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Biofarma Sasov – Josef Sklenář
Nabízíme vepřové maso čuníků 
z venkovních chovů, vyzrálé hově-
zí maso masných, pastevně cho-
vaných plemen, masné výrobky 
a uzeniny zásadně bez chemie 
a lepku (nepoužíváme ani rychlosůl) 
a zeleninu - vše v kvalitě Bio. Ekologické hospoda-
ření je založeno mj. i na vytváření co největší pohody 
a na co nejpřirozenějších životních podmínkách pro zvířata. 
Jsou šetrně porážena a maso pečlivě bouráno na vlastních 
faremních biojatkách. Masu přidáváme hodnotu odvěšo-

váním a unikátním zráním. Výroba probíhá za dodržení nejvyšších hygienických 
a provozních standardů ve vlastní faremní masné výrobně.
Již dříve získaly ocenění v soutěži Česká biopotravina roku naše Bio konopné sádlo 
z přeštických prasat (2014, celkový vítěz), Bio dršťková polévka (2015, 
vítěz v kategorii živočišných produktů) a Kančí biolovečák (2010, celkový 
vítěz). Letos sestavu doplnily hned dvě novinky – originální Bio trhaná paštika 
z přeštíka jako celkový vítěz a Bio Kostní vývar, inovativní výrobek pro české ku-
chaře v kategorii Biovýrobky pro gastronomii.

Sasovské výrobky můžete 
zakoupit ve faremním obchůdku 
od pondělí do pátku od 8 do 
15:30 hodin nebo na eshopu, 
kdy zavážíme do většiny velkých 
měst na trasách Praha, Brno, 
Olomouc, Ostrava, České 
Budějovice, Plzeň, Pardubice, 
Hradec Králové a Liberec. 
V Moravskoslezském a Zlínském 
kraji a na Slovensku nám 
s distribucí pomáhají partneři.

Biofarma Sasov – Josef Sklenář
Brtnická 108, 586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 312 281
info@biofarma.cz
www.biofarma.cz
e–shop.biofarma.cz
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EKO FARMA Rybník

Zaměření biofarmy:
• chov skotu od r. 1993 převodné křížení plemeno Charolais, 

posledních 5 let Aberdeen Angus
• chov ovcí masného plemene pro produkci jehňat
• chov přeštických prasat
• jatka projektována na vlastní produkci – porážka – výsekové maso – uzenářské 

výrobky
• prodej výrobků na farmě a na farmářských trzích v Praze z pojízdné prodejny
• agroturistka: 2–4 lůžkové pokoje s příslušenstvím, 

sauna, fi tness
• zpracování dřeva – výroba frézovaných kůlů 

průměru 5–17 cm, prodej štěpky

Přijďte ochutnat naše výrobky a užít si klid 

a pohodu v pohraničí Českého lesa!

www.ubytovani-ceskyles.cz
www.biomaso-uher.cz

Jaroslav Uher • Rybník 8
 Tel.: 379 496 325, 604 360 487 • E–mail: farmarybnik@centrum.cz
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Idyla u pramene
Walter Thun

Pokud při prohlížení tohoto obrazu nespěcháme a dostatečně se do něj ponoříme, můžeme mít 
dojem, že bychom si ho měli alespoň sami pro sebe přejmenovat. Ukazuje takovou rozmanitost 
života, že cítíme, jako bychom se z pohledu stvoření ocitli ve velmi raném období.

Voda, která vyvěrá z okolní horniny, stejně jako všechno, co žije v těsné blízkosti vody 
a z vody pochází, je znázorněno ve zhuštěné podobě na minimálním prostoru. To, na co chceme 
především zaměřit svou pozornost, tedy samotný pramen, ustupuje natolik do pozadí, že ho 
musíme skoro hledat. Čeho je však příčinou, to se pozorovateli až bouřlivě vrhá v ústrety.

Vidíme tu nádherné rostlinstvo, které téměř vytlačuje skalinu, žábu s jejím blízkým vztahem 
k vodě, ale i ještěrku a hada, který svým až zvídavým přiblížením se k zachycenému dění celý 
výjev uzavírá. Ti všichni se setkávají ve vodnaté náladě pramene.

Necháme-li pohled doputovat až ke skoro neviditelné prohlubni pramene, spatříme také 
vodního plže, žijícího cele ve vodním živlu, a také prazvláštní kámen, z nějž se při troše fantazie 
stává světlodárná mušle.

Do obrazu je však začleněn i vesmírný okruh. Tak zde najdeme hvězdy v nejrůznější podobě 
a úplně v pozadí vyčkávající Měsíc, jenž se v souvislosti světa cítí být nejrozmanitějším způsobem 
spojen se vším vodnatým.

Obrazy na stranách 16 a 17 lze zakoupit jako reprodukce o velikosti 45 x 32 cm, resp. 
40 x 50 cm.
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Walter Thun, Idyla u pramene, olej, kolem r. 1961, 48 x 69 cm.
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Rodinné vinařství  
Víno Marcinčák 

Mikulov 

Provozovna:

areál Vinařství Víno Marcinčák Novosedly

Tel.: +420 519 510 958

Mob.: +420 736 489 350 E-mail: vino@marcincak.cz

Kontakt: Víno Marcinčák

Vinařská 6, 692 01 Mikulov

Vinařství Víno Marcinčák je členem prestižní vinařské aliance V8.

www.marcincak.cz

 Většina vinic v České republice se nachází na jižní Moravě. Víno 

Marcinčák je moderní moravské vinařství hospodařící na 110 hektarech 

vlastních BIO vinic ležících v Mikulovské vinařské podoblasti, ve vinařské 

obci Novosedly. Chráněné viniční tratě Mikulovska patří díky zdejšímu velmi 

teplému a suchému podnebí k nejteplejším místům jižní Moravy.

 Geologické podloží novosedelských viničních tratí z velké části tvoří 

třetihorní mořské sedimenty. Srovnatelné geologické podloží vinic je 

charakteristické i pro oblast Médoc v Bordeaux. Půda je většinou tvořena 

štěrkem, pískem a jílem s velkým obsahem vápencových valounů. 

Mimořádné mikroklimatické podmínky pro pěstování révy zde vytváří řeka 

Dyje. Vinice vinařství Víno Marcinčák jsou obdělávány ekologicky. Všechny 

hrozny jsou sklízeny ručně. Moderní výrobní areál a archivní sklepy sídlí 

přímo ve vinařské obci Novosedly. Roční produkce výhradně přívlastkových 

vín činí 200 000 láhví. 

 Specialitou vinařství jsou vína ledová, slámová a výběr z bobulí. Veškerá 

vína produkovaná firmou Víno Marcinčák jsou vyráběna nejmodernějšími 

technologiemi, při výrobě je však kladen důraz na přirozenost a jedinečnost, 

která je dána výjimečností vyhlášených viničních tratí. Díky terroir, šetrnému 

pěstitelskému přístupu a moderním technologiím vznikají krásná osobitá 

vína určená pro gastronomii.

Mikulovská podoblast
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Úvod
V rukou, vážení čtenáři, držíte Výsevní dny podle Marie Thunové® 2017. Jako v předchozích 

letech se v nich rychle zorientujete a najdete členění, na které jste zvyklí. Provedli jsme jen 
nepatrné změny, jako je barevné označení trigonů, podle něhož snadněji poznáte příslušné 
působení daného trigonu [platí ovšem jen pro německé, barevné vydání Výsevních dní].

Na základě dotazů různých čtenářů jsme také v kalendáři opět vyznačili opozice, i když jejich 
působení na růst rostlin nebude v některých případech jednoznačné.

V opozicích planet se k rostlinstvu dostávají vždy síly, které vznikají v závislosti na postavení 
zúčastněných planet na pozadí zvěrokruhu. Nachází-li se jedna planeta před souhvězdím 
květového rázu, například před Váhami, a druhá před Beranem, který má tepelně-plodovou 
orientaci, vzniká smíšené působení. Tehdy lze teprve zpětně zjistit, zda se působení případně 
přiklonilo na jednu nebo druhou stranu, předem je to však sotva možné a pohybovali bychom se 
spíše ve sféře spekulací.

Zcela jiná je účinnost trigonů, která se někdy zřetelně ukazuje v časovém dění růstu rostlin.
Jako třetí druh působení máme ještě konjunkce. Z hlediska růstu rostlin na nich stěží lze 

najít něco pozitivního. Projevují se tehdy, nacházejí-li se zúčastněné planety tak blízko u sebe, 
respektive za sebou, že planeta stojící blíže Zemi zakrývá pohled na vzdálenější planetu 
a zabraňuje jejímu působení. Tehdy mluvíme o zakrytí planety nebo jejím zatmění.

U Slunce a Měsíce všichni známe tuto situaci, kterou lze ze Země bez větších obtíží 
pozorovat. Jelikož jsou ale ostatní planety od Země velmi vzdálené, je vnímání jejich zakrytí 
Měsícem obtížnější a zakrytí Sluncem není viditelné vůbec. Skeptici rádi zastávají názor, že 
tato zakrytí nemohou mít žádný vliv. Přezkoumáme-li však časy zakrytí a provádíme-li v tuto 
dobu po určitý čas výsevy, zaznamenáme později na růstu rostlin dopady chybějícího působení 
zakrytých planet. Jelikož konjunkce, z čistě početního hlediska, trvají jen velmi krátce, objevuje 
se tu a tam názor, že konjunkce, uvedená v čase platném pro střední Evropu, nebude mít 
například v Japonsku žádný účinek, protože zeměpisná vzdálenost je příliš veliká. To však 
musíme považovat za chybnou úvahu, neboť konstelace, jako jsou zatmění, působí na celé Zemi 
a nejsou omezovány nějakými časovými pásmy. Konstelace, kterou jsme například vypočítali na 
10 hodin SEČ, probíhá zároveň v Moskvě i v New Yorku, ačkoli v Moskvě je 13 hodin a v New 
Yorku jsou 4 hodiny.

Bohužel před několika lety bylo nejmenší planetě, Plutu, upřeno právo být i nadále planetou, 
protože prý je na planetu malé. Rostliny se ovšem příliš nestarají o hmotnou velikost té které 
planety a nechávají se ovlivňovat výlučně kvalitami jejího působení. Ty však nejsou menší než 
působení větších planet. Ani rozdílné vzdálenosti nehrají žádnou významnou roli. Všechny planety 
tak mají speciální působnost, projevující se v růstu rostlin a v geologickém a povětrnostním dění. 
Že tato působnost existuje, pozorujeme nejzřetelněji tehdy, když v důsledku zatmění ustane, což 
může být patrné například podle výskytu deformací u sklízených částí rostlin.

Co se týče Pluta, velmi mě potěšilo, když sonda NASA vyslaná k Plutu splnila svou misi, 
a Pluto tak byl nově vyzdvižen na veřejnosti a novou pozornost mu věnovali i astronomové.

Pro všechny, kdo chtějí v průběhu roku sledovat i speciální konstelace, uvádíme ještě jednou 
počet jednotlivých typů těchto konstelací:

zakrytí planet při konjunkci J 18
opozice voda-země ☍ 14
opozice světlo-teplo ☍ 18
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trigony △:
světlo-květ 9
voda-list 12
teplo-plod 8
země-kořen 6

Růst rostlin tak bude v roce 2017 trigony silně ovlivněn a můžeme se pokusit jejich účinky 
zapojit zvláště do kultivace rostlin. Účinky trigonů lze prožívat také ve vývoji povětrnosti.

Ohlédnutí za roky 2014 až 2016 a výhled na rok 2017
Průběh roku 2014 byl v našem kraji téměř jako z „čítanky“. Časné a teplé jaro, následované 

dobrým létem a podzimem, přineslo bohaté plody nejen zemědělcům a zahradníkům. I včely 
našly v rostlinách tolik nektaru, že to byl za dlouhý čas rok s nejvyšší sklizní medu. Až do podzimu 
byla velká nabídka nektaru.

Zima sice nepřinesla takový chlad a množství sněhu, jaké by hlavně lesy potřebovaly, avšak 
zimní garé půdy se přece jen vytvořilo.

Rok 2015 byl sice podobný, avšak průběh, v jaký jsme doufali, přece jen neměl.
Rok 2016 byl značně problematický. Jaro začalo pro včely velmi nadějně. Všichni včelaři, 

kteří včelstvům odebrali jarní med příliš velkoryse, aniž by jim ponechali dostatečné rezervy, 
byli nuceni z vytočeného medu včelám zase něco vrátit. Letní snůška sice byla, ale protože 
se neustále střídalo přílišné horko s citelným chladem, včely velkou část nasbíraného medu 
zase spotřebovaly. V roce 2015 jsme skoro neměli medovicový med, zato dostatek květového 
medu až do podzimu, a tak jsme včely mohli zazimovat výlučně na tomto medu. To v roce 2016 
možné nebude. Budeme je nuceni zase přikrmit cukrem, který by však měl být zlepšen čaji 
z námi doporučovaných léčivých rostlin.

Ani na zahradě a na poli nebyl loňský rok zrovna optimální. Chladné a vlhké živly bohužel 
natolik dominovaly, že sklizeň sena a obilí byla pro zemědělce velmi náročná.

Pokoušíme-li se o výhled na rok 2017, postrádáme jednoznačnost planetárních působení. 
V první polovině roku chybí lví konstelace, odpovědné za teplo a plody. Tyto konstelace nastanou 
teprve ve druhém pololetí. To je sice pro sklizeň plodů a semen na severní polokouli dobré, na 
jižní polokouli se však tyto lví kvality příliš neuplatní, protože s ohledem na oblast zde budou 
převládat zimní teploty.

Tady bude třeba zvýšenou měrou zapojit střelcovské a beraní konstelace, které silněji ovlivňují 
podzim a jaro a zvláště podporují plodově-tepelný živel.

Planetární konstelace v průběhu celého roku v nás budí dojem, že v roce 2017 bude 
přinejmenším v prvním pololetí vládnout chladné vlhko.

K lunárním kalendářům
Podívá-li se člověk na úspěch autorů lunárních kalendářů, klade si často otázku, odkud se 

tento úspěch bere. Abychom získali odpověď, můžeme se poněkud blíže podívat na historii této 
lunární euforie.

Po celá staletí lidé používali vědomosti minulých generací a žili díky výsledkům, kterých na 
základě toho dosahovali; ty sice byly často skrovné, k životu však dostačovaly. Teprve chemik 
Justus Liebig (1803–1873) přivodil svými výzkumy v oblasti chemie úplně nový směr v hnojení 
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půd. Tento nový způsob hnojení přinesl velké úspěchy v pěstování rostlin. Má ovšem tu nevýhodu, 
že lidé opustili základní myšlenku, která v hnojení spatřovala tvorbu úrodnosti půdy. Na hnojení 
se začalo nahlížet jako na výživu rostlin. Úrodnost půdy se tak ztratila ze zřetele a došlo k výskytu 
někdy i velmi závažného nedostatku živin. Justus Liebig si to ještě za svého života uvědomil, 
a varoval proto pěstitele, aby nezapomínali na humus.

Tento nový druh hnojení, založený Liebigem, se stal základním kamenem dnešního o chemii 
se opírajícího zemědělství. Vzhledem k válečné vřavě první a druhé světové války se však v praxi 
tato nová metoda rozšířila teprve v 50. a 60. letech.

Na základě výsledků těchto moderních zemědělských metod a jejich stinných stránek se 
zemědělci z tehdejších východních oblastí Německa obrátili na Rudolfa Steinera, zakladatele 
anthroposofi e, s prosbou, aby ukázal možnosti, jak zase obnovit a zachovávat úrodnost půd.

Ze Zemědělského kurzu, který se díky tomu v roce 1924 uskutečnil, vzešla biologicko-
-dynamická zemědělská metoda. Jednou z hlavních zásad bylo: Hnojit znamená oživit půdu; je 
třeba přivést život k samotnému zemitému podílu půdy.

Teprve po druhé světové válce se biologicko-dynamické zemědělství etablovalo v západní 
Evropě a velmi rychle se stalo pevnou součástí venkovské kultury.

Maria Thunová pocházela ze zemědělství a ve 40. letech se seznámila se Zemědělským 
kurzem Rudolfa Steinera. Jeho obsah jí připomněl mnohé vyprávění jejího otce, a tak se v ní 
probudil velký zájem o to, aby Steinerovy úvahy vyzkoušela v praxi. Zvláště ji oslovila informace, 
že rostliny se ve svém růstu řídí konstelacemi nebeských těles. To znala již z vyprávění svých 
rodičů, a tak to pro ni bylo téměř samozřejmé. Jelikož pro ni však byly zkušenosti jejích předků 
nedostatečně precizní, začala v roce 1952 s pokusy s pěstováním rostlin, které byly v průběhu let, 
na vědeckém základě, také publikovány.

Když i jiní praktici, kteří opakovaně posuzovali její pokusy, dosáhli nejlepších výsledků, získala 
dostatečnou jistotu k tomu, aby své zkušenosti každoročně zveřejňovala ve Výsevních dnech.

Steinerův Zemědělský kurz není žádným receptářem. Rudolf Steiner vždy upozorňoval, že 
jeho údaje je třeba přizpůsobit místním podmínkám, tedy podmínkám podniku, půdy, plodin, 
zvířat a lidí s podnikem spojených. To znělo poněkud složitě, vedlo to však k tomu, že zahradník 
či zemědělec se musel svým podnikem zcela individuálně zabývat.

Různá další kritéria pak během let vedla k tomu, že byla vytvořena zjednodušená biologická 
metoda. Tak vznikla organická a později také biologická zemědělská metoda.

Mezitím je všeobecně známo, že naše pokusy s pěstováním rostlin byly a nadále jsou 
prováděny na biologicko-dynamicky ošetřovaných půdách.

Již v 60. a 70. letech se Maria Thunová setkala s otázkou, zda lze tytéž pokusné výsledky 
očekávat i na konvenčně ošetřovaných půdách.

Jelikož se naše pokusy neustále rozrůstaly, byli jsme nuceni přibrat také pozemky 
obhospodařované dosud konvenčně. Ovšem i pokusy prováděné na veřejných zemědělských 
fakultách ukázaly, že hvězdy jsou k dispozici všem, kdo dodržují určitá základní pěstitelská 
pravidla.

V této souvislosti jsme si také opět připomněli výrok Justuse Liebiga, který v takzvaných 
Chemických listech napsal, že by se nemělo zapomínat na humus. V následujícím čase se proto 
také zvláště dbalo na obsah humusu v půdě. V tomto ohledu se ukázalo, že je třeba rozlišovat 
mezi humusem využitelným rostlinami a surovým humusem. Dodáme-li do půdy velké množství 
hnoje a rostlinné hmoty, například ve formě zeleného hnojení, získáme vysoký obsah humusu, 
který ovšem rostliny zpravidla vůbec nebo z velké části nemohou využít. Tento způsob hnojení 
by se proto měl provádět prostřednictvím kompostu, anebo by tato organická hnojiva měla být 
do půdy zapravena tak, aby je mohly zpracovat mikroorganismy. Abychom mikroorganismům, 
žížalám a dalším půdním živočichům napomohli v jejich činnosti, měli bychom zelené hnojení, 
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dříve než ho zapravíme, namulčovat. Pak ho necháme jeden až dva dny zavadnout, případně 
zaschnout a kypřičem nebo podmítačem ho zapravíme do horní vrstvy půdy. Takto promíchané 
s půdou ho necháme jeden až dva týdny v klidu a poté ho můžeme zaorat hlouběji. Pokud fázi 
zavadnutí přeskočíme, může se nám stát, zaoráme-li velké množství zelené rostlinné hmoty, že 
tato hmota v půdě zplesniví. Půdní organismy takto zplesnivělou rostlinnou hmotu nedokážou 
přeměnit. Zvláště v těžkých půdách pak po celé měsíce zůstává nedotčena, než jsou půdní 
organismy skutečně schopny zpracovat ji. Dobrá tvorba humusu pak téměř není možná.

Touto cestou můžeme prakticky na každé půdě – bez ohledu na to, jakou metodou je tato 
půda obhospodařována – vytvořit podmínky k tomu, aby se na ní mohlo uplatnit působení hvězd.

Friedrich Thun mulčuje velmi bohatě narostlé zelené hnojení, respektive meziplodinu.

Biodynamický zemědělec navíc po zapravení zeleného hnojení do horní vrstvy půdy aplikuje 
třikrát kravincový preparát podle Marie Thunové, neboť se tím významně napomůže přeměně 
zelené hmoty a lepšímu průběhu půdotvorných procesů.

Při pokusech s kompostováním, které jsme u nás prováděli, a následných rozborech se 
ukázalo, že má-li se v půdě projevit působení hvězd, musí obsahovat alespoň 1,1 % humusu 
dostupného pro rostliny. Není-li toho dosaženo, nelze ani očekávat, že by se působení hvězdných 
konstelací v podobě, jak jsme ji popsali, odrazilo v růstu rostlin. Působení hvězd a planet na 
rostliny však ovlivňuje nejen obsah humusu, ale i zacházení s vodou.

Srovnávací pokusy s komposty.
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Díky utěšeně rostoucímu zájmu mnoha lidí o pozorování hvězdné oblohy a ze Země viditelných 
pohybů nebeských těles Slunce a Měsíce je téměř každému jasné, že Měsíc je velmi úzce spjat 
s vodou. Tato jistota pochází mimo jiné z pozorování mořeplavců. Námořníci se přinejmenším 
v blízkosti pobřeží museli vyznat v chování přílivu a odlivu. Věděli proto, že za úplňku je příliv 
nejvyšší. Rytmy přílivu a odlivu si tedy spojovali s měsíčními rytmy. Působení Měsíce však byly 
připisovány i jiné, někdy i dosti komické věci. O působení hvězd a jeho důvěryhodnosti se tak 
vedly mnohé nevybíravé diskuse, v nichž získal Měsíc značně velký prostor.

Výsevní dny podle Marie Thunové® vycházejí v roce 2017 popětapadesáté [česky potřia-
dvacáté]. Za tuto dobu se objevilo asi 30 jiných lunárních kalendářů. Jelikož se pojem „lunární 
kalendář“ mezitím etabloval jako součást obecné slovní zásoby, byly do tohoto pojmu zahrnuty 
i naše Výsevní dny, i když my sami jsme tento pojem ve spojení s nimi vždy odmítali a nikdy jsme 
ho nepoužívali.

Výsevní dny podle Marie Thunové® patří k prvním publikacím, v nichž jsou popsány vztahy 
rostlin ke kosmu. Po prvních pokusných letech bylo zřejmé, že Měsíc má různé schopnosti. Ty 
se dělí jednak na schopnosti, které souvisí s vodním živlem a ze strany Měsíce mají spojitost 
s měsíčními fázemi.

Druhou schopnost ukazuje Měsíc jako zprostředkovatel, který předává Zemi schopnosti 
souhvězdí, před nimiž právě putuje. V této souvislosti hraje měsíční fáze podružnou nebo 
dokonce vůbec žádnou roli. Měsíční fáze jsou pro pozorovatele zvláště zajímavé, protože je do 
jisté míry může sám na obloze pozorovat. Pro půdu nebo rostliny naproti tomu nehrají žádnou 
významnější roli.

Úplněk.      Novoluní.

Někdo by ovšem mohl říci, že Měsíc zprostředkovává či předává působení zvěrokruhu 
neustále, a rostliny jsou tak neustále vystaveny všem působením zvěrokruhu. Zčásti tomu tak 
sice je, rostlina však může tato působení přijmout, zpracovat v sobě a projevit jen tehdy, jestliže 
se s půdou, v níž roste nebo jako semeno teprve růst má, skutečně pohne. Tímto pohybem jsou 
aktivovány mikroorganismy, které se zase postarají o to, aby se touto novou orientací aktivovala 
rostlina a dokázala přijmout působení hvězd. Toto jemné, dojem zranitelnosti budící působení 
mikroorganismů se však může uplatnit jen v případě, že kromě jiného je humus v půdě přítomen 
v náležitém poměru a je pro rostliny přístupný.

Spolupráci Měsíce se zvěrokruhem, respektive s jednotlivými souhvězdími zvěrokruhu však 
lze i zamezit. Sem patří například použití neúměrně velkých dávek hnojiv, ať organického, nebo 
minerálního původu, nebo také silná závlaha. Organismy v půdě jsou potom přetíženy, a Měsíc 
pak rostlinám dává k dispozici už jen svou schopnost spojenou s měsíčními fázemi.

Kromě Měsíce máme i další oběžnice, které ovlivňují růst rostlin a také vývoj povětrnosti. 
Jsou to planety. Při pohledu ze Země rovněž procházejí před zvěrokruhem, tedy na pozadí jeho 
souhvězdí, a zprostředkují schopnosti těchto souhvězdí.
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Silná závlaha; pokud se aplikuje rozumně, měla by se provádět jen v nočních hodinách.

Vidíme tedy, že nejen Měsíc zprostředkuje a ovládá dění na obloze, ale že všechny oběžnice 
společně se starají o harmonické působení; člověk má možnost do tohoto dění aktivně zasahovat, 
usměrňovat ho a spolupůsobit při něm.

Jak je tomu však se Sluncem? Při pohledu ze Země patří i ono k oběžnicím. Na jedné straně 
způsobuje vznik ročních období. Na druhé straně může mít člověk dojem, že je velkým duchem či 
hybatelem světa v pozadí a že se tolik netlačí do popředí. Na jednom příkladu si však ukažme, že 
působení Slunce ve spojení se zvěrokruhem má pro rostliny také značný význam. Rudolf Steiner 
upozornil, že chceme-li učinit Slunci zadost, měli bychom ho vždy uvádět ve spojení s příslušným 
panujícím pozadím. Nehovořili bychom už jen o Slunci, ale o Slunci blíženeckém, račím atd. 
Říká, že před každým souhvězdím se Slunce stává novou bytostí.

Ti, kdo na zahradě rádi pěstují bob zahradní, nebo zemědělci, kteří pěstují bob polní, se často 
diví, když je silně napaden mšicemi. K tomu obvykle dochází při velkých výkyvech počasí. Pokud 
to průběh počasí dovolí, měli bychom se snažit vysít bob již v plodových dnech, kdy se Slunce 
ještě nachází před souhvězdím Vodnáře. Potom by nemělo dojít k silnějšímu výskytu mšic, pokud 
ovšem bylo v pořádku hnojení.

Často se setkáváme s otázkou, proč se naše Výsevní dny odlišují od ostatních lunárních 
kalendářů. To může záviset na tom, které efemeridy byly použity k výpočtům. Pravděpodobnějším 
důvodem však je to, že zatímco náš kalendář vychází z astronomického členění zvěrokruhu, 
vycházejí mnohé jiné z astrologického, tedy klasického členění.

Rok co rok již dvacet let uvádíme v kalendáři nákres Waltera Thuna, z nějž jsou zřejmé 
rozdílné velikosti souhvězdí a znamení zvěrokruhu (viz str. 29). Vnější kruh ukazuje astronomické 
rozdělení, vnitřní astrologické. Pro ověření lze na střed přiložit pravítko a přezkoumat shodu 
uvedených barev [v německém vydání je nákres barevný]. Jestliže se barvy ve vašem lunárním 
kalendáři shodují s vnitřním kruhem, zakládá se váš kalendář s největší pravděpodobností na 
astrologických výpočtech, nikoli na astronomických pohybech nebeských těles, jak jsou patrné 
na hvězdné obloze. Upozorňujeme na to proto, že se nám opakovaně ozývají čtenáři s tím, že 
údaje v jiných kalendářích se od údajů v našich Výsevních dnech liší. Často nám pak vytýkají 
chybu. Že nikdo z autorů těch kalendářů za své výpočty nebude ručit, je pochopitelné. To 
nemůžeme ani my; z předchozího textu je totiž zřejmé, které faktory musí být splněny, aby hvězdy 
mohly v pozemském světě v souvislosti s rostlinami působit. Můžeme vás jen ujistit, že naše data 
odpovídají skutečným hvězdným korelacím, jak je lze vypočítat z efemerid a částečně i pozorovat 
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na obloze. Bohužel neexistují žádné dostupné efemeridy, které by časy uváděly tak, aby se z nich 
daly prostě jen vyčíst. Všechny údaje je nutné každý rok znovu vypočítat.

Jistotu správnosti nám však dávají nejen správně vypočtená data, ale i dlouholetá pokusná 
práce, díky níž bylo vydávání Výsevních dnů podle Marie Thunové® teprve možné.

Doufáme tedy, že jsme pomohli všem, kdo na základě podložené nejistoty o údajích jedněch 
či druhých autorů pochybují. Dlouholeté čtenáře našich Výsevních dnů prosíme o pochopení za 
tento sáhodlouhý výklad.

V následujících příspěvcích se pokusíme přinést nezbytné poznatky o pozadí kalendáře, 
vyplývající z výsledků našich pokusů. Pro nové čtenáře také uvedeme výčet jednotlivých plodin, 
aby se snadněji zorientovali a dokázali je přiřadit k příslušnému typu plození.

Bob polní.         Oves.        Bob zahradní.

Další poznámky ke Slunci
Poté co jsme již v úvodním textu poukázali na schopnosti Slunce, bychom chtěli navázat 

jednou starší zprávou od Marie Thunové, která se zabývá zvláště silovou účinností Slunce a bere 
v úvahu i dění na jižní polokouli.

Význam siderického Slunce pro růst rostlin v průběhu roku
Maria Thunová

Již drahnou dobu víme, že Země se zhruba za 24 hodin otočí kolem vlastní osy, a my tak 
z každého místa na Zemi můžeme v průběhu dne prožívat zvěrokruh. Denní hvězdnou oblohu si 
nemůžeme uvědomovat, protože je zakryta světlem Slunce. Noční obloha je za jasného počasí 
viditelná, a my tedy můžeme pozorovat hvězdy. Podíváme-li se pak na noční oblohu v odstupech 
1 až 2 hodin, bude patrný ustavičný posun. Tento pohyb vzniká jednak otočením Země o 360° 
za 24 hodin a jednak současným posouváním asi o 1° za den. Země kromě toho obíhá kolem 
Slunce a za 365 dní se posune o 360°. Přes den je pro nás na Zemi vesmírný prostor překryt 
jasem Slunce, takže toto posouvání nemůžeme pouhým okem vidět.
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Již v dřívějších vydáních Výsevních dní jsme poukazovali na výsledky rozborů půd, při nichž 
se jasně ukázalo, že se změní vzájemný poměr látek, když se Slunce posune před jiné souhvězdí.

Tycho Brahe si na ostrově Vehn nechal v zemi vyhloubit hlubokou šachtu, nad níž byla navíc 
postavena vysoká věž, takže i ve dne pak mohl pozorovat stanovenou výseč hvězdné oblohy. 
Takto získané poznatky mu velmi pomohly v jeho astronomickém bádání. Laik může, bude-li 
častěji sledovat hvězdnou oblohu, v průběhu jednoho roku pozorovat celou hvězdnou oblohu 
daného místa na Zemi a tímto způsobem vnímat celých 360° kosmického okruhu.

Ve Výsevních dnech uvádíme vždy přechod Slunce před nové souhvězdí. Jak již bylo 
řečeno, můžeme prostřednictvím půdních rozborů do jisté míry nahlédnout do změn v látkové 
oblasti. Avšak i podmínky pro činnost mikroorganismů se změní, posune-li se Slunce před další 
souhvězdí.

Na základě prací mikrobiologa Erharda Ahrense vešlo ve známost, že bakterie poutající 
v půdě dusík, jsou aktivní jen za určitých kosmických konstelací. V rámci zemědělského výzkumu 
je známo, že poutání dusíku dosahuje svého maxima v květnu a v září. S tímto konstatováním 
se lidé z výzkumu spokojí a nesnaží se zjistit příčiny. Na jižní polokouli dosahuje poutání dusíku 
maxima v lednu/únoru.

To je zřetelným dokladem toho, že tu existuje vztah ke Slunci v průběhu roku a že bakterie 
Azotobacter, poutající dusík, je ke zvláštní aktivitě podněcována v době, kdy Slunce prochází 
před souhvězdími Býka, Panny a Kozoroha, zatímco v ostatních obdobích se nachází v klidovém 
stadiu. Krátkodobé výzkumy v polních podmínkách i v laboratoři pak ukázaly, že vždy, když Měsíc 
při svém jeden měsíc trvajícím oběhu kolem Země prochází před uvedenými souhvězdími – což 
jsou dva dny v Kozorohu, tři dny v Býku a čtyři dny v Panně – pracují jak odbourávající bakterie, 
tak bakterie Azotobacter poutající dusík podstatně více než při jiné orientaci siderického Měsíce. 
Siderické Slunce je předobrazem siderického Měsíce.

Také žížala se ve svých životních zvyklostech nechává podněcovat kosmickými rytmy. Jasně 
to vyplynulo ze zaznamenávání pobytu žížal v různých hloubkách půdy. Pohybuje-li se Měsíc 
před souhvězdími Berana, Lva nebo Střelce, nacházíme žížaly v hloubce 100 až 120 cm. Přejde-li 
potom před souhvězdí Býka, Panny nebo Kozoroha, zdržují se v půdním horizontu v hloubce 
5 až 20 cm. Při průchodu Měsíce před souhvězdími Ryb, Raka a Štíra upřednostňují žížaly horní 
vrstvu půdy do 5 cm. Přes noc často vylézají z půdy na povrch a lezou dokonce po dlážděných 
cestách a silnicích.

Tyto korelace zjišťujeme nejen v látkovém světě půdy, u mikroorganismů a půdních živočichů. 
Mnohé kulturní rostliny žijí podobným způsobem se siderickým Sluncem. V dávném zemědělství 
se například vědělo, že ovsu a bobu se nejlépe daří tehdy, jsou-li vysety již ve druhé polovině února 
nebo první polovině března. Rostliny pak vykazují nejlepší zdravotní stav a dávají nejvyšší výnosy. 
Je to doba, kdy Slunce prochází před souhvězdím Vodnáře. Vyseje-li se bob teprve při postavení 
Slunce před souhvězdím Ryb, je napadán mšicemi a oves většinou trpí houbovými chorobami.

Podobné vztahy k siderickému Slunci najdeme u pozdních odrůd mrkve. Vysejí-li se při 
postavení Slunce před Rybami, vytvoří mohutnou nať a mají sklon k zelenání „hlav“. Obojí je na 
úkor aromatu mrkve. Při výsevu za postavení Slunce před Beranem vykazuje mrkev slabý růst, 
takže ji plevel záhy přeroste. Jestliže ji ale vysejeme za Slunce před Býkem, probíhá počáteční 
růst rychle a mrkev dozrává na podzim, kdy Slunce před Pannou podporuje tvorbu cukru 
a způsobuje dobré vyzrávání bílkovin, takže má pak nízký obsah dusičnanů.

U olejnin zjišťujeme rovněž vztah k postavení Slunce před určitými souhvězdími zvěrokruhu. 
Ozimé řepce se tak například daří nejlépe při výsevu za Slunce před Lvem. Jarní olejniny si 
užívají výsev za Slunce před Beranem. Pro zdárný růst mají olejniny rády Slunce na pozadí 
„tepelných souhvězdí“. Pro další kultivaci a tvorbu oleje se poohlížejí po světelných impulzech 
Měsíce nebo planet.

Výsevní dny 201756

Výsevní dny vydává každoročně PRO–BIO Svaz ekologických zemědělců 
v rámci svých aktivit. Svaz PRO–BIO úspěšně funguje jako zástupce 

ekologického zemědělství již 27 let! I Vy máte možnost stát se naším členem 
a čerpat výhody s ním spojené, návod jak to udělat a další užitečné informace 

najdete na webových stránkách www.pro-bio.cz.

PRO–BIO Svaz ekologických zemědělců (dále jen Svaz PRO–BIO) je jediné 
celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. 

Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství.

Další informace:
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 1852/53, 787 01  Šumperk
tel.: +420 583 216 609
e–mail: pro-bio@pro-bio.cz
www.pro-bio.cz

Proč se stát členem Svazu PRO-BIO a jaké benefi ty Vám svaz nabízí?

• V oblasti poradenství 
• V oblasti poskytování aktuálních informací 
• V oblasti propagace 
• V oblasti zastupování zájmů členů 
• V oblasti marketingu
• V oblasti fi nancování aktivit členů 

Kdo se může stát členem Svazu PRO-BIO:
• ekologický zemědělec nebo zemědělec, který hodlá přejít na ekologický způ-

sob hospodaření
• zpracovatel produktů ekologického zemědělství, výrobce biopotravin
• prodejna biopotravin
• poradce pro ekologické zemědělství
• zemědělská škola a výzkumný ústav
• spotřebitel a přítel ekologického zemědělství

Co musíte udělat, abyste se stali členem Svazu PRO-BIO:
• vyplníte registrační formulář, který obdržíte na příslušném regionálním 

centru nebo Vám jej zašleme přímo z centrální kanceláře svazu v Šumperku
• zaplatíte členský příspěvek
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Pokusy s mrkví.

Řepka v květu.            Dozrávající lnička.

Slunečnice.            Zrající len.
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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto

 j i g h i a l j

 5.i 24.j 24.h  9.j 

 
Prosincové shrnutí
Prosinec bude docela pestrý. Merkur a Venuše se zase 
jednou vystřídají v teple a vlhkosti. Mars přináší vlhký 
chlad a Jupiter zesiluje světlo. Vzhledem k vlhce-teplému 
Saturnu, vodnatě působícímu Uranu, Neptunu ve světle 
a Plutu nadále působícímu v teple tak ve vývoji počasí 
nelze najít jasnou linku. Na bílé Vánoce to všechno moc 
nevypadá. 

Řez větví pro adventní a vánoční ozdoby a vánočních 
stromků: v květových dnech; budou pak krásně vonět.

Období výsadby: od 5. 12., 14 hod., do 19. 12., 
10 hod.
Tato doba je opět vhodná k řezu stromů a keřů. U plo-
dových rostlin dáváme přednost květovým a plodovým 
dnům.
Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 12., 0 hod., 
do 5. 12., 12 hod., a od 19. 12., 12 hod., do 31. 12., 
24 hod.

Zpopelnění peří nebo kožek škůdců s červenou krví:
od 2. 12., 13 hod., do 3. 12., 21 hod. Letos je tato 
doba dostatečně dlouhá na to, abychom získali dostatek 
žhavého popela ze dřeva. Jakmile je dřevo dostatečně 
spálené a rudě žhne (nepoužívat dřevěné uhlí ke grilo-
vání), položíme na ně na vzduchu vyschlé kožky pernaté 
nebo srstnaté zvěře. Až žhavý popel vychládne a získá 
světle šedou barvu, roztíráme ho po dobu jedné hodiny 
v moždíři (třecí misce) a tím ho dynamizujeme. Účinek se 
tím zesílí a popel lze později použít k potencování. 3. 12. 
ve 21 hod. musí být proces zpopelňování ukončen 
a pokud možno ukončíme v tomto termínu i roztírá-
ní!!!

Přejeme našim čtenářům požehna-

ný adventní a vánoční čas a hodně 

zdraví do nového roku 2018.
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Regenerační síla a výživné látky
Maria Thunová

Každá kulturní rostlina v sobě nese schopnost vytvářet výživné látky, které označujeme 
souhrnnými pojmy bílkoviny, tuky, sacharidy a soli. Kromě toho disponuje schopností reprodukce; 
to znamená, že je prostřednictvím tvorby semen schopna vytvářet rostliny téhož druhu. K této 
schopnosti ovšem musíme řadit i vegetativní rozmnožování, jak ho nacházíme například 
u bramboru nebo jahodníku.

Od začátku 20. století zaznamenávali lidé v odborných kruzích pokles reprodukční síly 
kulturních rostlin. Své obavy, které s tím byly spojeny, přednesli zemědělci během Zemědělského 
kurzu Rudolfu Steinerovi. Steiner ovšem poukazuje na to, že tyto schopnosti rostliny pocházejí 
z planetární soustavy. Regenerační síla, říká Steiner, je darem podslunečních oběžnic Měsíce, 
Merkuru a Venuše, zatímco impulzy k výživnosti pocházejí z nadslunečních planet Marsu, 
Jupiteru a Saturnu.

U obilnin jsou v tvorbě semen regenerační síla a tvorba výživné látky úzce navzájem spjaty. 
Rudolf Steiner se dále zmiňuje o tom, že regenerační schopnost se podpoří výsevy blízkými zimě, 
kdežto výživnost výsevy vzdálenými zimě. „Blízké zimě“ však neznamená nutně o Vánocích, 
jak si to někteří lidé vykládají. Staří sedláci nazývali pozdní výsevy obilovin „adventním obilím“. 
V současné době vstupuje Slunce 19. prosince před souhvězdí Střelce, o něž se v podstatě 
musí jednat. Zbývá pak už jen pět adventních dní do Vánoc. Jelikož se v důsledku změny směru 
zemské osy posune vůči kosmu postavení Slunce pro obyvatele Země za 72 let o 1°, můžeme 
si spočítat, že kolem roku 200 po Kristu Slunce na Štědrý den naposledy stálo před souhvězdím 
Kozoroha a od té doby se už tento den objevuje před souhvězdím Střelce. To by znamenalo, že 
od této chvíle se Slunce během čtyř týdnů adventní doby, tedy zhruba od 24. listopadu, zdržovalo 
před souhvězdím Střelce. Obilí vyseté v tento čas nazývali sedláci „adventním“.

V roce 1963 jsme začali s pozdními výsevy a denně v měsících prosinci a lednu jsme vysévali 
žito. Když byla půda zmrzlá, položili jsme semena na povrch a lehce zakryli plevami. Pokud 
sněžilo, seli jsme do sněhu. Část výsevů z první poloviny prosince za Slunce před Štírem byla na 
jaře během postavení Slunce před Rybami značně poškozena napadením houbovými chorobami. 
Rostliny z výsevů od 15./18. ledna (Slunce před Kozorohem) sice ještě odnožily, ale nestačily už 
vymetat. Aby vytvořily semena, musely zůstat na pozemku o celé jedno vegetační období déle.

Staré odrůdy obilovin pro přemnožení osiva.

Výsevní dny 201754

Prosinec 2017
x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

F   

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

F    

  1.  pá  b   A - i  pvs teplo plod

   2.  so  c 13    te/ze plod do 12, 13–15 kořen, od 16 květ  ⇉ ↯

   3.  ne  c         17  L země květ do 7, od 8 do 12 kořen  ⇉ Z V ↯

   4.  po  d  21 Pg10   ze/sv --------------- od 22 květ

   5.  út  d        13   světlo květ začátek obd. výsadby 14

   6.  st  e 18    sv/vo květ do 17 ----------

   7.  čt  e     oD voda ------------------------  ⇉

   8.  pá  f   5 D2   vo/te ------ plod od 10

   9.  so f      teplo plod do 23  ⇉ ↯

 10.  ne  g 19   L te/ze list 0–14, 15–18 plod, od 19 kořen

 11.  po  g      země kořen

 12.  út  g      země kořen

 13.  st  g      země kořen

 14.  čt  h 10    ze/sv kořen do 9, od 10 květ  ⇉

 15.  pá  i 22    sv/vo květ do 21, od 22 list  ⇉

 16.  so  i     L voda list (1–16 zvláště příznivý)

 17.  ne i      voda list  ⇉

 18.  po  j 12      8   vo/te list do 11, od 12 do 17 plod -----

 19.  út  j   Ag3   11 teplo ----------------------- konec obd. výsadby 10 D V

 20.  st  j   A - j  pE teplo ---------- list od 13

 21.  čt  k 1   L země list do 4, od 5 kořen  ⇉ Z

 22.  pá  k  E11   země kořen do 7 a od 15  ⇉

 23.  so  l 9    ze/sv kořen do 8, od 9 květ

 24.  ne  l   Štědrý den  světlo květ

 25.  po  a  10 Boží hod  sv/vo květ do 9, od 10 list  ⇉ D Z

 26.  út  a      voda list

 27.  st  a      voda list do 18, od 19 květ

 28.  čt  b   7   L vo/te květ do 10, od 11 plod

 29.  pá  b      teplo plod do 23

 30.  so  c   0    země kořen od 0

 31.  ne  c      země kořen
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Když jsem pak tyto pokusy ukázala svému otci, tehdy téměř devadesátiletému sedlákovi, 
vyprávěl mi, že jeho otec byl „rozsévačem“. Výsevy obilí určeného k získání osiva prováděl nejen 
ve svém statku, ale i pro jiné sedláky, a to vždy v adventním čase. Později tento úřad přešel 
na jeho syna. Po první světové válce ho o setí žádalo již jen pár sedláků, protože adventní 
obilí mezitím získalo špatnou pověst. Díky „novému hnojení“ jsou prý taková opatření zbytečná 
a člověk může sít, kdy se mu zachce.

Výsevy zahájené v roce 1963 pokračovaly po tři roky; následujícího roku jsme pak vždy provedli 
jednotný přesev. Podobné pokusy tenkrát prováděli i jiní přátelé z biologicko-dynamických kruhů.

Při přesevech tito výzkumníci jako Erika Windecková, Martin Schmidt a Erhard Breda marně 
pátrali po „dobrých úplňkových výsevech“. Uvedené osobnosti dospěly na základě vlastních 
zkušeností k závěru, že hluboce zimní novoluní vytváří nejlepší předpoklady pro osivo příštího 
roku. Jenže si všímali pouze měsíčních fází, nikoli siderického Měsíce. Při našich rozhovorech 
jsme byli podle svých zkušeností nuceni doplnit, že dny „Slunce a Měsíc před Střelcem“ přinesly 
prvotřídní osivo pro příští rok. V našich pokusech se k tomu i v přesevu jako rovnocenně příznivé 
připojily výsevy prováděné při postavení Měsíce před Beranem a Lvem za Slunce před Střelcem.

S Martinem Schmidtem jsme si pravidelně vyměňovali zkušenosti. Za ideální obraz obilí 
považoval souhvězdí Panny. V tomto souhvězdí byla uctívána bohyně Démétér, nesoucí v jedné 
ruce svazek klasů, hvězdu Spica.

Poté, co učinil popsanou zkušenost, věnoval Martin Schmidt pozornost i jiným silám 
zvěrokruhu.

Walter Thun, Bohyně Démétér a planetární bůh Merkur (Hermés), nástěnná malba z r. 1975, asi 
3 x 2 m.
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Listopadové shrnutí
Slunce přechází 2. listopadu do světelných Vah a 19. do 
vodnatého Štíra. Planety se pohybují střídavě ve vodna-
tém a zemitém regionu a s občasným tepelným a světel-
ným působením ukazují pestrou směs.

Květové dny v období výsadby jsou velmi vhodné k vý-
sadbě všech cibulových květin. Cibuloviny se nám pak 
odvděčí dobrým růstem a výraznými barvami květů. Zbý-
vající květové dny bychom měli považovat jen za náhradní 
termíny, neboť cibule v nich vysázené nepokvetou tak 
intenzivně.
Pokud se tak nestalo již v říjnu, měli bychom nyní shro-
máždit všechen organický odpad a založit kompost. 
Ošetření biodynamickými preparáty napomůže rychlému 
prorůstání houbovým myceliem a dobré přeměně. Také 
použití kravinového preparátu podpoří přeměnu. V obdo-
bí výsadby nyní můžeme také vysazovat ovocné a lesní 
stromky, přitom provedeme postřik roháčkem.
Řez větví pro adventní a vánoční ozdoby: v květových 
dnech mimo období výsadby
Řez vánočních stromků pro delší transport: v květových 
dnech mimo období výsadby
Období výsadby: od 8. 11., 4 hod., do 22. 11., 2 hod.
Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 11., 0 hod., 
do 8. 11., 2 hod., a od 22. 11., 4 hod., do 30. 11., 
24 hod.
Mouchy ve stáji: od 7. 11., 12 hod., do 9. 11., 9 hod., 
a od 17. 11., 4 hod., do 18. 11., 15 hod.
Pro biodynamiky, zhotovení rostlinných preparátů: 
4. 11., od 4 do 12 hod., břízu s řebříčkem dát do země.
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Erika Windecková prováděla v pozdějších letech zvěrokruhové pokusy s ječmenem myším 
a sveřepem stoklasou. Do Dexbachu nám přinesla řadu dobrých výsledků.

Podobně bychom mohli psát o spolupráci s Theodorem Schwenkem, Agnes Fyfeovou, 
Suso Vetterem, Rudolfem Hauschkou, Udo Renzenbrinckem, Walterem Bühlerem, Wilhelmem 
Pelikanem a dalšími výzkumníky, s nimiž jsme společně pracovali na vyskytnuvších se 
problémech.

Například rýže, jak ji pěstovali staří Indové, je rostlinou, která žije s vodním živlem. Tady 
mohou být měsíční fáze namístě. Lilo Kolisková se otázkou měsíčních fází zabývala po mnoho 
let svého výzkumu, aby nakonec konstatovala: „Jsou dvě krajní možnosti:

dostaneme příliš silné úplňkové působení, a plody pak mají sklon k hnilobě,
dostaneme příliš silné působení novoluní, a plody pak mají sklon k dřevnatění.“
Stejnou zkušenost máme po desetiletí i my. V pokusné sérii z roku 1996 jsme mohli všech 

17 výsevů provést v zamýšleném termínu, pouze úplňkový výsev nikoli. Pršelo totiž tak intenzivně, 
že nebylo možné použít žádný stroj.

Rudolf Steiner měl ovšem za to, že „rostlina má růst z oživené zemskosti, nikoli z podnícené 
vodnatosti“. Jestliže u půdy dosáhneme tohoto stavu oživení, působí Měsíc nejen ze svého 
vztahu ke Slunci svými fázemi, ale stává se právě tak jako planety zprostředkovatelem vzdálených 
hvězdných sil, tedy zvěrokruhu. Dosáhneme-li péčí o půdu tohoto stavu, budeme vytvářet pro 
člověka potraviny, které budu schopny správně sytit jeho dvanáctičlenné fyzické tělo. S takovými 
výživnými substancemi se může každé jejich přijetí do naší tělesnosti stát novým stvořením. 
Každé embryo je ještě i dnes utvářeno silami zvěrokruhu. Při conterganové katastrofě1 se 
ukázalo, jak rušivě může člověk do těchto zákonů zasahovat; v tomto případě došlo ke spoutání 
sil přicházejících z regionu Blíženců.

 V padesátých letech 20. století byl Contergan v mnoha zemích světa používán jako sedativum 
pro těhotné ženy. V důsledku jeho podávání se narodilo několik tisíc dětí s chybějícími 
končetinami.

Walter Thun, Člověk zvěrokruhu, kresba tuší.
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Listopad 2017
x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

F

F

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

  1. st a  A - g   voda list  ⇉

   2.  čt a  A - h     voda list

   3.  pá b 11    L vo/te list do 10, od 11 květ  D V

   4.  so b        4  nvs teplo květ do 1, od 2 plod  ⇉ Z

   5.  ne  c  2    te/ze plod do 1, od 2 do 14 kořen ----

   6.  po c  Pg2   země ----------- kořen od 14

   7.  út d 12    ze/sv kořen do 11, od 12 květ  ⇉ V ↯

   8.  st  d               3   světlo květ začátek obd. výsadby 4

   9.  čt  e 10    sv/vo květ do 9, od 10 list  ⇉

 10. pá  f  22    vo/te list do 21

 11.  so  f   D1  L teplo list od 4 do 14, od 15 plod  ⇉ D V

 12.  ne  f      teplo plod

 13.  po  g 13    te/ze plod do 12, od 13 kořen  ⇉

 14.  út  g      země kořen  ⇉ Z

 15.  st  g      země kořen  ⇉

 16.  čt  g     L země kořen do 4, 5–20 květ, od 21 kořen  ⇉

 17.  pá  h 4    ze/sv kořen do 3, od 4 květ

 18.  so  i  16       13   sv/vo květ do 15, od 16 list

 19.  ne  i   A - i   voda list  ⇉ Z V

 20.  po i      voda list

 21.  út  j 6 Ag20   vo/te list do 5, od 6 plod

 22.  st  j        3   teplo plod konec obd. výsadby 2

 23.  čt  k 19    te/ze plod do 18, od 19 kořen  ⇉ ↯

 24.  pá  k      země kořen do 23  ⇉ V

 25.  so  k   E10  L země list od 0 do 5 a 12–15, od 16 kořen  ⇉

 26.  ne  l   3    ze/sv kořen do 2, od 3 květ

 27.  po  l      Jt světlo květ do 4 a od 9

 28.  út  a   3    sv/vo květ do 2, od 3 list

 29.  st  a      voda list

 30.  čt  b  21    vo/te list do 20, od 21 plod
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Jestliže učiníme z bobu nebo fazolí médium pro zvěrokruh, získáme stravu vhodnou pro 
člověka. „Síly Země a kosmu působí prostřednictvím pozemských látek.“ (R. Steiner: Zemědělský 
kurz)

Jestliže se nám tedy podaří pečovat o polní či zahradní půdu tak, aby kosmos mohl působit, 
musíme vyřešit jeden velký problém a tím je kvalita osiva. Od chvíle, kdy nastala možnost 
ovlivňovat geny živých organismů včetně rostlin, vzrostla nejistota, jestli vůbec ještě seženeme 
osivo, z něhož vzejdou takové rostliny, jaké očekáváme. Vznikly různé iniciativy za zachování 
starých odrůd nebo vyšlechtění nových. Jejich úspěšnost však byla velmi rozdílná, protože 
výchozí myšlenka vycházela z různého pozadí. Jedni nechtěli opustit dávno překonanou orientaci 
na měsíční fáze, druzí věnovali hlavní pozornost různým možnostem hnojení.

Vzhledem k tomu, že šlechtění rostlin představuje velmi náročný podnik, chtěli bychom zde 
popsat způsob rozmnožení dobrého osiva. Samozřejmě, nelze s tím jen tak začít a měli bychom 
dodržet jistá základní pravidla, abychom dosáhli úspěchu. Podívejme se tedy nejprve na některé 
kořenové plodiny, které jsou vhodné pro své velmi jednoduché množení.

Kořenovou plodinou, kterou lze rozmnožovat patrně nejjednodušeji, je ředkvička. Pokud ji 
vysejeme dostatečně brzy, můžeme do pozdního podzimu sklidit rostliny se zralými semeny, 
které ovšem musí být před výmlatem dobře uschlé.

Další pravidlo, které je třeba dodržet: Rostliny necháme růst tak dlouho, dokud náležitě 
nevytvoří orgán, pro který bývají pěstovány. U kořenových plodin je to kořen, který má být dobře 
vyvinutý. U listové plodiny, jako je salát, se používá například hlávka. U plodové rostliny, jako jsou 
rajče nebo okurek, by tyto plody měly již být založeny; totéž platí i pro květové rostliny.

Teprve když rostliny začnou vytvářet daný plodový orgán nebo když je u mnoha listových 
plodin vytvořen příslušný „listový plod“, přejdeme při kultivaci půdy a aplikaci preparátů na 
plodově-semenné konstelace, abychom rostliny podpořili při procesu tvorby semen. Touto cestou 
se podaří získat dobré vlastní osivo.

Chceme-li si v dalším roce vypěstovat osivo mrkve a červené nebo krmné řepy, musíme 
sklizené kořeny přezimovat. K tomu potřebujeme vhodný sklep, anebo kořeny uložíme do 
krechtu. Aby kořeny, které chceme na jaře vysadit, mohly vytvořit hezký květní stvol, uřízneme 
listy tak, aby z nich na kořeni 3 až 4 cm zůstaly. Listy můžeme i ukroutit, avšak opatrně, abychom 
neporanili srdéčko. Pokud dojde k jeho poranění, což se často stává při strojové sklizni, vyraší 
často z kořenů větší počet postranních výhonů, které však nemohou plnohodnotně nahradit 
hlavní výhon, a kvalita osiva je pak nižší. Kořínky těchto „kořenových plodů“ neořezáváme.

Také bychom k získání osiva neměli použít „vyběhlice“, které již v prvním roce vegetace vytvoří 
květenství a plody. Takto vytvořená semena nejsou vhodná k dalšímu množení, protože z nich 

Krmná řepa zakládaná do krechtu; zachované listové srdéčko je dobře patrné.
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Říjnové shrnutí
Říjen by měl přinést ideální předpoklady pro sklizeň ko-
řenových plodin. Slunce, Merkur, Jupiter a Venuše od 
9., stejně jako Mars od 12., se nacházejí před zemito-
-chladným regionem Panny. Ostatní planety podporují 
vodu, světlo a teplo. Doufejme, že zemitost Panny zatím 
nebude tíhnout k mrazu.

Pro sklizeň ovoce na uskladnění jsou vhodné plodové 
a květové dny mimo období výsadby.
Sklizeň semen kořenových rostlin: v kořenových 
dnech
Sklizeň semen květových rostlin: v květových dnech
Sklizeň semen listových rostlin: v listových dnech
Všechny sklizené plochy bychom měli pohnojit kom-
postem, postříkat kravincovým preparátem a zorat na 
zimní brázdu.

Období výsadby: od 11. 10., 22 hod., do 25. 10., 
20 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 10., 0 hod., 
do 11. 10., 20 hod., a od 25. 10., 22 hod., do 31. 10., 
24 hod.

Regulace slimáků: od 13. 10., 5 hod., do 14. 10., 
17 hod.

Moštování
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Ukroucené listy; srdéčko mrkve je 
dobře viditelné.

Červená řepa s ukroucenými listy 
a dobře viditelným srdéčkem.

nevyrostou řádné plodiny. K množení nejsou vhodné ani šlechtěné průmyslové mrkve, protože 
jsou většinou přešlechtěné a postrádají typické mrkvové aroma. Také jejich skladovatelnost bývá 
nízká.

Krecht zakryjeme slámou, pokud možno žitnou, která nejdéle vydrží a i v zemi zůstává stabilní. 
Nakonec krecht zasypeme asi 20centimetrovou vrstvou zeminy. V krajích, kde můžeme počítat 
se silnými mrazy a s velkým množstvím sněhu, přidáme nahoru jako ochranu ještě jednu vrstvu 
smrkového nebo jedlového chvojí a vytvoříme tím cosi jako vzduchový polštář.

Menší množství kořenových plodin, ale také jablek a zimních hrušek můžeme přes zimu 
uchovávat ve stodole nebo na půdě, musíme je ovšem dobře zakrýt slámou.

Takto uchované kořenové plodiny, které jsme na podzim sklidili v kořenových dnech, na jaře 
vysadíme v plodových dnech, aby veškerou sílu vložily do tvorby semen. Pro nejlepší kvalitu 
semen bychom měli volit postavení Měsíce před Lvem. Vyrostlé semenačky pak po dozrání 
semen sklízíme v kořenových dnech, aby následujícího roku daly dobré „kořenové plody“.

Květenství mrkve v prvním vegetačním roce (vyběhlice), pro získání osiva 
nepoužitelné.
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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

F

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

F

 1.  ne  k   A - g   země kořen do 13, od 14 do 24 plod

   2.  po l 11 E4  L ze/sv ---- kořen od 8 do 10, od 11 květ

   3.  út  l    Jt L světlo květ do 12, od 18 do 24 plod  D

   4.  st a 8    sv/vo květ od 1 do 7, od 8 list

   5.  čt a        21   voda list  D

   6.  pá  a      voda list

   7.  so b 2    vo/te list do 1, od 2 plod  ⇉ Z ↯

 8.  ne c 18    te/ze plod do 17 -----------  ⇉ ↯

   9.  po c   Pg8   země -------------- kořen od 20  ⇉ V

 10.  út  c      země kořen  ⇉ Z V

 11.  st  d   5      21   ze/sv kořen do 4, od 5 květ     zač. obd. výsadby 22 ⇉ Z

 12.  čt  d       světlo květ

 13. pá  e 5    sv/vo květ do 4, od 5 list

 14.  so  f 18    vo/te list do 17, od 18 do 20 plod  ⇉

 15.  ne  f   D0  nvs teplo plod od 3  ⇉ Z

 16.  po  f      teplo plod

 17.  út  g  8    te/ze plod do 7, od 8 kořen

 18.  st g      země kořen do 7 --------------

 19.  čt  g        21  oE země ------------- kořen od 18 Avs ⇉ Z

 20.  pá h 23    ze/sv kořen do 22, od 23 květ  D V

 21.  so h      světlo květ

 22.  ne i  10    sv/vo květ do 9, od 10 list  ⇉

 23.  po  i      voda list

 24.  út  i     L voda list do 5, od 6 do 23 květ  D

 25.  st  j   0 Ag5    21 teplo plod od 0 konec obd. výsadby 20

 26.  čt  j      teplo plod

 27.  pá  k 13    te/ze plod do 12, od 13 kořen

 28.  so  k      země kořen  ⇉ D Z V

 29.  ne  l 19 E8   ze/sv kořen do 4 a od 12 do 18, od 19 květ  ⇉

 30.  po  l     Jt světlo květ do 20

 31.  út a 17    sv/vo květ od 2 do 16, od 17 list
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Květenství mrkve.                        Kvetoucí rostlina mrkve.

Plodenství mrkve se zralými semeny. Červená řepa.

Kvetoucí rostlina červené řepy.       Semenačka červené řepy.
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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto

 f e f g i a l j

  26.g   10.f

Zářijové shrnutí
Do 25. by mělo vydržet „srpnové teplo“, protože Merkur, 
Mars a od 10. i Venuše, nacházející se v hřejivém Lvu, by 
měly překrýt ostatní vodnato-zemitá působení.

Období výsadby: 1. 9., od 0 do 3 hod., a od 14. 9., 
16 hod., do 28. 9., 11 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 9., 5 hod., do 
14. 9., 14 hod., a od 28. 9., 13 hod., do 30. 9., 24 hod.

Pro sklizeň ovoce doporučujeme dny, kdy Měsíc sto-
jí před Beranem nebo Střelcem. Jinak: ostatní plodové 
dny.
Sklizeň kořenových plodin prováděná v kořenových 
dnech je bezkonkurenční, jak zřetelně ukázaly pokusy 
s uskladněním cibule, mrkve, červené řepy a brambor.
Pro výsevy ozimých obilovin jsou zvláště vhodná obdo-
bí Lva a Střelce.
Žito můžeme ve výjimečných případech vysévat také 
v kořenových dnech. Všechny kultivační práce by však 
měly být každopádně prováděny v plodových dnech.

Regulace slimáků: od 16. 9., 00 hod., do 17. 9., 
11 hod.

Pro biodynamiky, zhotovení rostlinných preparátů: 
20. 9. od 3 do 11 hod. uřezat modřín (heřmánek), naplnit 
a dát do země.
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Krmná řepa.   Semenačka krmné řepy.

Publikace vydané a nabízené nakladatelstvím „Aussaattage-
Verlag Thun & Thun OHG“
• Hinweise aus der Konstellationsforschung für Bauern, Weinbauern, Gärtner und 

Kleingärtner. 8., podstatně rozšířené vydání.
• Unkraut- und Schädlingsregulierung aus der Sicht der Konstellations- und Potenzforschung. 

Nové vydání v přípravě.
• Milch und Milchverarbeitung. 2., rozšířené vydání.
• Das Bild der Sterne im Wandel der Zeit. Připravuje se nové vydání.
• Die Biene – Haltung und Pfl ege. 5., přepracované vydání.
• Der Wanderer. Obrazy Waltera Thuna a vyprávění Marie Thunové.
• Tausendgulden- und Hellerkräuter.
• Bäume, Hölzer und Planeten. 2. rozšířené vydání.
• Kosmologische und Evolutionsaspekte zum „Landwirtschaftlichen Kurs“ Rudolf 

Steiners.

Knihy distribuuje „Aussaattage-Verlag Thun & Thun OHG“, Rainfeldstrasse 16, 
D-35216 Biedenkopf, fax: 0049-6461-4714, e-mail: thunverlag@aussaattage.de.
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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Září 2017

F  

F

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

 1.  pá j  A - f   4 teplo plod konec obd. výsadby 3 ⇉ Z

   2.  so  k 20    te/ze plod do 19, od 20 kořen

  3.  ne  k      země kořen

   4.  po  k   E21   země kořen do 16 -------  D

   5.  út l 2   Avt ze/sv květ od 2

   6.  st  l         9  Jt světlo květ do 3 a od 10 do 23  ⇉ ↯

   7.  čt  a 0    voda list od 0

   8.  pá a      voda list  ⇉ V

   9.  so  b 18   L vo/te list do 1, od 2 do 23 plod

 10.  ne  b     oD teplo -------------------------  ⇉

 11.  po c 11    te/ze ---------- od 13 kořen

 12.  út  c      země kořen  ⇉ V

 13.  st  c   Pg18   země kořen do 6 --------------

 14.  čt d 0      15   světlo květ od 7 zač. obd. výsadby 16 ⇉ Z V

 15.  pá  d        světlo květ do 23

 16.  so  e  0      A - g  voda list od 0

 17.  ne  f 12 D21   vo/te list do 11, od 12 do 16 plod -----

 18.  po  f    Jn Jp teplo plod od 5 do 19  ⇉

 19.  út f     Jo teplo plod od 5 do 24

 20.  st  g  1      8  ovt te/ze kořen od 1  ⇉ ↯

 21.  čt  g      země kořen  ⇉ V

 22.  pá g     L země kořen do 7, od 8 do 23 plod

 23.  so h 15    ze/sv kořen od 0 do 14, od 15 květ  ⇉

 24. ne h     pvt světlo květ  ⇉

 25.  po  i  2    sv/vo květ do 1, od 2 list  ⇉ ↯

 26.  út i      voda list do 24

 27.  st j 16 Ag9   vo/te květ od 1 do 12, 13–15 list, od 16 plod  ⇉ Z

 28.  čt j       12  qvs teplo plod konec obd. výsadby 11

 29.  pá  j   arch. Michael  teplo plod

 30.  so k 4   nvt te/ze plod do 3, od 4 kořen  ⇉ ↯

F  
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Přiřazení rostlin k plodovým typům
Malý výběr

Kořenové rostliny
brambor
celer bulvový
cibule
černý kořen
červená řepa
česnek
křen
mrkev
pastinák
ředkev
ředkvička
topinambur

Květové rostliny
artyčok
brokolice
cibulové květiny
květiny
květové byliny
okrasné keře
růže
slunečnice

Listové rostliny
celer řapíkatý
cibule naťová
čekanka
čínské zelí
fenykl sladký
chřest
kadeřávek
kapusta (kél)
kedluben
květák
listové byliny
mangold
petrželka
polníček
pór
rebarbora
rukola
růžičková kapusta
salát hlávkový
salát česáček
špenát
štěrbák
zelí bílé
zelí červené

Plodové rostliny
cuketa
čočka
fazol
hrách
kukuřice
lilek
melouny
obilí
okurek
paprika
patison
rajče
tykev (dýně)
sója
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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto

 f d e g i a l j

  24.e 18.f 

Srpnové shrnutí
Merkur je celý měsíc v hřejivém Lvu, Venuše do 23. ve 
světlých Blížencích, Mars od 18. ve Lvu a také Slunce 
přechází 11. do Lva. Můžeme tedy doufat, že při takovém 
množství tepelných konstelací přinese srpen teplo ne-
zbytné pro sklizňové práce a podpoří tvorbu kvality plodů.

Období výsadby: od 1. 8., 0 hod., do 4. 8., 19 hod., 
a od 18. 8., 10 hod., do 31. 8., 24 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 4. 8., 21 hod., 
do 18. 8., 8 hod.

Semena plodových rostlin a obilovin, určená jako 
osivo, sklidit od 21. 8., 4 hod., do 23. 8., 15 hod., 
a v ostatních plodových dnech; proškrtnuté termíny vy-
nechat
Po sklizni ihned vysít meziplodiny jako lupinu, svazenku, 
hořčici nebo lničku.
Sklizeň semen listových rostlin: v listových dnech 
v první polovině měsíce a v ostatních listových dnech
Sklizeň semen květových rostlin: v květových dnech 
druhého týdne a v ostatních květových dnech.

Mouchy ve stáji: nachytat na mucholapky a od 17. 8., 
18 hod., do 19. 8., 15 hod., případně v jiných květových 
dnech spálit ve stáji.
Mravenci v domě: zpopelnit od 21. 8., 4 hod., do 
23. 8., 15 hod.; proškrtnuté termíny vynechat

Pro biodynamiky, zhotovení rostlinných preparátů: 
15. 8. od 10 do 15 hod. uřezat javor (pampeliška), napl-
nit a dát do země.

Sklizeň řebříčkového květu: od 11. 8. ráno v květových 
dnech. Květy by již měly poněkud pokročit ke tvorbě se-
mene.
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Úvod pro nové čtenáře Výsevních dní
Již 63 let provádíme pokusy v otázce působení kosmických rytmů a konstelací v zemědělství, 

zahradnictví a speciálně také v životě včel.
Výsledky tohoto výzkumu jsou základem pro doporučení uváděná v každoročně vydávaných 

Výsevních dnech podle Marie Thunové®. Jelikož nemůžeme všechny výsledky uvést v tomto 
malém sešitě, napsali jsme různé knihy, s nimiž čtenáře seznamujeme na straně 21.

Nyní bychom vás chtěli krátce informovat o důležitých krocích učiněných za tento dlouhý čas. 
Podrobně jsou výsledky popsány ve zmíněných publikacích.

Při výsevech ředkvičky, prováděných na jaře roku 1952 deset dnů za sebou, jsem zjistila 
značné rozdíly v růstu rostlin. To bylo podnětem k tomu, abych za stejných podmínek vysévala 
ředkvičky postupně po řadu týdnů.

Poněvadž jsem si rozdíly nemohla vysvětlit a impuls působící v růstu rostlin jsem neznala, 
pokračovala jsem v práci příštího roku. Tušila jsem, že rozdíly byly vyvolány kosmickými rytmy. 
Tak jsem se začala zabývat astronomií.

Po několika letech jsem věděla, že rozdíly nastaly, když jsem zpracování půdy a výsev pro-
váděla ve stejný den. Když jsem k výsevu připravila větší záhon o délce asi deseti metrů a po 
několik týdnů jsem každý den vysela jeden řádek ředkviček, byly rozdíly u rostlin mnohem menší, 
než když jsem půdu denně nanovo zpracovala a pak provedla výsev.

Listy vykazovaly podstatné rozdíly v tvarech. Když jsem však v době sucha rostliny zalévala, 
byly všechny listy, které nově vyrůstaly, jednotné. To byly dvě základní zkušenosti, které jsem 
musela vzít v úvahu, pokud jsem chtěla proniknout k pozadí výsledků.

Po devíti letech jsem mohla první výsledky zveřejnit. Mezitím jsem věděla: Když jsem půdu 
zpracovala na hloubku rýče, byly v ní aktivovány kosmické impulsy, které byly přijaty semeny 
a projevily se v podobě rostliny. Tyto impulsy vycházely ze souhvězdí zvěrokruhu a byly na Zemi 
zprostředkovány Měsícem. Měsíc pro svou účinnost využil klasické živly: zemi, vodu, vzduch/
světlo a teplo. Jelikož tyto živly mají svůj původ v souhvězdích zvěrokruhu, mohou se při průcho-
du Měsíce před příslušnými souhvězdími v okamžiku výsevu v rostlině uplatnit různé impulsy.

Během let jsme objevili nové kosmické vlivy. Ty vycházely z oběžnic, tedy z planet, a rovněž 
ovlivňovaly růst rostlin.

Kromě kosmických impulsů příznivých pro rostlinu ovšem byly také nepříznivé doby výsevů. 
Jako důsledek se během růstu objevili škůdci nebo rostliny vytvořily semena, která nebyla klíčivá.

Také jsme poznali, že postřiky biodynamickými preparáty podporovaly růst rostlin jen za příz-
nivých kosmických podmínek; použité v nepříznivých termínech naopak zabrzďovaly růst a sni-
žovaly kvalitu produktů.

Ve Ve výsevních dnech podle Marie Thunové® tak dáváme doporučení pro výsev, kultivační 
práce i aplikaci preparátů a sklizeň do souvislosti s příznivými zákonitostmi kosmického okolí 
Země a můžeme pak počítat s dobrými výnosy a nejlepší výživnou kvalitou rostlin.

Co jsou opozice, trigony nebo konjunkce?
Opozice v
U geocentrických opozicí stojí pozorovatel na Zemi a v kosmickém okruhu stojí dvě planety 

proti sobě pod úhlem 180°. Dívají se na sebe, jejich pohled se proniká. Jejich paprsky dopadají 
na Zemi a podněcují k lepšímu růstu semena, která jsou nyní vysévána. Při pokusech míváme 
z těchto výsevů obzvlášť vysoké výnosy s nejlepší kvalitou.
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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Srpen 2017

F

F

F

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

   1.  út  i  10 A - e   sv/vo květ do 9, od 10 list období výsadby ⇉ Z

   2.  st  i   Ag20   voda list do 10, od11 do 23 květ  ⇉

   3.  čt  i      voda list od 0 do 23

   4.  pá  j   0      20   teplo plod od 0 konec obd. výsadby 19 ⇉ V

   5.  so  j      teplo plod

   6.  ne  k 12    te/ze plod do 11, od 12 kořen

   7.  po  k         20          J  země kořen do 18 a od 23

   8.  út  l  18   E13 ze/sv kořen do 8, od 18 květ

   9.  st  l      světlo květ do 23  D ↯

 10.  čt  a 17   Jt sv/vo květ od 5 do 16, od 17 list

 11.  pá a   A - f   voda list do 18, od 19 květ  ⇉ Z

 12.  so a      L voda květ do 10, od 11 list

 13.  ne  b 12    vo/te list do 11, od 12 plod  ⇉

 14.  po  b      teplo plod 

 15.  út  c 6   nvu te/ze plod do 5, od 6 kořen

 16.  st  c      země kořen  ⇉ Z V

 17.  čt  d  18    ze/sv kořen do 17, od 18 květ  ⇉

 18.  pá d        9  Pg15 světlo květ do 2 ------------  začátek obd. výsadby 10

 19.  so  e 16    sv/vo květ od 3 do 15, od 16 list

 20.  ne  e      voda list  ⇉

 21.  po  f 4      21  D13 vo/te list do 3, plod od 4 do 8 a od 23  JA

 22.  út f      teplo plod

 23.  st g 16    te/ze plod do 15, od 16 kořen  ⇉

 24.  čt  g       země kořen  ⇉ Z ↯

 25.  pá  g       země kořen  ⇉ V

 26.  so  g      země kořen

 27.  ne  h 6    ze/sv kořen do 5, od 6 květ

 28.  po i  18    sv/vo květ do 17, od 18 list  ⇉ V

 29.  út  i      voda list do 5 ---------------  ⇉

 30.  st i   Ag14  nD voda -------------------------

 31.  čt  j  8    vo/te list od 2 do 7, od 8 plod  ⇉
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U heliocentrických opozicí by pozorovatel vlastně musel stát na Slunci; jelikož to ale není 
možné, musíme se pokusit pochopit to v myšlení. Slunce je nyní středem a v jeho okruhu se dvě 
planety nacházejí pod úhlem 180°. I ony se na sebe dívají. Jejich záření vnímá ovšem i Země 
a rostlinstvo a rostliny jsou rozohňovány k lepšímu růstu.

Při opozici vždy pozitivně spolupůsobí dvě souhvězdí. Stojí-li přitom jedna planeta před te-
pelným souhvězdím, nachází se druhá před souhvězdím světelným nebo naopak. Pokud jedna 
z obou planet stojí před vodnatým souhvězdím, nachází se druhá před souhvězdím zemního 
živlu. V utváření počasí zaznamenáváme tlakovou výši, která pozitivně ovlivňuje i lidi.

Trigon L
U trigonu se jedná o postavení dvou planet pod úhlem 120°. Dvě planety se nacházejí před 

stejným silovým trigonem, ale před různými souhvězdími, například před Beranem a Lvem. Obě 
jsou to tepelná souhvězdí. Máme proto tepelný trigon, který s sebou u rostlin vysetých v tento den 
přináší vystupňované působení v utváření plodů a semen.

Jestliže se dvě planety nacházejí v trigonu před vodnatými souhvězdími, stupňuje se vodní 
živel, což s sebou většinou přináší vyšší srážky. Rostliny, které pak sejeme, dávají vyšší výnosy 
listů než rostliny ze sousedních dní.

Tato trigonová působení mohou pozměnit růst rostlin.

Konjunkce a nakupení konjunkcí w
Při konjunkci nebo při nakupení konjunkcí se dvě nebo více planet nachází za sebou smě-

rem do vesmíru. Většinou pak na Zemi na rostlinstvo působí jenom síly té planety, která je Zemi 
nejblíže. Je-li ve svém silovém působení silnější než siderický Měsíc toho dne, vzniká kosmický 
nesoulad, který rostliny mate a projevuje se v růstových poruchách. Nepříznivé působení se ještě 
zesílí, když Měsíc nebo planeta druhou planetu překryje; potom mluvíme o zatmění (J). Tato 
doba výsevu zabraňuje pozdějšímu regulérnímu růstu rostliny a poškozuje její regenerační sílu.

Výsevní dny pro stromy a keře v roce 2017
24. 03. jabloň, buk, olše
21. 04.  jabloň, buk, jasan, kaštanovník (jedlý kaštan)
15. 06. od 13 hod.: olše, modřín, lípa, jilm, túje, jalovec, slíva, švestka, habr
30. 06. hrušeň, bříza, lípa, akát, vrba
10. 07. jasan, cedr, jedle, smrk, líska
24. 07. bříza, hrušeň, lípa, akát, vrba, túje, jalovec, slíva, švestka, habr
09. 09. jasan, cedr, jedle, smrk, líska
20. 09. olše, modřín, lípa, jilm
19. 10. od 18 hod.: jasan, smrk, líska, jedle, cedr
01. 12. tis, dub, třešeň, jírovec (kaštan), kaštanovník, smrk, jedle, túje, jalovec, habr

U stromů a keřů, které nejsou uvedeny, nebudou v tomto roce žádné zvláštní termíny pro 
výsev. V tom případě lze vysévat v příslušném postavení Měsíce před zvěrokruhem podle 
plodového typu stromu nebo keře.
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Červencové shrnutí
Podíváme-li se na působní planet v první polovině roku, 
můžeme získat dojem, že Merkur s Venuší se rozhodli, že 
nepřipustí, aby počasí mělo kontinuální průběh. 17. přechází 
Merkur před Lva a snad již odstartuje tepelně-plodovou fázi.

Období výsadby: od 1. 7., 0 hod., do 8. 7., 12 hod., 
a od 22. 7., 1 hod., do 31. 7., 24 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 8. 7., 15 hod., 
do 21. 7., 23 hod. Proškrtnuté termíny vynechat.

Senoseč: v květových dnech
Mouchy ve stáji: Nachytat mouchy na mucholapky 
a v květových dnech spálit ve stáji. Proškrtnuté termíny 
vynechat.
Regulace slimáků: Zpopelnit od 23. 7., 7 hod., do 
24. 7., 17 hod. V květových dnech brzy zrána postříkat 
půdu kolem listových rostlin křemenáčkem.

Sklizeň semen květových rostlin: v květových dnech 
v první polovině měsíce a v ostatních květových dnech
Sklizeň semen listových rostlin: v listových dnech
Sklizeň semen plodových rostlin: od 24. 7., 18 hod., 
do 27. 7., 5 hod., (proškrtnutý termín vynechat) a v ostat-
ních plodových dnech 
Sklizeň semen kořenových rostlin: od 18. 7., 11 hod., 
do 21. 7., 6 hod., a v ostatních kořenových dnech

Pro biodynamiky: v květových dnech brzy ráno (dokud 
je v květech dostatek noční vlhkosti) natrhat květy koz-
líku. Potom co nejrychleji vylisovat šťávu, aniž bychom 
ji ředili vodou; ani rostliny nenamáčíme. Šťáva zředěná 
vodou nemá dostatečnou trvanlivost.
Aby sklizeň květů proběhla bez problémů, měli bychom již 
v červnu vyhledat místa, kde kozlík roste.

Pro biodynamiky, zhotovení rostlinných preparátů: 
2. 7., 11 až 18 hod., nařezat dub (dubová kůra), naplnit 
nastrouhanou dubovou kůru a vložit do země.

 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto

 d c d g i a l j

 4.e 31.d 17.e

 17.f



Výsevní dny 2017 25

Termíny pro porážení speciálních dřevin v roce 2017

03. 06. javor, jabloň, buk, kaštanovník, ořešák, smrk, habr, borovice, jedle, túje, cedr, švestka, 
slíva, olše, modřín, lípa, jilm, bříza, hrušeň, akát, vrba

28. 06. olše, modřín, lípa, jilm
18. 07. bříza, hrušeň, modřín, lípa, akát, vrba
24. 10. olše, modřín, lípa, jilm
03. 11. jasan, smrk, líska, jedle, cedr
21. 12. bříza, hrušeň, modřín, lípa, akát, vrba

U stromů, které nejsou uvedeny, jsou vhodné listopadové a prosincové dny během období 
výsadby.

Příprava žitného chleba
Pšenici, ječmen, oves, kukuřici, rýži a proso lze jako hrubou či jemnou mouku dobře péci 

s kvasnicemi nebo pekařským fermentem, u žita však musíme použít jiné metody. Finští vědci 
mimochodem zjistili, že rakovinné vlohy v těle mohou zmizet při konzumaci žitného chleba. Po-
drobný recept na zhotovení žitného chleba lze najít v naší publikaci „Hinweise aus der Konste-
llationsforschung“ (Pokyny z konstelačního výzkumu), ve Výsevních dnech 2012 (str. 40) a 2015 
(str. 11–12). Žito vyžaduje teplotu místnosti +28 °C. Byla jsem velmi překvapena, když můj chléb 
v horkých dnech roku 2003 prošel od prvního zadělání během čtyř hodin všemi pěti stupni kynutí. 
To ovšem znamená, že kynutí kvásku je prostě otázkou tepla.

Napadení rostlin houbovými organismy
Úkolem houbových organismů v přírodě je odbourávat odumírající život. Na kulturních 

rostlinách se objevují, použijeme-li nedostatečně rozložený hnůj nebo nezkompostované zbytky 
živočišných těl, např. rohovou nebo kostní moučku apod., stejně tak ale i v případě, sklízíme-li 
osivo za nepříznivých konstelací. Podle Rudolfa Steinera tehdy, „pokud se síly Měsíce stanou na 
Zemi příliš intenzivní“. Můžeme pak uvařit čaj z přesličky rolní a postříkat jím půdu, na níž rostou 
napadené rostliny. Tím se úroveň hub vrátí z rostliny do půdy, kam patří.

Ozdravení rostliny můžeme napomoci, postříkáme-li její listy kopřivovým výluhem. Zvýší se 
asimilace a podnítí se lepší cirkulace šťáv, následně zmizí i houbové organismy.

Příznivá doba pro sběr preparátových rostlin
Květy smetanky lékařské (pampelišky), jejichž květ ještě musí být zavřený, trháme ráno ve 

světelně-květových dnech.
Květy řebříčku trháme za Slunce ve Lvu, tedy v polovině srpna, v tepelně-plodových dnech.
Květy heřmánku trháme krátce před sv. Janem, ve světelně-květových dnech. Pozor: při 

opožděné sklizni semena dozrají a prostřednictvím nepodařeného preparátu si heřmánek 
vysejeme na pole! Navíc se v dutých hlavičkách heřmánku objevují larvy hmyzu.
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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Červenec 2017

F

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

F

 1.  so  g   A - d   země kořen období výsadby D Z ↯

 2.  ne  g    pvu země kořen

   3.  po  h  15    ze/sv kořen do 14, od 15 květ

   4.  út  h      světlo květ  ⇉

   5.  st i   3      sv/vo květ do 2, 3–14 list, od 15 květ  ⇉ Z ↯

   6.  čt  i   Ag7  L voda květ do 10, od 11 list

   7.  pá  j 17    vo/te list do 16, od 17 plod  ⇉ D V

   8.  so  j       13   teplo plod konec obd. výsadby 12 ⇉ ↯

 9.  ne  j         6   teplo plod

 10.  po  k 5   Avu te/ze plod do 4, od 5 kořen  ⇉ Z

 11.  út  k      země kořen

 12.  st  l  12   E8   ze/sv kořen do 4, od 12 květ

 13.  čt l     Jt světlo květ do 18 a od 23

 14.  pá  a 11    sv/vo květ do 10, od 11 list

 15.  so a      voda list  ⇉ V

 16.  ne  a      voda list

 17.  po  b 7    vo/te list do 6, od 7 plod  ⇉ Z ↯

 18.  út  c  23   L te/ze plod do 10, od 11 kořen  ⇉ ↯

 19.  st  c      země kořen  ⇉ Z

 20.  čt  c   A - e   země kořen  ⇉

 21.  pá  d  10  Pg19   ze/sv kořen do 6 --------------  ⇉ Z V

 22.  so  d        0   světlo -------------------------   začátek obd. výsadby 1

 23.  ne  e   7      12  oE sv/vo ------------ list od 19

 24.  po  f  18   nvr vo/te list do 17, od 18 do 22 plod

 25.  út  f   D3  Jo teplo plod od 7 do 9 a od 14

 26.  st  f      teplo plod

 27.  čt  g 6    te/ze plod do 5, od 6 kořen  ⇉ D

 28.  pá  g      země kořen  ⇉ V

 29.  so  g      země kořen  ⇉

 30. ne  h  22    ze/sv kořen do 21, od 22 květ  ⇉ Z

 31.  po  h      světlo květ
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U kopřivy sklízíme celé nadzemní rostliny, jakmile nasazuje první květy, ve světelně-květových 
dnech okolo sv. Jana.

Kozlíkové květy sklízíme ve světelně-květových dnech okolo sv. Jana.
Všechny květy rozložíme na papír a na stinném místě usušíme.
Dubovou kůru (borku, bez lýka!) sklízíme v zemito-kořenových dnech.

Ošetřování včel
Včelstvo žije v úlu uzavřené před vnějším světem. Jako dodatečnou ochranu vystýlá svůj pří-

bytek propolisem, aby se uchránilo od všeho špatného. Přímé spojení s okolím obstarávají včely 
létavky.

Jestliže chce včelař nechat včelstvu přijít k duhu kosmické síly, musí u včel navodit podobnou 
situaci, jakou provádí zemědělec při pěstování rostlin. Ten zpracovává půdu. Se vzduchem do 
půdy pronikají kosmické síly, které pak může rostlina přijmout a využívat je až do příštího zpra-
cování půdy.

Včelař musí otevřít příbytek včelstva a narušit vrstvu propolisu. Tím dojde k poruše, přes kterou 
se kosmické síly dostanou do včelstva a mohou zde působit až do příští kontroly. Včelař tak může 
včelám naprosto cíleně zprostředkovat síly kosmu.

Není ovšem jedno, které síly z okolí Země jsou okamžikem provádění práce se včelstvem pod-
níceny. Tady může včelař zcela vědomě zasáhnout a využít pro odpovídající práci ty dny, které 
mají v této vývojové fázi význam pro další vývoj včelstva a pro snůšku potravy. Včelstvo se včelaři 
odmění, když mu z posbíraných a dobře zpracovaných substancí poskytne část svého medu. 
Zemito-kořenové dny lze pro ošetření včelstva doporučit tehdy, mají-li včely více stavět. Ošetření 
ve světelně-květových dnech podnítí plodování a posílí včelstvo. Ošetření v tepelně-plodových 
dnech zvýší píli při sbírání nektaru. Vodnaté dny listové jsou nevhodné jak pro ošetření včelstva 
a odběr medu, tak i pro jeho vymetání.

Od konce 70. let se ve většině evropských včelínů rozšířil roztoč varroa. Po několika pokusech 
s jeho zpopelňováním doporučujeme roztoče varroa známým způsobem spálit a rozdrcený, tedy po 
dobu jedné hodiny dynamizovaný popel jemně nasypat solničkou do uliček mezi plásty. Zhotovení 
popela i jeho aplikaci u včelstev provádíme v kosmickém termínu Slunce a Měsíc před Býkem.

Zakrmování včel
Pro zakrmování včel na zimu bychom jako přísadu chtěli doporučit rostlinné výluhy, které se 

s ohledem na zdravotní stav včelstev osvědčily po mnoho let. Řebříček, heřmánek, smetanku 
(pampelišku) a kozlík používáme jako květovou drogu, přelijeme je vroucí vodou a po patnácti 
minutách scedíme. Kopřivu, přesličku rolní a dubovou kůru zalijeme studenou vodou, přivedeme 
k varu, po deseti minutách scedíme a přidáme do krmné tekutiny. Tři gramy jednotlivé rostlinné 
drogy a ½ litru jednotlivého čaje (výluhu) stačí na 100 litrů krmné tekutiny. To je zvláště důležité 
v letech, kdy poslední snůšku tvoří medovicový med. Tady bychom ještě chtěli upozornit na jednu 
opravu. V naší knize o včelách píšeme o 10 g jednotlivé drogy. To není správně! Tento údaj se 
původně týkal jiného množství krmiva. Jak popisujeme výše, mají to být maximálně 3 g. Omluvte, 
prosím, tuto chybu. 
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 b a c g i a l j
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Červnové shrnutí
První týden ještě naváže na květnové počasí. Potom bude 
teplý Merkur zchlazován z Býka, zatímco Venuše bude po-
kračovat ve svém tepelném působení. Mars bude přinášet 
světlo, k radosti včelařů tak lze očekávat snůšku lesního 
medu. Bohužel nemáme v květnu ani v červnu světelné 
působení Venuše, které by podpořilo kvalitu sena. Venuše 
v Beranu by mohla zlepšit tepelně-světelnou situaci, do 25. 
ji však přibrzďuje Merkur ve studeném Býku.

Období výsadby: od 1. 6., 0 hod., do 11. 6., 5 hod., 
a od 24. 6., 14 hod., do 30. 6., 24 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 11. 6., 7 hod., 
do 24. 6., 12 hod.

Senoseč: v květových dnech.

Odchov včelích matek: od 15. 6., 13 hod., do 17. 6., 
5 hod., a v ostatních květových dnech. Vynechat proškrt-
nuté termíny.

Mouchy ve stáji: Nachytat mouchy na mucholapky 
a v květových dnech spálit ve stáji.

Krtonožky: zpopelnit od 7. 6., 21 hod., do 10. 6., 
10 hod.

Regulace kobylek: od 24. 6., 0 hod., do 25. 6., 21 hod.
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Zvěrokruh
Na vnějším kruhu tohoto obrázku jsou znázorněny úhlové velikosti souhvězdí viditelných na 

nebi, včetně příslušných přechodů Slunce před následující souhvězdí. Přechody zčásti kolísají 
o jeden den, což je způsobeno vloženým dnem v přestupných letech. Vnitřní kruh je rozdělen 
postaru po 30° na dvanáct stejných úseků podle astrologie (znamení zvěrokruhu – pozn. překl.).

Zvěrokruh je souhvězdími tvořený pás, před nímž prochází dráha Měsíce a všech oběžnic. Při 
průchodu jsou podněcovány síly, které na Zemi vykazují určité působení.
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Trigony
Při postavení 120° hovoříme o trigonech. Zhruba každých devět dní přichází Měsíc před 

stejný trigon sil; okopávkou, plečkováním nebo postřikem křemenáčkem, které provádíme v trigo-
nálním rytmu, pak nově podnítíme impuls výsevního dne.
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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Červen 2017

F

F

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

  1.  čt  f   A - c    L teplo plod do 6, 7–21 list, od 22 plod    obd. výsadby

   2.  pá  g 14    te/ze plod do 13, od 14 kořen  ⇉ ↯

   3.  so  g      L země kořen 6–21 zvláště příznivý, pak kořen  ⇉ V

 4.  ne g   sv. Duch  země kořen  ⇉ D Z

   5.  po  g       země kořen  D Z

   6.  út  h   8    ze/sv kořen do 7, od 8 květ  ⇉

   7.  st  i  21    sv/vo květ do 20, od 21 list

   8.  čt  i      voda list do 15, od 16 květ  ⇉ ↯ V

   9.  pá  i        15  Ag0 voda květ do 3, od 4 list

 10.  so  j 11    vo/te list do 10, od 11 plod

 11.  ne  j        6   teplo plod konec obd. výsadby 5

 12.  po  k  23     te/ze plod do 22, od 23 kořen

 13.  út  k     L země kořen do 23 (5–20 zvláště příznivý)  ⇉ ↯ V

 14.  st  k      země -----------------------------  ⇉ Z

 15.  čt l  6 E5  oD ze/sv --------- květ od 13  Avr

 16.  pá  l     Jt světlo květ do 12 a od 17

 17.  so  a  6     sv/vo květ do 5, od 6 list

 18.  ne  a    ovr voda list   

 19.  po  a      voda list do 23  ⇉ ↯ D

 20.  út  b 0    teplo plod od 0

 21.  st  c 15 A - d   te/ze plod do 14, od 15 kořen  ⇉

 22.  čt  c      země kořen

 23.  pá  c   Pg13   země kořen do 1 ------------  ⇉

 24.  so  d   0       5      13 L světlo plod od 1 do 14, od 15 květ    začátek obd. výsadby 14

 25.  ne  e 22    sv/vo květ  ⇉

 26.  po  e    L voda květ do 11, od 12 list  D ↯

 27.  út  f   8 D19   vo/te list do 7, 8–15 plod, od 22 květ  ⇉

 28.  st  f     L teplo květ do 6, od 7 plod

 29.  čt  g  22    te/ze plod do 21, od 22 kořen

 30.  pá  g     ovu země kořen
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Siderický Měsíc
Při svém 27-denním oběhu Země prochází Měsíc dvanácti regiony zvěrokruhu a zprostřed-

kovává Zemi síly, které zde promlouvají skrze čtyři klasické živly. V rostlině způsobují plození ve 
čtyřech rozličných oblastech, rozličných orgánech. Okamžikem výsevu, kultivačních prací a skliz-
ně můžeme podpořit růst a zdraví rostliny.

Podobně působí tyto síly ve včelstvu. Včelstvo se v úlu navenek uzavře, když jej utěsní tme-
lem. Jakmile včelí příbytek otevřeme, abychom provedli ošetření, zavládne mezi včelami jistý 
zmatek. Do tohoto neklidu může působit nový kosmický impuls, který je pak pro včely určující až 
do příštího zásahu.

Shrňme si nyní zákonitosti, jež vyplynuly z našich pokusů s rostlinami, z péče o včely a z po-
zorování počasí, do jednoho schématu. 

Souhvězdí Značka Živel Počasí Rostlina Včelstvo

Ryby a voda vlhké list tvorba medu

Beran b teplo teplé plod snůška nektaru

Býk c země chladné kořen stavba pláství

Blíženci d světlo vzdušné světlé květ snůška pylu

Rak e voda vlhké list tvorba medu

Lev f teplo teplé plod/semeno snůška nektaru

Panna g země chladné kořen stavba pláství

Váhy h světlo vzdušné světlé květ snůška pylu

Štír i voda vlhké list tvorba medu

Střelec j teplo teplé plod snůška nektaru

Kozoroh k země chladné kořen stavba pláství

Vodnář l světlo vzdušné světlé květ snůška pylu

Doba trvání jednotlivých impulsů kolísá mezi dvěma a čtyřmi dny. Toto pravidlo má však své 
výjimky. Tak mohou například planetární opozice vtisknout jednotlivým dnům pozměněné impul-
sy nebo může být trigonálním postavením aktivován jiný živel, než jaký zprostředkuje v tento den 
Měsíc. Také dny, kdy Měsíc protíná při svém vzestupu či sestupu ekliptiku (DE), přinášejí vět-
šinou negativní působení, které může být ještě vystupňováno, setkají-li se dva vesmírní poutníci 
na průsečících svých drah, nazývaných uzly. Tehdy dochází k zatmění a zakrytí, přičemž Zemi 
blízká kosmická tělesa (oběžnice) přerušují nebo pozměňují působení oběžnic Zemi vzdálených. 
Tato časová období nejsou vhodná pro výsev ani pro sklizeň.
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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto

 a a c g i a l j

 15.b

Květnové shrnutí
Květen se prezentuje podobně jako duben. Merkur je 
vratný v Rybách a opouští tento vlhký region 15., kdy pře-
chází k hřejivému Beranu. Mars v Býku tomu všemu dává 
chladné pozadí.

Období výsadby: od 1. 5., 0 hod., do 14. 5., 22 hod.,
 a od 28. 5., 3 hod., do 31. 5., 24 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 15. 5., 0 hod., 
do 28. 5., 1 hod.

Konzumní brambory: sázet v kořenových dnech
Sadbové brambory na rok 2018: od 23. 5., 14 hod., 
do 25. 5., 4 hod.: vysázet drobné brambory
Senoseč: od 27. 5., 13 hod., do 29. 5., 10 hod., 
a v ostatních květových dnech
Přelarvování při odchovu včelí matky: od 1. 5., 0 hod., 
do 2. 5., 2 hod., a od 27. 5., 13 hod., do 29. 5., 10 hod. 
(velmi příznivé) a v ostatních květových dnech

Mouchy ve stáji: nachytat na mucholapky a v květových 
dnech spálit ve stáji

Regulace škodlivého hmyzu, pilouse, mandelinky 
a roztoče varroa: od 25. 5., 5 hod., do 27. 5., 12 hod.

Pro biodynamiky, zhotovení rostlinných preparátů: 
19. 5., od 12 do 20 hod., uřezat břízu, naplnit řebříčkem 
a zavěsit.
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Rozdělení rostlin pro výsevy a sklizeň
Kulturní rostliny nazýváme plodinami, neboť přetvářejí jednotlivé orgány v jistý druh plodu. 

Podle zkušenosti z naší pokusné činnosti je můžeme rozdělit na čtyři skupiny. 
Kořenové plodiny (za kořenových dní): Tvorbu plodu ve sféře kořenu nalézáme u ředk-

vičky, ředkve, tuřínu, cukrovky, červené řepy, celeru, mrkve, černého kořene apod. Zařadit 
sem můžeme i brambory a cibuli. Tyto dny přinášejí dobré výnosy a výbornou skladovatelnost 
sklizených produktů.

Listové plodiny (za listových dní): K tvorbě plodu ve sféře listů dochází u salátů, špenátu, 
polníčku, štěrbáku, kadeřavé petrželky, u listových bylin a pícnin. Chřest prospívá nejlépe při 
výsadbě a kultivaci v listových dnech. Listové dny jsou příznivé pro výsevy a kultivaci těchto 
rostlin, ne však pro sklizeň produktů, jež chceme skladovat, a čajových bylin. Pro tyto účely, 
jakož i pro sklizeň zelí na kvašení lze doporučit dny květové a plodové.

Květové rostliny (za květových dní): Tyto dny jsou příznivé pro výsev a kultivaci všech kvě-
tových rostlin, také ovšem pro okopávku (plečkování, vláčení) a postřik křemenáčkem u olejnin, 
jako je len, řepka, slunečnice atd. Nařežeme-li květiny do vázy v květový den, je jejich vůně in-
tenzivnější, zůstanou dlouho svěží a rostliny, které jsme ořezali, hojně obrazí. Slaměnky sklize-
né v těchto dnech si podrží plnou zářivost barev, za jiných dní sklizně záhy vyblednou. Olejniny 
sklízíme nejraději v květových dnech. Také brokolice se rozhodla pro květové dny.

Plodové rostliny (v plodových dnech): Do této kategorie patří všechny rostliny, které plodí 
ve sféře semen, jako např. fazole, hrách, čočka, sója, kukuřice, rajčata, okurky, tykev, cukety 
apod., jakož i jarní a ozimé obiloviny. Výsev olejnin v tyto dny dává nejvyšší výnosy semen, nej-
větší výtěžnost oleje jsme pak docílili při kultivačních pracích za květových dní. Pro pěstování 
osiv jsou mimořádně příznivé lví dny. Plodové rostliny sklízíme nejraději v plodových dnech, 
které podporují skladovatelnost a regenerační sílu. Při sklizni ovoce ke skladování volíme navíc 
ještě dobu vzestupného Měsíce. 

Nepříznivá období
Nepříznivá období, vyvolaná zatměními, uzlovými postaveními Měsíce nebo planet či jinými 

negativně působícími konstelacemi, jsou v kalendáři vynechána (proškrtnuta). Jsme-li z ne-
dostatku času nuceni vysévat v nepříznivém dni, můžeme zvolit příznivé dny ke kultivačním 
pracím, a tím dosáhnout značného zlepšení. 

Vzestupný Měsíc
Jakmile se Měsíc dostane do nejnižšího postavení své dráhy před souhvězdím Střelce, 

stává se vzestupným. Denně opisuje po obloze poněkud větší oblouk. Místo jeho východu se 
posouvá směrem k severovýchodu a místo západu k severozápadu. Nezaměňovat s přibýva-
jícím Měsícem! Během vzestupného Měsíce je intenzivnější výstup šťáv v rostlinách. Horní 
části rostlin jsou plny šťáv a sil. Tato doba je příznivá pro řez roubů a řízků, i zde můžeme 
žádaný efekt vystupňovat, využijeme-li u plodových rostlin navíc i plodové dny tohoto období, 
u květových rostlin pak dny květové. Totéž platí i pro vlastní roubování. Ovoce sklizené v tomto 
období zůstane ve skladu dlouho svěží a šťavnaté. Tato doba je vhodná i pro řez vánočních 
stromků, které si pak dlouho podrží jehličí, jejich vůně je nejpříjemnější, uřežeme-li je v květový 
den. Jakmile Měsíc dorazí do nejvyššího postavení své čtyřtýdenní dráhy před souhvězdím 
Blíženců, stane se sestupným. Jeho oblouky na jižní obloze jsou den za dnem menší, místo 
východu se posouvá na jihovýchod, místo západu na jihozápad. Na jižní polokouli jsou tyto 
poměry opačné.
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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Květen 2017

F

F

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

   1.  po  d   A - b   světlo květ období výsadby D V

   2.  út  e   3    sv/vo květ do 2, od 3 list  ⇉

   3.  st  f  16    vo/te list do 15, od 16 plod  ⇉

   4.  čt  f   D13   teplo plod do 8 a od 17

   5.  pá  f      teplo plod  D

   6.  so g 9    te/ze plod do 8, od 9 kořen

   7.  ne  g      země kořen  ⇉ ↯

   8.  po  g      země kořen do 1 ----------------

   9.  út  g    nE L země --------------- plod od 22

 10.  st  h 3    ze/sv plod do 2, květ od 3  ⇉ V

 11.  čt  i 15        0  L sv/vo květ do 9, od 10 do 24 list  ⇉ Z

 12.  pá  i   Ag22  L voda kořen od 1 do 13, od 14 květ

 13.  so  i      voda květ do 1, od 2 list

 14.  ne  j   5 A - c   23 vo/te list do 4, od 5 plod   konec obd. výsadby 22 ⇉ Z

 15.  po  j       teplo plod

 16.  út  k 18    te/ze plod do 17, od 18 kořen  D Z

 17.  st  k      země kořen

 18.  čt  k      země kořen do 19, od 20 do 24 list

 19.  pá  l  0 E4  L světlo list od 8 do 11, od 12 květ nvq ⇉

 20.  so  a  22   Jt sv/vo květ do 5 a od 10 do 21, od 22 list  ⇉

 21.  ne  a      voda list  ⇉

 22.  po  a      voda list

 23.  út  b 14     vo/te list do 13, od 14 plod  ⇉ ↯

 24.  st  b      teplo plod  

 25.  čt  c   5 Nanebevstoupení te/ze plod do 4, od 5 do 16 kořen --------  22 ⇉ V

 26.  pá  c   Pg4   země ------- kořen od 16  ⇉ Z

 27.  so  d  13    ze/sv kořen do 12, od 13 květ

 28.  ne  d        2   světlo květ začátek obd. výsadby 3

 29.  po  e  11   pvr sv/vo květ do 10, od 11 list

 30.  út  f 23    vo/te list do 22, od 23 plod

 31.  st  f  D14  L teplo plod do 10 a od 18 zvláště příznivý  ⇉
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Sestupný Měsíc
Pod pojmem „výsev“ rozumíme okamžik, kdy vkládáme semena do půdy. Jestliže naproti 

tomu přenášíme rostliny z jednoho stanoviště na druhé, hovoříme o přesazování. To se týká 
vysazování sadby z chráněného výsevního záhonu na pole, ale i toho, když zahradník přesazuje 
– někdy dokonce opakovaně – mladé rostlinky, aby posílil vývin jejich kořenů, stejně jako vysa-
zování ovocných stromů a křovin či přesazování do květináčů. Zde volíme období sestupujícího 
Měsíce, což bychom neměli zaměňovat se světelnou fází ubývajícího Měsíce. Během období 
výsadby rostliny dobře koření a rychle se propojují se svým novým stanovištěm. Tento impuls 
můžeme u jednotlivých rostlinných druhů ještě vystupňovat, když během období výsadby zvolí-
me pro listové rostliny odpovídající listové dny (Rak či Štír), pro kořenové plodiny, jako je celer, 
kořenové dny (Panna), pro okurky nebo rajčata plodové dny (Lev). Takže kromě zakořeňovacího 
impulsu dosáhneme i podpory příslušného typu plození. Výstup šťáv v rostlinách je v tomto ča-
sovém období nepatrný, proto je lze doporučit k řezu stromů a keřů, porážení užitkového dřeva, 
jakož i ke hnojení luk, pastvin a ovocných sadů.

Ke kalendáři
Velmi často dostáváme dotazy, ze kterých vyplývá, že naši čtenáři mají potíže s různými 

značkami na stránkách jednotlivých měsíců. Ve většině případů se tyto dotazy týkají čísel. 
Přitom se téměř vždy jedná o hodiny dne. Pročtěte si, prosím, důkladně celou kapitolu „Ke 
kalendáři“. Najdete zde odpověď na podobné otázky. Mnohokrát děkujeme!

Vedle data a dne v týdnu je uvedeno souhvězdí, jímž Měsíc v tento den prochází, následuje 
hodina, kdy do daného souhvězdí vstupuje. Zůstává zde tak dlouho, dokud nenásleduje značka 
nového souhvězdí. V následujícím sloupci jsou uvedeny konstelace, které mají význam pro růst 
rostlin. Další sloupec je určen především pro včelaře. Stojí zde, který živel je dnes Měsícem 
(x) zprostředkován. Tepelné působení při sklonu k bouřkám není uvedeno pod živlem, nýbrž je 
vyznačeno značkou ↯. V dalším sloupci uvádíme rostlinný orgán, který je podporován výsevem 
a kultivačními pracemi v tomto dni. Na pravém okraji jsou zmíněny přírodní jevy i očekávané 
počasí, které naruší nebo přeruší základní ráz počasí tohoto období.

Jsou-li během jednoho dne uvedeny různé živly, které neodpovídají postavení Měsíce, ne-
jedná se o chybu tisku, nýbrž o jiné kosmické konstelace, které překryjí a pozmění impuls 
zprostředkovaný Měsícem, a upřednostní tak jiný rostlinný orgán.

Časové údaje uvádíme podle středoevropského času (SEČ) a v jiných částech Země musí 
být přepočítány na místní čas. „LETNÍ ČAS“ je ve Výsevních dnech zohledněn. Připočítávat 
jednu hodinu v době platnosti letního času není již nutné.
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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto

 b a b g i a l j

 21.a  12.c

Dubnové shrnutí
Merkur v Beranu přinese teplo. Zpočátku bude ještě 
podporován Marsem, který však 12. přechází do Býka 
a k působení ostatních planet, nacházejících se v mok-
rých regionech, může přimísit něco chladu. 

Půdní teplo nastupuje od 1. 4.
Biodynamici pak mohou vyjmout preparáty ze země.
 Vynechat proškrtnuté termíny.

Období výsadby: od 3. 4., 10 hod., do 17. 4., 15 hod., 
a 30. 4., 17–24 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 4., 0 hod., 
do 3. 4., 8 hod., a od 17. 4., 17 hod., do 30. 4., 15 hod.

Roubování: ovocné dřeviny v plodových dnech mimo 
období výsadby
Dřeviny pěstované za účelem květů v květových dnech 
mimo období výsadby.

Regulace slimáků: od 4. 4., 20 hod., do 5. 4., 18 hod.

Regulace můr: od 23. 4., 13 hod., do 25. 4., 6 hod.

Regulace zavíječů a molů: od 26. 4., 20 hod., do 
27. 4., 6 hod.
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nejvyšší postavení – Měsíc bude 
 sestupovat, začátek období výsadby
nejnižší postavení – Měsíc bude 
stoupat, konec období výsadby

Podmínky pro meteorologické jevy 
či nepříznivé situace v dopravě 

jsou v kalendáři vyznačeny 
těmito symboly:

v období výsadby jsou dny v kalendáři vyznačeny tučným písmem

 a Ryby

 b Beran

 c Býk

 d Blíženci

 e Rak

 f Lev

 g Panna

 h Váhy

 i Štír

 j Střelec

 k Kozoroh

 l Vodnář

Astronomické značky

m Země

n Venuše

o Merkur

p Mars

q Jupiter

r Saturn

s Uran

t Neptun

u Pluto

A Slunce

v opozice

w konjunkce

⇉   sklon k vichřicím

 ↯ sklon k bouřkám

 Z možnost zemětřesení

 V sklon k vulkanické činnosti

 D kritický den v dopravě

 

 

    

  úplněk

  novoluní

 E sestupný uzel

 D vzestupný uzel

 F  

 G 

 Pg přízemí (perigeum)

 Ag odzemí (apogeum)

 K zatmění

 J zatmění

 L trigon
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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Duben 2017

F

F

F

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

 1.  so  c   A - a     země kořen  ⇉

 2.  ne  d  20     ze/sv kořen do 19, od 20 květ

   3.  po  d         9   světlo květ začátek obd. výsadby 10 ⇉ Z

   4.  út  e  20    sv/vo květ do 19, od 20 list

   5.  st  e      voda list do 18, od 19 plod

   6.  čt  f 10   L vo/te plod  ⇉

   7.  pá  f   D12  Avq teplo plod do 7 a od 16

   8.  so  f      teplo plod  ⇉ Z

  9.  ne  g 3    te/ze plod do 2, od 3 kořen  ⇉ V

 10.  po  g      země kořen

 11.  út g       8   země kořen

 12.  st  h 20    ze/sv kořen do 19, od 20 květ  ⇉

 13.  čt h      světlo květ do 24

 14.  pá  i   8 Velký pátek  Js sv/vo -------------------------  D Z

 15.  so  i   Ag12   voda -------------------------

 16.  ne j 23  Velikonoce  vo/te list od 1 do 22, od 23 plod  ⇉

 17.  po j       16  L teplo plod do 3, list 4–11, od 19 plod    konec obd. výsadby 15

 18.  út  j      teplo plod  ⇉ Z

 19.  st  k  11 A - b   te/ze plod do 10, od 11 kořen

 20.  čt  k   wo   země kořen

 21.  pá  l 16    ze/sv kořen do 15, od 16 do 19 květ  ⇉

 22.  so  l   E1  Jt světlo květ od 4 do 20  ⇉ Z ↯

 23.  ne  a 13    sv/vo květ od 1 do 12, od 13 list  ⇉

 24.  po  a     L voda list (zvláště příznivé do 13, potom list)  ⇉

 25.  út  a      voda list do 6 --------------  ⇉

 26.  st  b   4      15  oE vo/te -------------- plod od 20

 27.  čt  c  18 Pg18   te/ze plod do 6 -------------  ⇉ V

 28.  pá  c      země ----- kořen od 7

 29.  so c       země kořen

 30.  ne  d   4      16   ze/sv kořen do 3, od 4 květ      začátek obd. výsadby 17
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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Leden 2017

F    

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

F

  1.  ne k   A - j    země kořen  D

   2.  po  l   5 E19   ze/sv kořen do 4, květ 5–15 a od 23

   3.  út  l     Jt Jp světlo květ do 2 a od 9

   4.  st  a   3    sv/vo květ do 2, od 3 list  D

   5.  čt  a           voda list  ⇉ V

   6.  pá  b  21 Tři králové    vo/te list do 20, od 21 plod

   7.  so  b     teplo plod  D ↯

  8.  ne  c  13    te/ze plod do 12, od 13 kořen  ⇉  ↯

   9.  po  c       země kořen do 19 -------  ⇉

 10.  út  c    Pg7  země ----------- kořen 19–23  ⇉ ↯

 11.  st  d   0      11  světlo květ od 0 začátek obd. výsadby 12

 12.  čt  e  22  13  sv/vo květ do 21, od 22 list

 13.  pá  e      voda list

 14.  so  f   9    vo/te list do 8, od 9 plod

 15.  ne  f   D12   teplo plod do 8 a od 16  ⇉ Z

 16.  po  f      teplo plod do 11 ---------

 17.  út g 1   nD te/ze ------------------------  ⇉ ↯

 18.  st  g    A - k  země kořen od 7  D

 19.  čt  g      země kořen  ⇉

 20.  pá  h  19     ze/sv kořen do 18, od 19 květ

 21.  so  h       světlo květ

 22.  ne  i   7  Ag2  sv/vo květ do 6, od 7 list

 23.  po  i      voda list

 24.  út  j  21    vo/te list do 20, od 21 plod  ⇉ Z

 25.  st  j    13   teplo plod konec obd. výsadby 12

 26.  čt  j       teplo plod

 27.  pá  k   7     te/ze plod do 6 -----------  ⇉

 28.  so  k           1    oE  země ---------- kořen od 20  D V ↯

 29.  ne  l  11    ze/sv kořen do 10, 11–19 květ  ⇉

 30.  po  l   E0  Jt světlo květ od 4 do 11 a od 15

 31.  út  a   8    sv/vo květ do 7, od 8 list  D
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 31.b

Březnové shrnutí
Zdalipak Merkur ve světelném Vodnáři v prvním březno-
vém týdnu přinese trochu tepla se světlem? Od 9. až do 
konce měsíce by mělo hodně pršet. Kdepak jen zůstává 
zima? Snad se Jupiteru ve studené Panně podaří tu a tam 
se postarat o trochu chladu.
 
Období výsadby: od 7. 3., 3 hod., do 21. 3., 6 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 3., 0 hod., 
do 7. 3., 1 hod., a od 21. 3., 8 hod., do 31. 3., 24 hod. 

Výsadba vrbových řízků: pro snůšku pylu: od 16. 3., 
12 hod., do 17. 3., 23 hod.;
pro snůšku medu: od 10. 3., 3 hod., do 12. 3., 18 hod. 
Proškrtnuté termíny vynechat.

Regulace slimáků: od 8. 3., 14 hod., do 10. 3., 2 hod.

Řezání roubů: mimo období výsadby. Dbejte na plodový 
typ. Proškrtnuté termíny vynechat.

Pro biodynamiky: V březnu nebo dubnu v květových 
dnech ráno natrhat květy pampelišky. Květy ještě ne-
mají být uprostřed otevřené.
Sušíme je na papíru nebo na stojanech na stinném místě, 
nikdy na přímém slunci.
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 j l l g i a l j

  25.a 17.a

Lednové shrnutí
Na začátku měsíce se budou Merkur, Venuše a Mars 
starat o teplo a světlo; podporovat je při tom budou 
Neptun a Pluto. Od 17. se však vodní a zemní živel 
mohou pokusit prosadit se proti Merkuru a přinést 
studený déšť.

Období výsadby: od 11. 1., 12 hod., do 25. 1., 
12 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 1., 
0. hod., do 11. 1., 10 hod., a od 25. 1., 14 hod., do 
31. 1., 24 hod.

Tato doba je vhodná i pro řez stromů, keřů a vinné 
révy, u plodových rostlin přitom dáváme přednost 
květovým a plodovým dnům.

Regulace slimáků na jižní polokouli: od 12. 1., 
22 hod., do 14. 1., 8 hod.

Práce s mlékem
Při zpracování mléka doporučujeme pokud možno 
vynechat dny v kalendáři proškrtnuté, a to jak pro 
zhotovování másla, tak i pro výrobu sýrů. Mléko 
nadojené v tepelně-plodových dnech dává nejvíce 
másla, totéž platí pro dny se sklonem k bouřkám. 
Přízemí Měsíce (Pg) je pro zpracování mléka téměř 
vždy nevhodné a ani jogurt se v tuto dobu nepovede. 
Vlastní jogurtové kultury ze dnů perigea se lehce 
kazí, proto doporučujeme založit v předchozí den 
dvojnásobné množství. Mléko má nejraději světelné 
a tepelné dny, vodnaté listové dny jsou nevhodné.
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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Březen 2017

 F

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

F  

 1. st  a   A - l   voda list  ⇉ ↯

   2.  čt  b 9    vo/te list do 8, od 9 do 21 plod  ⇉ V

   3.  pá  b   Pg9  qvs teplo ------------- plod od 21 do 24

   4.  so  c 1      země kořen od 1  D

  5.  ne  c     L země kořen do 9, od 10 list  ⇉ Z

 6.  po  d 14     ze/sv list do 2, kořen 3–13, květ od 14  ⇉ ↯

   7.  út  d        2   světlo květ                      začátek obd. výsadby 3

   8.  st  e 14    sv/vo květ do 13, od 14 list

   9.  čt  e      voda list

 10.  pá  f 3    vo/te list do 2, od 3 plod

 11.  so f  D 6     teplo plod do 2 a od 10  ⇉

 12.  ne  g  19         16 A - a te/ze plod do 18, od 19 kořen  ⇉

 13.  po  g      země kořen

 14.  út  g      země kořen  D V

 15.  st  g        země kořen

 16.  čt  h 12     ze/sv kořen do 11, od 12 květ

 17.  pá h      světlo květ do 23  ⇉

 18.  so  i   0 Ag19  oD voda ----------------------

 19.  ne  i      voda --------- list od 13

 20.  po j 14    vo/te list do 13, od 14 plod

 21.  út  j        7   teplo plod                        konec obd. výsadby 6  D V

 22.  st  j      teplo plod do 24

 23.  čt  k 1    země kořen od 1  ⇉ Z

 24.  pá k     ovq země kořen  ⇉ V

 25.  so  l 5 E17   ze/sv kořen do 4, květ od 5 do 13 a od 20  ⇉

 26.  ne  l     Jt světlo květ do 8 a od 13

 27.  po  a 2    sv/vo květ do 1, od 2 list  ⇉

 28.  út  a          5   voda list

 29.  st  b 18   L vo/te list do 23  ⇉ Z

 30.  čt  b   Pg15   teplo plod od 0 do 3 -------------  ⇉ V

 31.  pá  c   9    te/ze plod od 4 do 8, od 9 kořen  D V
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x před 
souhv.  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Únor 2017

F  

F

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým 
znamením (viz str. 27).

 1.  st  a    A - k  voda list  ⇉ ↯

   2.  čt  a       voda list  ⇉

   3.  pá  b 3    vo/te list do 2, od 3 plod  ⇉ D V

   4.  so  c  19    te/ze plod do 18, od 19 kořen  ⇉ Z

 5.  ne  c      země kořen

   6.  po  c   Pg15   země kořen do 3 ---------------

   7.  út  d   8      20   ze/sv kořen 3–7, od 8 květ     začátek obd. výsadby 21

   8.  st  d      světlo květ  ⇉

   9.  čt  e 7    sv/vo květ do 6, od 7 list

 10.  pá  f 19    vo/te list do 18, od 19 do 22 plod  ⇉ Z

 11.  so  f        2    L A K teplo kořen od 4 do 17 -------       D21

 12.  ne f      teplo plod od 0  ⇉ V

 13.  po g 10    te/ze plod do 9, od 10 kořen  Z ↯

 14.  út  g      země kořen  ⇉

 15.  st  g   A - l   země kořen

 16.  čt  g      země kořen

 17.  pá  h 3      ze/sv kořen do 2, od 3 květ

 18.  so  i  16 Ag23   sv/vo květ

 19.  ne  i      voda květ do 2, od 3 list

 20.  po  i      voda list  ⇉ Z

 21.  út  j   6          22  L vo/te list do 5, 6–8 plod, od 9 koř.    konec obd. výs. 21 ⇉

 22.  st  j      teplo plod od 0  ⇉ V

 23.  čt  k  16    te/ze plod do 15, od 16 kořen

 24.  pá  k      země kořen  ⇉

 25.  so  l  20    ze/sv kořen do 19, od 20 květ  ⇉ ↯

 26.  ne  l       16   Jt JA světlo květ do 4 -----------------  E8

 27.  po  a  16 pvq Dp sv/vo ------------------------------  D

 28.  út  a      voda ------ list od 7  ⇉ V
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Únorové shrnutí
Merkur se během prvního týdne ještě zdržuje 
v hřejivém Střelci, potom však přechází do chladného 
Kozoroha a mohl by spolu s Jupiterem ve studené 
Panně přinést do převažujícího vlhka trochu chladu.

Období výsadby: od 7. 2., 21 hod., do 21. 2., 21 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 2., 
0 hod., do 7. 2., 19 hod., a od 21. 2., 23 hod., do 28. 2., 
24 hod. 

V období výsadby lze provádět řez vinné révy, 
ovocných stromů a křovin. Nejpříznivější jsou 
k tomu květové a plodové dny. Proškrtnuté termíny 
vynecháme.

Řez vrbových řízků na živé ploty: v květových 
dnech mimo období výsadby. V teplých polohách 
v období výsadby, abychom zabránili příliš silnému 
toku mízy.

Regulace slimáků na jižní polokouli: od 9. 2., 
7 hod., do 10. 2., 18 hod.

 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto

 j a a g i a l j

 6.k

 24.l


