slunce
a Měsíce, z planet i souhvězdí zvěrokruhu, hrají v jejím životě významnou roli.
I to má biodynamika na paměti, jak si ukážeme v kapitole 5.

kosmos
rostlina

zvíře

Vztahy mezi rostlinou, zvířetem, vesmírem a Zemí v biodynamickém pojetí světa

Biodynamika chápe nejen rostliny a zvířata, ale také půdu a rovněž celý podnik,
tedy zemědělský statek, jako ucelený živý organismus, který má díky svému
vedoucímu – farmáři či vinaři – svou nezaměnitelnou individualitu. Každý statek je tudíž jiný, osobitý, má jinou biografii a do určité míry i jinou, osobitou
kvalitu produktů, o něž nám půjde především.

1.2 Historie vzniku biodynamického zemědělství
Zakladatelem biodynamického zemědělství je rakouský filozof, ezoterik a reformátor mnoha oblastí lidského života Rudolf Steiner (1861–1925). V posledním
roce svého života vyhověl naléhání zemědělců a přírodovědců a v červnu 1924
připravil na zámku velkostatkáře hraběte Keyserlinga v Koběřici u Vratislavi,
v tehdejším Prusku a dnešním Polsku, osm přednášek takzvaného Zemědělského kurzu.
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Zemědělci oslovili Rudolfa Steinera zejména proto, že pozorovali pokles vitality některých kulturních rostlin, například vojtěšky, i narůstající poruchy plodnosti zvířat. Zároveň
měli pochybnosti o působení minerálního hnojení, zejména
dusíkatého, na kvalitu a zdraví rostlin a potažmo i na tělesné a duševní zdraví lidí živících se průmyslově vypěstovanými potravinami.
Rudolf Steiner ve svých přednáškách nastínil nejen proRudolf Steiner
vázanost rostlin s vesmírem, vzájemnou propojenost jednotlivých součástí krajiny či ekoPodnikový organismus
systému, tedy polí, lesů, rozptýleV biodynamické filozofii je podnik
né zeleně a nivních luk, ale hovořil
chápán jako živý organismus a jeho
také o tzv. podnikovém organisjednotlivé součásti (chov jednotlimu. Navrhl rovněž sadu preparávých druhů zvířat, pěstování polních
tů k vitalizaci půdy a statkových
plodin, zeleniny, pícnin, trvalých
hnojiv, k posilování rostlin a popsal
kultur apod., také zpracování
možnosti homeopatické regulace
a odbyt) jako orgány tohoto orgaškůdců, chorob a plevelů. Poslední
nismu. Uvažuje se pak v kategoriích
přednáška byla věnovaná otázkám
nemoci či zdraví tohoto organismu
výživy a krmení zvířat.
a jeho vývoje, stejně jako vztahů
(interakcí) s okolím.
Steinerův Zemědělský kurz se
stal v dějinách zemědělství revoluční událostí a přinesl diametrálně odlišný pohled na tuto oblast lidské činnosti. Nebyl zamýšlen jako dogma, ukázal ovšem alternativní cesty a směry, jimiž
by se zemědělci měli ubírat, aby zpět oživili půdu a navrátili zdraví rostlinám
i lidem. Mnoho zemědělců se pustilo do uplatňování jeho poznatků a postupů
v praxi a již koncem třicátých let 20. století takto hospodařilo v Evropě více
než tisíc statků.
Druhá světová válka a ve východní Evropě také dlouhá desetiletí socialismu
znamenaly přerušení tohoto vývoje. Nicméně ve světě dnes hospodaří biodynamickou metodou více než 5000 certifikovaných zemědělských podniků na
170 000 hektarech. Nejvíce, zhruba 1500, podniků se nachází v Německu,
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stovky jich takto hospodaří například ve Švýcarsku, Rakousku, Itálii, ale také
v Indii nebo na Srí Lance. Ve Francii hospodaří biodynamicky 430 podniků,
z toho je téměř 300 vinařských. Po celém světě navíc používá biodynamické
postupy také nespočet drobných necertifikovaných zahrádkářů a pěstitelů.
V České republice jsou zatím pouze tři statky s certifikací a pouze jedno vinařství (rok 2018).

1.3 Certifikace Demeter
Biodynamičtí zemědělci si za svou patronku vybrali řeckou
bohyni úrody a plodnosti Démétér, sdružili se do mezinárodního svazu, jemuž dali její jméno, a „Demeter“ je také
Známka Demeter, chráněným označením či ochrannou známkou biodynamicjíž jsou označeny
kých produktů. Právě proto se často hovoří o Demeter pocertifikované
travinách nebo Demeter vínu.
produkty
Zemědělec, zahradník či vinař, který chce použít tuto
biodynamického
chráněnou známku na svých produktech, musí dodržovat
zemědělství
podmínky zakotvené ve směrnicích Demeter, aby mohl získat certifikaci. Směrnice Demeter si vytvořili biodynamičtí zemědělci především
proto, aby garantovali určitou kvalitu svých produktů vůči spotřebitelům. Tyto
směrnice každoročně aktualizuje mezinárodní svaz Demeter International se
sídlem v německém Darmstadtu, který je také certifikačním orgánem. Vlastní
kontrolu však provádějí akreditované kontrolní organizace ekologického zemědělství. Podle výsledků jejich kontrol pak Demeter International, případně
národní svazy Demeter, udělují certifikaci.
Směrnice Demeter jsou považovány za „přísnější bio“; splňují tedy všechny požadavky kladené legislativou Evropské unie na ekologické zemědělství,
navíc pak mají další, případně přísnější ustanovení. Základem je používání
biodynamických preparátů, snaha o uzavřené koloběhy na statku, tedy o vytvoření uceleného podnikového organismu, v chovu zvířat je to například zákaz
odrohování krav apod. Směrnice Demeter tvoří soubor několika dílčích oblastí:
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■ produkční směrnice, které upravují pěstování rostlin a chov zvířat;
■ zpracovatelské směrnice upravující postupy při zpracování jednotlivých kategorií rostlinných a živočišných produktů, mj. i vína;1
■ směrnice k chovu včel;
■ směrnice ke značení produktů.
Všechny směrnice byly přeloženy do českého jazyka, jsou k dispozici na internetu a jsou každoročně aktualizovány.[48]
Zájemce o certifikaci svých produktů se obrátí na Demeter International, kde
dostane vstupní formuláře, svaz mu poskytne akreditovaného poradce, který
uskuteční návštěvu na místě, a umožní podniku vstoupit do tzv. přechodného
období, trvajícího zpravidla tři roky. Během tohoto období jsou biodynamické
postupy zavedeny do všech součástí konkrétního podniku.
Kdo chce používat biodynamické postupy, s nimiž seznamuje tato kniha,
avšak certifikace produktů není jeho cílem, samozřejmě žádné úřední kroky
podnikat nemusí. Je jen na něm, nakolik otevře biodynamice vrátka do své
zahrady či vinice.

Směrnice pro uznání biodynamického vína
Úkolem pěstitele je v roli umělce rozvíjet půdu, její úrodnost a rostliny tak,
aby poskytovaly hrozny s „vitální kvalitou“, která se pak projeví v individualitě
vína. Podmínky popisované ve směrnicích Demeter nemohou sice zaručit, že
veškeré kosmické a pozemské síly, včetně vztahů mezi jednotlivci, kteří se
na vypěstování a sklízení hroznů či výrobě vína podíleli, budou v konečném
produktu – ve víně – obsaženy. Směrnice nicméně zaručují, že pravidla a podmínky při zpracování hroznů budou bránit v úbytku jejich vitálních sil, nakolik
je to v současnosti možné. Jelikož výzkum v biodynamickém zpracování vína
1

Biodynamičtí vinohradníci a vinaři jsou navíc sdružení v mezinárodní unii Biodyvin, která
byla založena v roce 1995 a sídlí ve Francii. V současnosti sdružuje 135 biodynamicky
hospodařících vinařů z Francie, Německa, Itálie, Portugalska a Švýcarska. Certifikace
Biodyvin vyžaduje dodržení všech pravidel totožných se směrnicemi Demeter jak pro
pěstování révy vinné, tak i pro výrobu vína, jen má přísnější pravidla pro práci ve sklepě.
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průběžně pokračuje, aktualizují se každoročně i vydávané směrnice. Podkladem pro tyto aktualizace jsou praktické zkušenosti od pěstitelů a vinařů.
Spotřebitel biodynamického vína by měl dostat produkt, jehož původ a způsob výroby jsou naprosto transparentní. Nic nemá zakrývat jeho pravý charakter
nebo skutečné vlastnosti.
Na všech stupních výrobního procesu, od vypěstování hroznů na vinici až
po práci ve vinném sklepě, musí být použito co nejméně techniky, pomocných
a přídatných látek. Výrobní a zpracovatelské postupy by měly být v harmonii
s prostředím a osobami, které se na výrobě podílely. Primárním cílem je co
nejvíce zachovat kvalitu přítomnou v biodynamických hroznech. Z tohoto důvodu se dává přednost ručnímu sběru, aby se zajistila nejvyšší možná jakost
výchozího materiálu.
Zásady a metody používané při zpracování hroznů:
■ Víno musí mít vysokou kvalitu z hlediska senzorických vlastností a chuti.
■ Je třeba eliminovat procesy vyžadující velké množství energie nebo surovin.
Se všemi vedlejšími produkty procesu, například s organickými zbytky a špinavou vodou, je třeba zacházet tak, aby se minimalizovaly negativní dopady
na životní prostředí.
■ Při výrobě vína se má používat co nejméně oxidu siřičitého.
■ Je třeba vyhýbat se pomocným a přídatným látkám, které vyvolávají ekologické nebo zdravotní pochybnosti, ať už z hlediska původu, použití nebo
likvidace.
■ Fyzikálním metodám je třeba dávat přednost před chemickými.
Všechny ostatní metody a materiály neuvedené ve směrnicích jsou z výroby
biodynamického vína vyloučené.
Přísně zakázáno je rovněž používání geneticky modifikovaných mikroorganismů, látek živočišného původu a vybraných chemických přípravků. Žádné
z používaných technologických zařízení, včetně nádob na kvašení a skladování,
nesmí kontaminovat šťávu z hroznů a poškodit tak kvalitu výsledného vína.[49]
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Biodynamický statek

Biodynamický statek je organismem a jako každý organismus se vyznačuje
řadou znaků. Především má různé úrovně své existence. Má hmotné tělo, které
představují vinice, budovy, tedy hlavně nerostná složka. Rostliny představují
jeho životní tělo, vitalitu. Zvířata jsou duší a lidé duchem podniku. Pěstitel
révy, zahradník či vinař má určitou představu o podobě a fungování podniku,
o jeho směřování, a vytváří tedy ideu, nosnou myšlenku celého organismu. Živé
tělo podniku, to jest půda a rostliny, terén a krajina, má svou „kůži“, která
ho odděluje od okolního světa. Tou mohou být meze, živé ploty, pásy křovin,
potok a podobně. Dále má své orgány, tvořené remízky, mokřady, jednotlivými
poli, loukami, stájemi, ale také kompostištěm a místem na míchání preparátů.
Každý organismus je uzavřený sám v sobě, oddělený od okolí, zároveň však
s okolním prostředím neustále intenzivně komunikuje a vyměňuje si látky a informace. Stejně tak biodynamický statek, který na jedné straně usiluje o maximální nezávislost na okolí, o soběstačnost a uzavřenost koloběhů, na druhé
straně ale produkuje potraviny pro vnější svět a neobejde se ani bez vstupů
z vnějšího světa. Při biodynamickém hospodaření jde o nalezení a zachování
zdravé rovnováhy, tzn. o to, aby statek mohl žít skutečně jako organismus.
Hmotný základ statkového organismu tvoří půda. Je předělem mezi neživým světem minerálů v podloží a porostem rostlin na povrchu a také se světem
zvířat, která jsou s rostlinami spjatá. Jsou to dva světy, ten pod povrchem půdy
a ten nad ním; půda je tak v jistém ohledu hrudí, srdcem statkového organis
mu, povrch půdy pak představuje bránici a svět nad ním břicho. Pod půdou,
v podloží, se nachází hlava, mozek tohoto organismu: břicho jako místo, kde
to nejvíc žije, a mozek jako prostor nepříliš živý, oddaný kosmickým idejím.
Vitálním tělem statku jsou rozmanité rostliny. Každá z nich má osobitou
kvalitu, kterou vnáší do celkového organismu. Jde přitom jak o kulturní druhy,
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tedy o dostatečně široký osevní postup a pěstování jetelotravních pícnin a meziplodin, tak o přítomnost doprovodné flóry. Dřívější meze, než došlo k jejich
rozorání, měly pestrou druhovou skladbu a bohatě kvetly. Také pole nebyla
monokulturní a monotónní, ale mezi obilím se tu a tam našly chrpy, koukol
a další takzvané plevele. Dnes se diverzita rostlin zvyšuje například pěstováním
květnatých pásů, ve vinicích ozeleněním meziřadí směsí kvetoucích rostlin, na
zahradě pak máme přímo nepřeberné množství možností, jak rozmanitost
života zvyšovat (biotopy, bylinkové, trvalkové a letničkové záhony, květnaté
loučky, zelené střechy, vrbové chýše, hmyzí domečky, zvětšení intervalů sečení
trávníků, semenaření zeleniny, množení starých odrůd…).
Zvířata dodávají statku těžko postradatelnou duševnost, kvalitu, která teprve dělá zemědělský statek statkem. Ucelený zemědělský organismus přitom
potřebuje dvanáct duševních kvalit, zastoupených zvířaty: koně jako představitele pohybového ústrojí, přežvýkavce kozu, ovci a krávu, reprezentující střeva,
dále prase (žaludek), psa (plíce) a kočku (srdce) až po husu, kachnu, slepici
a holuba jako představitele jednotlivých částí a funkcí hlavy. Úplně nejvýš se
nacházejí včely – ty už jsou spojnicí s prosluněnou atmosférou a kosmem.
Chov zvířat také dává životu na statku řád a rytmus: zvířata prostě potřebují
pravidelnou péči. A slovo péče zahrnuje také náklonnost a lásku, s níž se o ně
musíme starat, aby prospívala.
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Organismus biodynamického statku

Lidé na statku tvoří svým způsobem nejvyšší složku, která vše organizuje
a propojuje. Jsou duchem, zdrojem řádu, anebo nepořádku. Lidé na statku
nalézají smysl svého života v práci na půdě, s rostlinami a zvířaty, v soužití
s druhými lidmi, v pěstování produktů pro výživu druhých – těch, kdo nemohou pracovat v zemědělství a musí vykonávat jiné funkce v rámci organismu
společnosti.
Dobře uchopený statek je nezaměnitelnou a jedinečnou individualitou,
která na mnoho způsobů ovlivňuje svět kolem sebe. Působí nejen pozitivně na
zdraví těch, kdo konzumují jeho produkty, nejen že příznivě působí na čistotu
vody a vzduchu, ale má i pozitivní sociální přesah. Ať už se to týká vsi, kde
funguje jako zaměstnavatel nebo jako pořadatel slavností či kulturních nebo
folklórních akcí, anebo okruhu spotřebitelů napojených na statek a setkávajících se například v rámci komunity podporující příslušný statek (Community
Supported Agriculture – CSA, komunitou podporované zemědělství – KPZ).
Zdravé zemědělské statky se tak mohou stát místem vyzařování impulzů
obnovy v sociální oblasti, zasahujících venkov i město. V podmínkách venkova
poznamenaného dřívější nucenou socialistickou kolektivizací je to o to cennější,
ovšem také obtížnější.
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Biodynamické preparáty

Základem biodynamického zemědělství jsou biodynamické preparáty navržené
Rudolfem Steinerem na Zemědělském kurzu v roce 1924. Jde o dva postřiky, z nichž jeden je určen k ošetření půdy a druhý k ošetření rostlin, a sadu
kompostových preparátů používaných k ošetření jak pevných, tak tekutých
statkových hnojiv: hnoje, kompostu, kejdy a močůvky.
Každý z přípravků má speciální funkci a jako celek slouží k oživení půdy
a posílení rostlin. Podrobné informace o přípravě a použití preparátů lze najít ve specializované literatuře, která je dostupná i v elektronické podobě na
internetu.[50]

3.1 Polní postřikové
preparáty
Postřikové preparáty jsou dva: roháček, který se zhotovuje z kravince, aplikuje se na půdu a slouží
k oživení půdy a podpoře tvorby
humusu, a křemenáček, zhotovovaný z křemene, aplikovaný na
vegetující rostliny a podporující
procesy spojené se světlem (vyzrávání pletiv, vybarvení plodů,
tvorba aromatu, látkové složení).
Roháček rostliny tlačí, křemenáček
Postřik vinice křemenáčkem

