
Kalendář konstelací pro zahrádkáře a zemědělce
Práce na zahradě i na poli podle přírodních kosmických rytmů

Příznivé dny pro včelaře v roce 2019

VYDAL

SESTAVIL

MATTHIAS K. THUN

Výsevní dny podle Marie Thunové® 2019

V 57. vydání Výsevních dnů podle Marie Thunové® se věnujeme 
zvláště stromům, jejichž životní a utvářející síla je do značné míry 
určována planetami. Jelikož péče o ovocné stromy, vinnou révu 
a nejrůznější keřové bobulové ovoce a také jejich hnojení probíhá 
přes kůru, představujeme zde velmi podrobně stromovou pastu 
podle Marie Thunové a její výrobu. Ukazuje se také, že mezi péčí 
o dřeviny a kultivací zahradních plodin lze najít velmi zajímavé 
paralely.
Pro včelaře zde ukazujeme možnost, jak nakrmit včely na zimu 
způsobem, který by více odpovídal jejich potřebám. 
Každoroční doporučení pro zahrádkáře, zahradníky, zemědělce 
a vinaře, stejně jako příznivé doby pro práci se včelami, jsou 
uvedeny v obvyklém rozsahu. Přejeme tedy všem čtenářům 
hodně úspěchů a radosti s Výsevními dny podle Marie Thunové®, 
ať už je budou používat v kterékoli pracovní oblasti.

Maria Thunová u kdouloně

9 788087 080399

VÝSEVNÍ DNY
podle Marie Thunové® 2019

PRO-BIO
Svaz 
ekologických 
zemědělců



Kategorie:
• Biopotraviny rostlinného původu
• Biopotraviny živočišného původu
• Steaková bio masa
• Biovýrobky pro gastronomii, pochutiny a ostatní
• Biovíno

Soutěž Česká biopotravina je kláním s dlouholetou tradicí. O prestižní titul se každoročně uchází 
desítky výrobků - potravin vyprodukovaných tuzemským ekologickým zemědělstvím. Účast v soutěži 
nabízí výrobcům biopotravin jedinečnou příležitost pro zviditelnění svých výrobků jak mezi obchodní-
ky samotnými, tak pro zpopularizování mezi širokou veřejností. Soutěž je každoročně pořádána pod 
záštitou ministra zemědělství.
Vítěz soutěže má právo užívat pro vítězný výrobek označení Česká biopotravina, doplněný příslušným 
letopočtem. Vítěz každé z kategorií má právo užívat pro vítězný výrobek označení Vítěz kategorie 
Česká biopotravina, opět doplněný označením roku, za který byl titul udělen. 

  KONTAKTY:

ČESKÁ BIOPOTRAVINA 2018
SOUTĚŽ TOP BIOPRODUKTŮ

Mitrovský dvůr, a.s. 
Mitrov 9, 592 53 Strážek
Tel.: +420 604 647 756
robert.zeleny@mitrovsky.com
www.mitrovsky.com

Marmelády Šafránka s.r.o.
Okrouhlice 27, 256 01 Benešov
Tel.: +420 725 320 120
romana.safrankova@gmail.com
www.marmeladysafranka.cz

JAVORNÍK-CZ s.r.o.
Štítná nad Vláří 414, 763 33
Tel.: +420 736 528 036
buzasova@javor-st.cz
www.ekofarmajavornik.cz

Ing. Dušan Michálek
Radošov 16, 362 72
Tel.: +420 777 150 001
med@vcelka.info  
www.vcelarikarlovarska.cz

Víno Marcinčák
Vinařská 6
692 01 Mikulov
Adresa provozovny:
areál Vinařství Marcinčák Novosedly
Tel.: +420 519 510 958, +420 736 
489 350
Fax: +420 519 513 750
vino@marcincak.cz
www.marcincak.cz
www.marcincak.cz/shop

Vítězové jednotlivých kategorií:
Hovězí tenderloin steak bio, Mitrovský dvůr, a. s. 

Celkový vítěz

Meruňky s levandulí a medem - extra džem, Marmelády 
Šafránka s. r. o.                                       

Biopotraviny rostlinného původu 

Bio Čerstvý sýr s bylinkami, JAVORNÍK-CZ s. r. o.  
 Biopotraviny živočišného původu 

Hovězí tenderloin steak bio, Mitrovský dvůr, a. s. Steaková bio masa

BIO Med Medovicový Ing. Dušan Michálek        Biovýrobky pro gastronomii, pochutiny a ostatní

Ryzlink rýnský, slámové víno 2015, Víno Marcinčák Biovíno



Výsevní dny 201968

Rodinná fi rma 
Vitaminátor

ze Sosnové

• možnost 
exkurzí

• mošťování 
z vlastních 
výpěstků

Podniková prodejna Vitaminátor (Opava, Nákladní 2)

e-shop: www.vitaminator.cz (100% lisované šťávy, ovocná pyré...)

SPOLUPRACOVALI
Titia Maria Thunová a Friedrich K. W. Thun



Výsevní dny 2019 67Výsevní dny 20192

Výsevní dny podle Marie Thunové® 2019 
978-80-87080-39-9 

Sestavil: Matthias K. Thun
Spolupracovali: Titia Maria Thunová a Friedrich K. W. Thun

Překlad © Radomil Hradil
Redakční úprava: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Sazba a tisk: Reprotisk s.r.o., Šumperk
Vydal: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Šumperk 2018

Všechna práva a vydávání Vysevních dnů podle Marie Thunové® v České republice 
vyhrazena PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců

© Aussaattage-Verlag Thun & Thun OHG, Biedenkopf (Germany)
© PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk 2018



Výsevní dny 201966 Výsevní dny 2019 3

Obsah 

Starý buk ve Willingshausenu ..................................................................................................... 4

Úvod ............................................................................................................................................ 6

Vliv planet při pěstování ovoce a vína ......................................................................................... 6

Péče o ovocné sady, vinice a bobulové ovoce............................................................................. 6

Stromová pasta podle Marie Thunové v praxi ............................................................................. 9

Planety a dřeva. Planetární rytmy ...............................................................................................14

Zhotovení vlastního pěstebního a výsevního plánu ....................................................................15

K rostlinným biodynamickým preparátům podle Marie Thunové ................................................16

K pojmu nástup půdního tepla ....................................................................................................17 

Ošetřování a zakrmování včelstev ..............................................................................................19

Zkušenosti a úvahy k zimnímu zakrmení ....................................................................................19

Publikace vydané nakladatelstvím „Aussaattage-Verlag Thun & Thun OHG“ ............................21

Přiřazení rostlin k plodovým typům ............................................................................................ 22

Úvod pro nové čtenáře Výsevních dní ....................................................................................... 23

Co jsou opozice, trigony nebo konjunkce? ................................................................................ 23

Výsevní dny pro stromy a keře v roce 2019 ................................................................................24

Termíny pro porážení speciálních dřevin v roce 2019................................................................ 25

Příprava žitného chleba ............................................................................................................. 25

Napadení rostlin houbovými organismy ..................................................................................... 25

Příznivá doba pro sběr preparátových rostlin ............................................................................ 25

Česko-slovenský botanický slovník ........................................................................................... 26

Zvěrokruh ...................................................................................................................................27

Trigony ........................................................................................................................................27

Siderický Měsíc ......................................................................................................................... 28

Rozdělení rostlin pro výsev a sklizeň......................................................................................... 29

Nepříznivá období ..................................................................................................................... 29

Vzestupný Měsíc ....................................................................................................................... 29

Sestupný Měsíc ......................................................................................................................... 30

Ke kalendáři ............................................................................................................................... 30

Astronomické značky ..................................................................................................................31

Kalendárium leden až prosinec 2019 ......................................................................................... 32



Výsevní dny 2019 65Výsevní dny 20194

Starý buk ve Willingshausenu
Walter Thun

Malíř Walter Thun ve svých dílech vždy usiloval o ztvárnění nejen samotného objektu, ale též 
o začlenění otázek a poznatků vyvstávajících v procesu tvorby. Vznikla tak okouzlující ztvárnění 
krajin, na nichž při pozornějším pohledu nalezneme bytosti, které Walter Thun v procesu tvorby 
objevil a ve svých obrazech zviditelnil i pro pozorovatele díla.

U Willinghausenského buku se mu nádherným způsobem zdařilo zachytit kosmické síly 
Saturnu, jež tomuto stromu dávají růst a vytvářet tvary typické pro buky. Je to patrné zvláště 
v kovově-olověném vyzařování, jež k Saturnu patří a ve slunečním světle odráží nádherně zářící 
stříbrošedou barvu kůry.

Willingshausenský les skrýval mnohé staré „stromy-poklady“, které přispěly k tomu, že zde 
v domě rodiny von Schwerzellových kolem roku 1813 vznikla a rozvíjela se umělecká kolonie 
velkého tvůrčího duchovního potenciálu.
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Walter Thun: Starý buk ve Willingshausenu, akvarel, 1962, 30 x 56 cm
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Úvod
Ohlédneme-li se za rokem 2018, musíme konstatovat, že nás letošní přechod zimy a jara 

velmi překvapil. Podle planetárních konstelací jsme co do povětrnosti očekávali značně smíšené 
jaro a žádnou zimu. V minulosti tomu v naší zeměpisné šířce bylo tak, že v listopadu klidně mohl 
krátkodobě přijít mráz až −15 °C. Poté se znovu oteplilo, děti se však mohly radovat ze sněhu 
o Vánocích. Ten pak do poloviny ledna roztál a od poloviny února potom zima ještě jednou na 
2 až 3 týdny udělala čest svému jménu.

V roce 2018 jsme v lednu měli vícero teplejších dnů, během nichž mohly včely provést váhavý 
očistný prolet. Až do února se pak střídaly slunné a mrazivé dny, které nám ještě v březnu 
několikrát přinesly řádnou sněhovou nadílku. Pro včely nebylo snadné tento čas přestát. Příroda 
se prostě ne a ne probudit ze „zimního spánku“. Teprve duben přinesl trochu příjemnější noční 
teploty, které se pak do poloviny měsíce vyšplhaly na jarní úroveň.

Dlouho jsme si kladli otázku, jak se mohlo stát, že se nám známá působení planet neprosadila. 
Náhle se mi z paměti vynořila vzpomínka na sedmdesátá léta. Tenkrát jsme také pozorovali něco 
podobného. Dostavovala se období chladu, která nepocházela od známých planet. Tato období 
se pomalu posouvala a potvrzovala je i řada přátel z úplně jiných oblastí.

Maria Thunová byla pevně přesvědčena, že to nejspíš souvisí s dosud neobjeveným 
nebeským tělesem, planetou. Za mnohá léta pozorování tohoto jevu ho nazývala „Všekruh“ 
(Ringall), protože jaksi uzavíral kruh planet. Následně jsme si jím mohli vysvětlit naši nezdařilou 
předpověď počasí. Tento jev budeme i nadále sledovat.

Vliv planet při pěstování ovoce a vína
Od začátku padesátých let se Maria Thunová pokoušela vyzkoumat souvislosti kosmu a Země. 

Zpočátku to byla pouhá zvídavost, která byla probuzena údaji Rudolfa Steinera v takzvaném 
Zemědělském kurzu.

Poté co v následujících 10 až 15 letech objevila některé stěžejní zákonitosti a dala je k dispozici 
praktikům, přicházely z jejich strany stále nové otázky, na něž hledala odpovědi v příslušných 
nových pokusech. Tak se rozvinula nepřetržitá pokusná činnost.

Vždy měla potřebu najít odpověď na nové otázky, které vyplývaly z naší práce. A jelikož 
zemědělci a zahradníci, kteří se nově dostanou k Výsevním dnům, mívají často otázky, které již 
byly v předchozích letech zodpovězeny, věnujeme pozornost i těmto starším dotazům.

Často se také setkáváme s otázkami vyplývajícími z aktuálních událostí, jakou je například 
výskyt plísně bramborové. Anebo se zahradník potýká s přemnožením mšic. V konvenčním 
zemědělství a zahradnictví sáhne v takovém případě po nějakém postřiku. Jelikož se však stále 
více zahradníků a především zahrádkářů rozhoduje pro biologickou ochranu rostlin a jelikož 
už nemůžeme sáhnout po zkušenostech dřívějších generací, býváme s oblibou dotazováni na 
řešení.

Zdá se také, že ovocnářství se těší rostoucímu zájmu. Proto jsme se rozhodli podívat se 
v letošních Výsevních dnech blíže na oblast pěstování ovocných stromů.

Vzhledem k tomu, že biodynamici mají dobrý zdroj vědomostí ve Steinerově Zemědělském 
kurzu, chtěli bychom se o něj opřít, neboť jsou to vědomosti, které mohou být prospěšné 
každému, bez ohledu na to, jakou pěstitelskou metodu praktikuje.

Ukazuje se, že péče o stromy, zvláště stromy ovocné, vykazuje jistou podobnost s péčí 
o jednoleté zeleninové kultury. Co se týče hnojení a použití výluhů, můžeme sem zařadit také 
pěstování vína a bobulového ovoce.
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Výsevní dny bývají často házeny do jednoho pytle s různými lunárními kalendáři. Kdo se 
však s Výsevními dny podle Marie Thunové vyzná, ten ví, že Měsíc představuje pouze část 
celkového působení přicházejícího z kosmu, tzn. také ze Slunce, planet a zvěrokruhu. Můžeme 
tak, pracujeme-li na obsahu Zemědělského kurzu, konstatovat, že Rudolf Steiner připisoval 
planetám velkou důležitost. Podíváme-li se na jeho výroky vztahující se ke stromům, vyvstane 
před námi celistvý pohled, kdy člověk už není jen zemědělec nebo zahradník nebo vinař, ale 
profesní hranice se rozplývají a jednotlivé obory přecházejí bez hranic jeden v druhý.

Rudolf Steiner popisuje, že se na strom můžeme dívat jako na „vychlípenou zemi“, která sahá 
až do oblasti větví, a že o ni máme pečovat podobně jako o půdu na poli. Listy, květy a plody 
můžeme považovat za jednoleté rostliny, rostoucí na půdě této „vychlípené země“.1

Podaří-li se nám toto jednotné působení v duchu rozdělit do dvou životních oblastí, 
dospějeme k tomu, že prostřednictvím kmene hnojíme zelenou rostlinu rostoucí na větvích 
stromu; kmen pak představuje totéž, co například v zelinářství oživená půda na poli. Jak tedy 
máme o kmen stromu pečovat, aby z hlediska látky sice zůstal kmenem, zároveň se však stal 
úrodnou půdou pro listy, květy a plody?

V ovocnářství se v minulosti s oblibou prováděl nátěr kmenů směsí kravinců a jílu. Ten byl 
považován za opatření údržby sadu. Úplně jistí jeho hnojivým účinkem si však ovocnáři přece 
jen nebyli, a stromy tak raději ještě hnojili kolem kmene pod korunou. Když se v zemědělství 
začalo hnojení počítat v kilogramech nebo metrických centech, vyvstala mezi ovocnáři otázka, 
kolik hnojiva je asi třeba použít v sadu, aby se sklidil náležitý výnos. Ti, kdo měli dosud blízko 
k zahradnické praxi, měli za to, že když strom dá například 15 košů jablek, mělo by se mu dát 
do oblasti koruny 15 košů hnoje nebo kompostu. Byla to dobrá úvaha, která však měla jeden 
nedostatek, totiž že stromy takovou dávku ne vždy snesly – i dobrého může být někdy příliš. 
Došlo tak k oslabení stromů, které se projevilo výskytem škůdců a chorob.

Maria Thunová se snažila pohlížet na stromy tak, jak to ukázal Rudolf Steiner, a na základě 
mnoha pokusů vytvořila vlastní stromovou pastu, jejíž výroba bude popsána v následující 
kapitole.

Péče o ovocné sady, vinice a bobulové ovoce
Na žádost různých ovocnářů a vinařů bychom chtěli uvést následující doporučení k péči 

o ovocné sady, vinice a bobulové ovoce, s výjimkou borůvek.
Na severní polokouli začíná ovocnářský rok začátkem listopadu. Tehdy bychom měli dát na 

hektar 10 tun dobře přeměněného kompostu. Jakmile opadá listí, můžeme v plodových dnech 
provést trojí zpracování půdy se současným postřikem kravincovým preparátem (se stromovou 
pastou) na kmen a větve. Jde o náhradu dříve doporučovaného nátěru stromů.

Příprava stromové pasty: Do dřevěné kádě dáme 10 kg kravinců, 10 kg hlíny, 2,5 kg čedičové 
moučky (moučky!), 2,5 kg dřevného popela a 1 l syrovátky. To celé 1 hodinu rýčem přehazujeme, 
tzn. dynamizujeme.

Pastu necháme stát na tmavém a chladném místě a v průběhu dalších týdnů spotřebováváme.
Při míchání kravincového preparátu přidáme ke 100 l vody 1 kg pasty a 20 minut mícháme. 

Necháme krátce usadit a přecedíme přes dvě perlonové punčochy, aby se trysky postřikovače 
neucpávaly. Aplikaci opakujeme třikrát v plodových dnech, současně se zpracováním půdy.

V březnu bychom měli 3krát v plodových dnech při zpracování půdy provést postřik 
roháčkem, zároveň však postříkat i kmeny a větve. Jakmile na jaře vyraší první listy, aplikujeme 

 Viz Rudolf Steiner: Zemědělský kurz, Fabula, Hranice 2015, str. 72n a 164nn.
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jedenkrát v listových dnech navečer kopřivový výluh. Když po květech vyraší první listy, můžeme 
provést první postřik křemenáčkem na listy. V plodový den bychom měli půl hodiny před východem 
slunce začít míchat, míchat hodinu a pak ihned přistoupit k postřiku.

V květových dnech brzy zrána můžeme jedenkrát postříkat pampeliškovým výluhem (posiluje 
procesy křemíku v listech, abychom rostlinným parazitům zabránili v proniknutí do listu) 
a jedenkrát heřmánkovým výluhem (podněcuje proces vápníku a posiluje listy, můžeme pak 
upustit od postřiku mědí).

V plodových dnech můžeme jedenkrát aplikovat řebříčkový výluh (podněcuje proces draslíku 
a působí tak, že můžeme upustit od aplikace síry), nezávisle na postřiku křemenáčkem.

K postřiku křemenáčkem na podporu tvorby pupenů jsou pro rok 2019 k dispozici plodové dny.
Je-li nutný letní řez, volíme plodové dny během období výsadby, tedy za sestupného Měsíce.
Pro sklizeň ovoce na uskladnění bychom měli volit květové nebo plodové dny za vzestupného 

Měsíce, tedy mimo období výsadby.
Po sklizni, avšak ještě před opadem listí, postříkáme v plodových dnech odpoledne, po 

15. hodině, křemenáčkem. Tento postřik se stará o vyzrání dřeva a působí preventivně proti 
napadení houbami v příštím roce.

S tímto výkladem máte v rukou podrobný plán, jak zacházet s ovocnými stromy tak, aby to 
odpovídalo jejich potřebám.

Pro vysvětlení se ještě blíže podívejme na dávku kompostu. Dobře přeměněným kompostem 
se rozumí takový kompost, který ležel po celý rok. To znamená, že tento kompost mohl celý rok 
sbírat planetární síly. Rudolf Steiner popisuje, že všechno, co se pozvedne nad normální úroveň 
půdy, je zvláště vnímavé pro síly kosmického okolí.

Této „kosmické zralosti“ nelze dosáhnout, jestliže kvůli rychlejší přeměně do kompostu 
přidáme startér zakoupený v prodejnách se zahradními potřebami. Docílíme tím pouze rychlejšího 
chemického rozkladu, který však s komickou zralostí nemá nic společného. Uvedených 10 tun 
zralého kompostu na hektar je tak malé množství, že ho stěží uvidíme, jeho účinek na půdní život 
je však značný.

Dobře přeměněný kompost zakrytý slámou
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BIOZAHRADA
ZAHRADA BEZ CHEMIE A PLNÁ 
ŽIVOTA
Tabach Arnošt

Kniha Arnošta Tabacha 
naučí začínající zahrád-
káře ekologicky myslet 
a v souladu s přírodou pěs-
tovat ovoce, zeleninu a kvě-
tiny tak, aby se co nejmé-
ně poškozovalo okolní prostředí chemickými 
prostředky. Klade důraz na smíšené kultury 
využívající vzájemně prospěšné působení 
rostlin, na používání výtažků z léčivých rost-
lin k podpoře růstu a ochraně před škůdci 
a na hnojení půdy bylinnými zákvasy. 
Formát 165×235, 128 stran, 249 Kč.Formát 165×235, 128 stran, 249 Kč.

Tato víceletá bylina se vysévá v dubnu, a to po 8-10 kg/ha. Cena: 300 Kč/kg. 
Rostlina patří mezi podporované druhy speciálních bylin. 

Z nabídky výrobce LL spol. s r. o., Bělohorská 493/63, 169 00 Praha 6, Tel.: (+420) 235366410, 
E-mail: Leo@llcomp.cz, WWW:  www.llcomp.cz, www.sirupy.eu. 

Bio Semena jitrocele Plantago lanceolata

BIODYNAMICKÉ 
VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ

Pavloušek Pavel, 
Muška František, ...

Biodynamické pěstování 
révy vinné zahrnuje 
nejen péči o révový keř 
v souladu s přírodními 
a kosmickými rytmy, ale 
je založeno zejména 
na péči o půdu, která 
keř vyživuje. Je-li půda 
zdravá, plná užitečných 
mikroorganismů a organické hmoty, není 
nutné používat chemická hnojiva. 
Formát 144×207, 144 stran, 199 Kč.
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Co se týče kultivace během vegetace, poukazujeme na používání bylinných výluhů. Ty je 
v každém případě třeba aplikovat na list, neboť květy jsou velmi citlivé a na tyto postřiky bylinnými 
výluhy nereagují dobře.

Aplikaci křemenáčku rozhodně neprovádíme ve stadiu květu, ale teprve poté, co se vytvoří 
plůdek.

K prvnímu postřiku kopřivovým výluhem například u jabloní máme často k dispozici jen 2 až 
3 dny od stadia listů a poupat do stadia květu.

U hrušní, třešní a broskvoní bude nejspíš možné začít s uvedenými postřiky teprve po odkvětu. 
Jelikož vývoj listů a poupat může být u různých odrůd různě rychlý, musí praktik sám rozhodnout, 
v jakém časovém rámci jsou postřiky možné.

Postřik kopřivovým výluhem bychom rozhodně neměli vynechat, protože velmi podporuje 
rozvoj listů a především horní strana listů pak není tak citlivá vůči sporám hub, které se na ni 
dostanou působením větru a deště. Ale i ostatní uvedené bylinné výluhy přispívají k dobrému 
stavu stromů v sadu, což platí i pro vinice a plantáže keřového bobulového ovoce. O různých 
možnostech použití kopřivy jsme podrobně psali ve Výsevních dnech podle Marie Thunové 2018.

Na jeden výluh bychom ještě chtěli zvlášť upozornit: v ekologickém pěstování rostlin se jako 
všelék proti napadení houbovými organismy s oblibou používá přesličkový odvar a zčásti se 
postřikuje přímo na půdu. Měli bychom ovšem vzít v úvahu, že účinek přesličky bývá velmi silný. 
V pokusech se opakovaně ukazovalo, že při použití přesličkového odvaru mohou značně utrpět 
mikroorganismy žijící v horní 2–3centimetrové vrstvě půdy, což potvrdily i půdní rozbory.

Stromová pasta podle Marie Thunové v praxi
V biodynamickém zemědělství a zahradnictví se velký důraz klade na získání dobrého 

kompostu z hnoje a z rostlinných materiálů, který je základem péče o půdu a předpokladem 
zdravého růstu rostlin. Již v šedesátých letech 20. století, kdy pokusná práce Marie Thunové 
nabývala stále většího rozsahu, se zahradníci a zahrádkáři svou otázkou, kterým druhem 
kompostu mají hnojit kterou plodinu, postarali o to, že jsme zahájili rozsáhlé srovnávací pokusy 
s komposty. Ze svého dětství znala Maria Thunová nejrůznější druhy kompostu, které také 
její matka používala na zahradě, zahradníci si však pro své speciální kultury chtěli zhotovovat 
příslušné biodynamické komposty. Začali jsme tedy připravovat komposty z hovězího, koňského, 
prasečího a drůbežího hnoje. Časem se pokusy stále více rozrůstaly, protože jednotlivé druhy 
hnoje byly také velmi rozdílně ošetřovány.

Ukázalo se například, že hovězí hnůj má nejvyváženější vlastnosti, koňský hnůj má tendenci 
zahřívat se a prasečí hnůj se hodí v podstatě jen k přimíchání do hovězího a koňského hnoje. 
Drůbeží hnůj je speciální záležitostí vhodnou k obohacování různých druhů kompostů.

V té době se v zemědělství odehrávaly zásadní strukturální změny. Ve stájích se začalo 
chovat na roštech a vznikala kejda jako směs moči a pevných výkalů zvířat; prastará metoda 
sušení sena začala být pomalu nahrazována senážováním. Důsledkem bylo, že statková hnojiva 
zvířecího původu měla najednou jiné účinky na růst rostlin a jejich zdravotní stav. Změnily se 
i příprava a účinek biodynamického preparátu roháčku.

Na základě mnoha pokusů jsme s jistotou konstatovali, že pro použití kravince ke zhotovení 
roháčku je třeba krmit krávy několik dnů suchým objemným krmivem, tedy senem a slámou, 
abychom získali pevné a libě vonící výměty. Byli jsme pak pokaždé velmi šťastní, když jsme od 
sedláků získali pro zhotovení preparátu hnůj této kvality.
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NA ČESNĚ
Jak z pozorování na česně 
poznáme, co se děje ve včelstvu
Heinrich Storch

Užitečná příručka pro 
včelaře, která vedle 
popisu pozorování 
přináší vždy 
vysvěAtlení daného 
jevu, případně 
i opatření, které 
je třeba udělat. Je 
uspořádaná podle 
ročních období 
a včelaře tak provází po celý rok.

80 stran, 159 Kč.   

KUCHAŘKA ZE DVORA
Kuchařka Huga 
Michala Hromase 
nabízí vtipným 
jazykem sepsané jak 
základní, tak netradiční 
recepty, které uplatníte 
nejen ve venkovské 
kuchyni. Přečíst by 
si ji měli všichni, kdo 
odebírají produkty 
z farem, a tudíž řeší jídelníček dle sezóny.
Cena: 299,- Kč 
pro členy Svazu PRO-BIO 250,- Kč, 
nad 20 ks sleva 20 %.

PŮSOBENÍ PLANET 
A ŽIVOTNÍ PROCESY
Příspěvek k porozumění planetár-
ním procesům v lidském organi-
smu a působení biodynamických 
preparátů
Bernard C. J. Lievegoed
V první části autor, mj. ze svých zkušeností 
lékaře, popisuje jednotlivé planetární proce-
sy v člověku, rostlinách a Zemi, přičemž si 
u každé planety všímá vždy dvou protiklad-
ných procesů. Ve druhé 
části tyto poznatky apli-
kuje na biodynamické 
preparáty a objasňuje, 
proč jsou použity právě 
příslušné rostliny a zvíře-
cí orgány; všímá si také 
účinků těchto preparátů.
Vyjde do konce roku 
2017; cena dosud nesta-
novena.

Kuchařka ze dvora

Michal Hromas
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Knihy lze objednávat na adrese Svazu PRO-BIO, pro-bio@pro-bio.cz, tel. 583 216 609

VÝSEVNÍ DNY SPECIÁL
Výběr toho nejzajímavějšího 
z Výsevních dnů Marie Thunové 
1986 až 2013

Maria Thunová – Matthias K. Thun
Rozdělení rostlin •  Pěstování 
zeleniny (salát, květák, cibule, 
fazole, rajčata atd.), brambor, 
olejnin, luskovin a léčivých 
rostlin podle postavení Měsíce 
a planet • Zpracování půdy • 
Kompost • Zelené hnojení • 
Zákvasy • Stromy • Voda • 
Použití kopřivy • Osevní postup 
ve skleníku • Pěstování jahod 
• Získávání osiva • Homeopa-
tická regulace plevelů a škůdců • Mravenci • 
Slimáci • Divoká zvěř • Setí, sázení a roubování 
• Sklizeň • Ošetřování včelstev • Recept na žit-
ný chléb • Jaderná energie • Zvěrokruh • Sou-
hvězdí a znamení •  Věk Vodnáře • Velikonoce 
• Historie konstelačního výzkumu
Publikace je doplněna rejstříkem pro snazší vyhledávání 
a působivými reprodukcemi kreseb a obrazů Waltera 
Thuna. 
Sestavil Radomil Hradil, vydal PRO-BIO Svaz eko-
logických zemědělců, 90 stran, 45 Kč.

Pokyny pro zemědělce, zahradníky a zahrádkáře jak sít, okopá-
vat a sklízet v souladu s přírodními kosmickými rytmy

VYDALI

Maria a Matthias K. Thunovi

Výsevní dny SPECIÁL
Výběr kapitol z Výsevních dnů 1986–2013

PRO-BIO
Svaz 
ekologických 
zemědělců
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Přísady dáme do dřevěné kádě

Krásně tvarované a pevné kravince Kravince určené pro roháček přímo ve stáji 
hodinu dynamizujeme

Přísady ke zhotovení stromové pasty: kravinec, 
jíl, čedičová moučka, popel a syrovátka

Titia mísí přísady hodinu trvajícím 
přehazováním (dynamizování)

Hotová stromová pasta
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VČELY JINAK

Knihy lze objednávat na adrese Svazu PRO-BIO, pro-bio@pro-bio.cz, tel. 583 216 609

ZAHRÁDKÁŘOVA ČÍTANKA
Biodynamické pěstování zeleniny 
a ovoce
Luděk Přikryl

Zásady bio-
dynamického 
pěstování ze-
leniny, ovoce, 
aromatických 
bylin a léčivých 
rostlin. Kompost 
jako zlatý důl 
zahrady. Střídá-
ní plodin. Využití 
pařenišť. Žížala jako zahrádkářův spolupracov-
ník. Kalendář zahrádkářských prací. Správné 
pěstování jednotlivých druhů zeleniny.
Množství nákresů, 260 stran, 248 Kč.

PŮDA – ZDRAVÁ, ŽIVÁ, ÚRODNÁ

Humusová teo-
rie. Význam žížal 
pro tvorbu orni-
ce. Život v orné 
půdě. Matka 
Země. Zdravá 
a nemocná 
půda. Půda jako 
živý organismus. 
Půda v bioza-
hradě. Bilance 
humusu. Péče 
o půdní život. 
Jsme půda.

Sestavil Radomil Hradil.
Větší formát, 274 stran, 247 Kč.

ZEMĚDĚLSKÝ KURZ
Kosmické a terestrické podmínky 
zdravého zemědělství
Rudolf Steiner

Přednášky Rudolfa 
Steinera, které 
se staly základem 
biodynamického 
zemědělství. Vliv 
planet na růst 
rostlin. Biodyna-
mické preparáty. 
Homeopatické 
metody regulace 
škůdců, plevelů 
a chorob. Krmení zvířat.
Nové, přepracované vydání.
248 stran, 248 Kč.

Alternativy v chovu včel a přístupu k nim
 I.  Včely a jejich problém
 II.  Jiné včely
 III.  Jiný chov
  a) Alternativní opatření v chovu
  b) Jiné úly
 IV.  Krajina pro 

včely

Kniha obsahuje 
asi 100 černobí-
lých fotografi í 
a nákresů, 
320 stran,
298 Kč.
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Friedrich nanáší hotovou pastu širokým 
štětcem na kůru stromu. Pokud chceme 
pastu nanášet postřikovačem, musíme ji 
nejprve poněkud zředit vodou, protože jenom 
rozmícháním v kravinovém preparátu se 
úplně nerozpustí

Friedrich odstraňuje drátěným kartáčem 
zvětralou kůru. U mladších stromů, jejichž 
kůra je dosud jemnější, můžeme použít 
mosazný kartáč nebo rýžák na podlahu

Je-li kůra poraněná, můžeme pomocí malé 
zednické lžíce nebo špachtle ránu zatřít 
neředěnou pastou

Aby vítr a déšť nanesenou pastu nesmyly, 
můžeme ošetřené místo překrýt pytlovinou 
a převázat provázkem

Zde vidíme letorost jabloně (Venuše). Poupata jsou dosud malá, listy jsou však již natolik velké, 
že lze provést postřik kopřivou. Tento stav však trvá jen 2 až 3 dny, poté vyrazí květní poupata. 
Doba vhodná pro aplikaci výluhu je tedy velmi krátká.

Vpravo již květ přešel v tvorbu plůdků. Nyní lze provést postřiky, které dosud nemohl být 
provedeny.
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U broskvoní (Venuše) můžeme postřiky 
provést teprve poté, co začnou tvořit plůdky.

U hrušně (Venuše) záleží na odrůdě, jestli 
můžeme postřik kopřivou provést před květem 
nebo po něm.

Též u třešně (Měsíc a Mars) bude nejspíš 
nutné posečkat s postřiky až do odkvětu.

Také réva vinná reaguje velmi dobře na různé 
postřiky rostlinnými výluhy. Pokud v závislosti 
na odrůdě můžeme po sklizni provést 
ještě jeden postřik křemenáčkem na zralé 
listy, bude to mít velmi pozitivní účinek na 
zdravotní stav v následujícím roce. Stromovou 
pastu aplikujeme teprve po řezu révy. Hlavu 
révy kartáčem neošetřujeme.

Obrázek ukazuje různé odrůdy brambor. 
U brambor lze docílit velmi dobrých výsledků 
proti plísni bramborové, provedeme-li postřik 
kopřivovým výluhem, když jsou brambory 
v raném stadiu růstu asi 10 až 15 cm vysoké.
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Výsevní dny vydává každoročně PRO–BIO Svaz ekologických zemědělců 
v rámci svých aktivit. Svaz PRO–BIO úspěšně funguje jako zástupce 

ekologického zemědělství již 29 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 • www.kamprobio.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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Toto rajče bylo ošetřeno výluhem dubové kůry 
a křemenáčkem.

Zcela zdravá rostlina bramboru, jejíž svrchní 
strana listů je díky postřiku kopřivovým 
výluhem odolná proti napadení houbami 
působením deště a větru.

Friedrich zde ukazuje, jak u brambor zjistíme 
správnou velikost pro postřik. Aplikací 
křemenáčku již v této velikosti podpoříme 
nejen rozvoj listů, ale také kvalitativní 
parametry u hlíz.

Podobně jako brambor je i rajče velmi vděčné 
za postřiky výluhy. Tato rostlina byla v rané 
fázi růstu ošetřena kopřivovým výluhem 
a křemenáčkem. U rostlin předpěstovaných 
ve skleníku provádíme postřiky výluhy 
a křemenáčkem až po vysazení na místo, 
jakmile vyroste první nová dvojice listů.
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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto
 h j g j j bR l j

 7.i 19.k 4.h 

 28.j  31.i

Prosincové shrnutí
V bílé Vánoce bohužel doufat nemůžeme. Dva 
tepelné trigony, z toho jeden přímo na Štědrý 
den, a řada planet před hřejivými souhvězdími 
stěží připustí vládu chladu. Také Silvestr slibuje 
díky Merkuru, který 28. prosince přechází do 
Střelce, spíše teplé počasí.

Období výsadby: od 13. 12., 23 hod., do 
26. 12., 20 hod.
Tato doba je opět vhodná k řezu stromů a keřů. 
U plodových rostlin dáváme přednost květovým 
a plodovým dnům během období výsadby.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 12., 
0 hod., do 13. 12., 21 hod., a od 26. 12., 22 hod., 
do 31. 12., 24 hod.

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

Přejeme našim čtenářům 
požehnaný adventní 

a vánoční čas a hodně zdraví 
do nového roku 2020.
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Planety a dřeva
V Zemědělském kurzu poukázal Rudolf Steiner na různorodé vztahy stromů k planetám. Do 

stavby prvního Goetheana, které bylo celé zbudováno ze dřeva, nechal vestavět a umělecky 
ztvárnit dvakrát sedm planetárních sloupů: měsíční sloupy ze dřeva třešně, venušské sloupy ze 
dřeva břízy, merkurské sloupy ze dřeva jilmu, sluneční sloupy ze dřeva jasanu, marsické sloupy 
ze dřeva dubu, jupiterské sloupy ze dřeva javoru a saturnské sloupy ze dřeva habru.

Máme tu přičlenění stromů k takzvaným klasickým planetám; uspořádání v Goetheanu bylo 
orientováno podle evoluce.

Planetární rytmy
Podívejme se nejprve na planetární rytmy. Saturn má dobu oběhu trvající zhruba 30 let. 

Jupiter má dobu oběhu asi 12 let. Doba oběhu Marsu je přibližně 2 roky.
Slunce je pro nás vzestupné od začátku každého roku do letního slunovratu, ve druhé polovině 

roku je pak sestupné. Představuje střední míru, kterou dřevnaté rostliny rády používají.
Vzestupné a sestupné doby Merkuru a Venuše závisí na jejich oběhu kolem Slunce. Merkur 

potřebuje na cestu kolem Slunce 116 dnů, Venuše 584 dnů. Jejich nejsilnější působení jsme 
zjistili vždy v době vratnosti (retrográdnosti), to znamená, když se nacházejí mezi Sluncem 
a Zemí. Velký význam má ale také průchod klasických planet před souhvězdími zvěrokruhu. 
Bezvýznamná není ani role opozicí a trigonálních postavení oběžnic mezi sebou.

Dřevnaté rostliny jsou samozřejmě také závislé na Slunci, mají však ještě silnější vztah 
k planetám naší sluneční soustavy. Rudolf Steiner tak v Zemědělském kurzu upozorňuje na vztah 
jehličnatých dřevin k Saturnu nebo dubu k Marsu. Na jiném místě říká doslova: „Neboť máte-li 
meruňky či švestky s jejich jemnou chutí, pak je tato jemná chuť, stejně jako barvy květů, oním 
kosmickým principem, vystoupivším až do plodů. V jablku tak skutečně jíte Jupiter a ve švestce 
zase Saturn.2  Na jiném místě pak popisuje život stromu v souvislosti se silami hvězd.

V dřevnatých rostlinách míváme v tvorbě plodu často planetami zprostředkovaná kosmická 
působení z minulého roku.

Javor (Acer) je jupiterská rostlina.
Jabloň (Malus pumila) patří k planetě Jupiteru.
Bříza (Betula) patří k planetě Venuši.
Hrušeň (Pyrus) je přiřazena k planetě Venuši.
Třešeň (Prunus avium) patří k Měsíci, zčásti však také k Marsu.
Buk (Fagus sylvatica) ukazuje ve svém habitu planetární působení Jupiteru a Saturnu.
Habr (Carpinus betulus) je stromem planety Saturnu.
Dub (Quercus), ať už dub zimní (drnák) nebo dub letní (křemelák), je rostlinou Marsu.
Olše (Alnus glutinosa) je stromem planety Merkuru.
Jasan (Fraxinus excelsior) neboli v severské mytologii „Yggdrasil“ musíme přičlenit ke Slunci.
Smrk (Picea abies) sice jakožto jehličnan patří k saturnským rostlinám, je však především 

slunečním stromem.
Líska (Corylus avellana) je rostlinou Slunce. (Většinou mluvíme o lískovém keři.)
Jírovec neboli kaštan (Aesculus hippocastanum) je rostlinou Marsu.
Borovice (Pinus sylvestris) je sice také jehličnanem, a patří tudíž k planetě Saturnu, zároveň 

je však měsíční rostlinou.

Viz Rudolf Steiner: Zemědělský kurz, Fabula, Hranice 2015, str. 41.
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Prosinec 2019
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 - i  země kořen  ⇉ ↯

   2.  po  k      země kořen

   3.  út l 2    ze/sv kořen do 1, od 2 květ  D

   4.  st  l      světlo květ  ⇉

   5.  čt a 4 Ag6   sv/vo květ do 9, od 10 list  ⇉

   6.  pá  a      voda list

   7.  so a      voda list

 8.  ne  b 8    vo/te list do 7, od 8 plod  ⇉ Z V

   9.  po  b      teplo plod

 10.  út  c 6    te/ze plod do 5, od 6 kořen  ⇉ ↯

 11.  st  c      země kořen

 12.  čt  c        6   země kořen do 23  ⇉

 13. pá  d   1     22 D16 L ze/sv kořen od 1 do 12 --- a od 19     zač. obd. výsadby 23

 14.  so  d      světlo květ do 24  ⇉ V

 15.  ne  e 1   L voda list od 1 do 7, od 8 do 23 plod  ⇉ ↯

 16.  po f  13    vo/te list 0–12, od 13 plod  ⇉

 17.  út f      teplo plod

 18.  st  f   Pg22   teplo plod do 10 --------------  ⇉

 19.  čt  g 1   oE země ----------------------------

 20.  pá  g   A - j  země --------- kořen od 11  ⇉ Z V D

 21.  so  g      země kořen  ⇉ Z ↯

 22.  ne h 7    ze/sv kořen do 6, od 7 květ  ⇉ ↯

 23.  po i  14    sv/vo květ do 13, od 14 list

 24.  út  i   Štědrý den L voda list do 13, od 14 plod  D

 25.  st j  21 Boží hod  vo/te plod do 3, 4–20 list, od 21 plod

 26.  čt  j      7      21 Jq teplo plod do 4 --- a od 17  konec ob. výs. 20     E14 JA D

 27.  pá  j     Ju teplo plod do 13 --- a od 19

 28.  so  k 4    te/ze plod do 3, od 4 kořen  ⇉ Z

 29.  ne  k     Jn země kořen do 1 a od 6

 30.  po  l 11   L ze/sv kořen do 10, 11–14 květ, od 15 plod  ⇉ 

 31.  út  l      světlo plod do 3, od 4 květ  D
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Modřín (Larix decidua) je strom, který je sice jehličnatý, pro Saturn se však rozhodl jen velmi 
málo. Drží spíše s podslunečními planetami Merkurem a Venuší.

Květy lípy (Tilia platyphyllos) a jejich omamná vůně prozrazují její vztah k Venuši.
Kaštanovník (Castanea sativa) nebo také jedlý kaštan musíme hledat někde mezi Jupiterem 

a Marsem.
Topol (Populus) je strom, který dává přednost vlhké půdě v nížinách nebo u potoků. Můžeme 

ho přiřadit k Měsíci.
Akát (Robinia pseudoacacia) pochází z Ameriky a do Evropy byl dovezen. Přiřadili bychom 

ho k Venuši.
Jedli (Abies alba) jakožto jehličnan řadíme k Saturnu, má však rovněž silnou vazbu na Slunce.
Túje (Thuja occidentalis), zvaná též zerav, je rostlinou Saturnu.
Jilm (Ulmus minor) přiřazujeme k Merkuru.
Jalovec (Juniperus) je rostlinou Saturnu.
Ořešák královský (Juglans regia), zvaný též vlašský ořech, je stromem planety Jupiteru.
Vrbu jívu (Salix caprea) řadíme k venušským rostlinám.
S cedrem (Cedrus libani) se lidé blíže obeznámili při stavbě Šalomounova chrámu. Vedle 

příslušnosti k Saturnu ho považujeme za sluneční rostlinu.
Švestka (Prunus domestica) je pravou saturnskou rostlinou.
S palmami jsme se setkali především v Egyptě. Patří k jednoděložným rostlinám a mají 

zpeřené nebo vějířovité listy. Ke kulturním druhům patří především palma datlová a palma 
kokosová, jejíž olej se používá k lidské výživě i v Evropě. Do svého růstu palmy začleňují různé 
planetární síly.

Celkově se palma zdá být saturnskou rostlinou, ve tvaru jejích listů však nalezneme merkurské 
impulzy, v květech působení Venuše a tvorba oleje v plodech je podporována Jupiterem.

Olivovník (Olea europaea), který patří ke starému Slunci a k dnešnímu Jupiteru, roste jen 
v teplých krajích s intenzivním světlem. Z jeho plodů se získává olivový olej, který je velmi cenný 
pro lidskou výživu. Výnos i kvalitu oleje můžeme zvýšit, jestliže po odkvětu v květových dnech 
brzy zrána provedeme třikrát na list postřik křemenáčkem.

Zhotovení vlastního pěstebního a výsevního plánu
Stále více zahrádkářů si rostliny, které chtějí pěstovat ve své zahradě, předpěstovává samo. 

Nemáme-li k dispozici skleník nebo fóliovník, můžeme s výsevy květin, zeleniny nebo bylin 
do květníků či truhlíků začít s jednoduchými prostředky na okenním parapetu, schodišti nebo 
verandě. 

Měli bychom však vědět, že semenáčky jednotlivých druhů rostlin reagují značně rozdílně 
a jsou velmi citlivé na teplotu. Platí to především pro košťáloviny. Měli bychom tedy dbát na to, aby 
teplota neklesla pod 4 °C, jakmile semena vložíme do půdy. Začnou-li semena bobtnat a klíčit 
a dojde k náhlému poklesu teploty a případně se vyskytne i mrazík, proces klíčení se přeruší a už 
se neobnoví a výsev je třeba provést znovu.

Při výsevech bychom měli brát ohled na příslušný impulz zvěrokruhu zprostředkovaný 
Měsícem, i když sejeme jen do květníků. Stejně důležité je i dostatečné zásobení květníků či 
výsevních truhlíků a misek vláhou, neboť klíčky a semenáčky nesmí přeschnout. Jen při výsevu 
bychom měli trochu zavlažit shora, později už jen zdola z podkvětníku nebo z nádob umístěných 
pod výsevními miskami.
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Listopadové shrnutí
I když je otázkou, jestli se prosadí Mars 
v chladné Panně, nebo Saturn v hřejivém 
Střelci, jsou světelné trigony a Merkur před 
Váhami alespoň příslibem dostatku světla. 
S Venuší a Jupiterem ve Štíru nás očekává 
mokrý listopad.

Období výsadby: od 1. 11., 0 hod., do 2. 11., 
1 hod., a od 16. 11., 16 hod., do 29. 11., 1 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 2. 11., 
2 hod., do 16. 11., 15 hod., a od 29. 11., 12 hod., 
do 30. 11., 24 hod.

Květové dny v období výsadby jsou velmi 
vhodné k výsadbě všech cibulových květin. 
Cibuloviny se nám pak odvděčí dobrým 
růstem a výraznými barvami květů. Zbývající 
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 shromáždit všechen organický odpad 
a založit kompost. Ošetření biodynamickými 
preparáty napomůže rychlému prorůstání 
houbovým myceliem a dobré přeměně. 
Také použití kravinového preparátu podpoří 
přeměnu. V období 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.

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

Pro biodynamiky, zhotovení rostlinných 
preparátů podle Marie Thunové: 24. 11., od 
15 do 22 hod., uřezat dub, naplnit nastrouhanou 
dubovou kůrou a dát do země.
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K rostlinným biodynamickým preparátům podle Marie Thunové
V biodynamickém zemědělství se pro lepší přeměnu a zintenzivnění životních procesů na 

základě údajů Rudolfa Steinera zhotovují a používají kompostové preparáty. K jejich zhotovení 
jsou potřebné zvířecí schrány, přístup k nim je však od doby, kdy zuřila nemoc šílených krav 
(BSE), značně ztížen. Tato skutečnost vedla Marii Thunovou k vývoji rostlinných preparátů. Pro 
jejich přípravu se nepoužívají zvířecí schrány, nýbrž jen rostlinná „pouzdra“ (kůra stromů). Tyto 
preparáty nepatří k souboru biodynamických preparátů podle Rudolfa Steinera. Jejich vznik 
a použití ovšem vychází z duchovně-vědeckých poznatků vyslovených Rudolfem Steinerem, 
a používají se proto také v biodynamickém zemědělství. Výrobu provádíme v souladu s rytmy 
Měsíce a planet, což ovšem vyžaduje jistou preciznost, jinak nelze zaručit úspěch. Příslušné 
konstelace, resp. termíny uvádíme již několik let v našich Výsevních dnech. Jelikož se tyto 
konstelace rytmicky neopakují a v některých letech se dokonce vůbec nevyskytují, doporučujeme 
vyrobit si vždycky dostatečné množství preparátů, aby se dal například jeden rok překlenout. Tyto 
preparáty se podobně jako obvyklé biodynamické preparáty uchovávají v hliněných nádobách 
uložených do rašeliny.

Možnost předpěstování přísady ve skleníku Sadbovač

Nejjednodušší jsou výsevy do květníků. Mají 
však tu nevýhodu, že musíme rostlinky velmi 
brzy přepikýrovat do sadbovačů, aby měly 
dostatek místa k růstu. Rostlinky nesmíme 
vysadit hlouběji, než jak rostly v květníku, 
jinak velmi trpí houbovými chorobami.
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Listopad 2019
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.  pá  j 2 A - g E23 vo/te list do 1, od 2 do 18 plod -----  ⇉ D

   2.  so  j   A - h 2 teplo plod 2–6 a 12–18 a od 20   konec obd. výsadby 1 JrJu ⇉

   3.  ne  k  10     te/ze plod do 9, od 10 kořen

   4.  po  k      země kořen  ⇉

   5.  út  l 18    ze/sv kořen do 17, od 18 květ  ⇉ V

   6.  st  l      světlo květ  ⇉ V

   7.  čt  a  20 Ag10   sv/vo květ do 19, od 20 list  ⇉ Z

   8.  pá a     L voda list do 10, od 11 do 23 květ

   9.  so  a      voda list od 0  ⇉ ↯

 10.  ne  a      voda list do 14 ----------------

 11.  po  b 1 oD   teplo ----------------------------  ⇉

 12.  út  c  22     15   te/ze --- plod od 4 do 21, od 22 kořen  ⇉

 13.  st  c      země kořen do 14, od 15 květ

 14.  čt  c     L země květ do 4, od 5 kořen  ⇉ V

 15.  pá  d 17    ze/sv kořen do 16, od 17 květ

 16.  so  d      15  D10 světlo květ do 5 --- a od 13    začátek obd. výsadby 16

 17.  ne e 19    sv/vo květ do 18, od 19 list  ⇉ ↯

 18.  po  e      voda list  ⇉

 19.  út  f 8    vo/te list do 7, od 8 plod

 20.  st f   A - i  teplo plod  ⇉

 21.  čt  g 19    te/ze plod do 18, od 19 kořen

 22.  pá  g      země kořen do 21 ----

 23.  so  g   Pg9   země ------------- kořen od 21  ⇉

 24.  ne  g     pvs země kořen do 23  ⇉

 25.  po  h   0    světlo květ od 0

 26.  út  i   6     16   sv/vo květ do 5, od 6 list

 27.  st  i       voda list  D

 28.  čt  j 12   LL vo/te list do 1, 2–13 květ, od 12 plod  ⇉ V

 29.  pá  j       12  E5 Jr teplo plod do 1 a 8–20 ----  konec obd. výsadby 11 D

 30.  so  k  19   Ju te/ze ---- plod od 9 do 18, od 19 kořen

F
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K pojmu nástup půdního tepla 
Již asi 10 let uvádíme v kalendářní části Výsevních dnů nástup půdního tepla. Tento pojem 

vedl často k iritaci čtenářů, a proto bychom se na něj nyní blíže podívali.
Pojem vznikl v souvislosti se zhotovováním a používáním biodynamických kompostových 

preparátů.
V průběhu let pokusů jsme opakovaně zjišťovali, že preparáty dosáhly různého stupně 

zralosti. Při přezkoumání termínů, kdy jsme preparáty vyjmuli ze země, jsme dospěli k závěru, že 
ty, které byly ze země vyjmuty za určitých konstelací Merkuru, měly lepší účinek než srovnatelné 
preparáty.

Při hledání a počítání těchto konstelací vyvstala otázka, zda k oteplení vůbec dochází během 
jednoho dne, anebo se jedná o jisté období. Ve Výsevních dnech jsme pro nástup půdního tepla 
udávali vždycky jeden konkrétní den.

Pro nás však zůstávalo otázkou, co se v půdě děje, když nastane tato tepelná konstelace 
Merkuru. Lze to případně i měřit, anebo jde o neměřitelnou domněnku, vycházející z poznatků 
duchovní vědy?

Že mají planety účinek na růst rostlin, je od šedesátých let 20. století známo a dokázáno. 
Chtěli jsme se tedy pokusit dospět v tomto bodu k přesnější výpovědi.

Během mého včelařského vzdělávání na včelařském ústavu v Marburgu jsme se my žáci museli 
starat i o meteorologickou stanici. K tomu patřilo měření půdní teploty v hloubce 50 a 100 cm. Tato 
vzpomínka nás nyní přiměla k tomu, abychom si půdní teplotu ověřili i u nás v Dexbachu. Náš 
dům stojí v nadmořské výšce asi 360 metrů. Půda tu vznikla zvětráním břidlice a podloží tvoří 
břidličná skála.

Půdním vrtákem o průměru 9 cm jsme vyvrtali jeden 50 cm a jeden 85 cm hluboký otvor, což 
bohužel odpovídalo maximální hloubce, jakou nám břidlice dovolila.

Do otvorů jsme zastrčili náležitě dlouhé trubky, do kterých jsme vsunuli kompostové teploměry, 
abychom mohli měřit teplotu půdy. Vrty jsme provedli tak, aby se až do poledne nacházely ve stínu 
a teprve pak mohlo teplotu ovlivnit slunce. Měření jsme zahájili 12. 4. 2018. Teploty v hloubce 
50 cm dosahovaly 9 °C, v 85 cm 8 °C.

14. 5. 2018 měl přijít nástup půdního tepla. Od 10. 5. stoupalo napětí, zda nastane nějaká 
změna. Teploty do té doby zvolna vystoupaly na 12 °C v 50 cm a 10 °C v 85 cm.

V noci z 13. 5. na 14. 5. byla v 50 cm stále ještě naměřena teplota 12 °C, v 85 cm však již také 
12 °C. To znamená, že v hloubce 85 cm stoupla teplota za jednu noc o 2 °C.

To je pro tuto hloubku za tak krátkou dobu enormní nárůst, který byl zřejmě zapříčiněn 
uvedenou konstelací. V hloubce 50 cm jsme takové teplotní rozdíly pozorovat nemohli. V této 
oblasti byly výkyvy způsobeny spíše vnějšími teplotami.

V tomto měření půdních teplot budeme v dalších letech pokračovat, abychom získali jistotu.

Do země zastrčené trubky, v nichž jsou 
umístěny teploměry k měření půdní teploty
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Říjnové shrnutí
Třebaže Saturn, Uran a Pluto i nadále setrvávají 
v hřejivě působících souhvězdích, Merkur, 
Venuše a Mars v zemité Panně přinesou 
přinejmenším vyrovnání. Když pak ale Venuše 
a Merkur přejdou 10. října do Vah, dostane se 
nám i jednoho světlého podzimního měsíce.

Období výsadby: od 1. 10., 0 hod., do 
5. 10., 17 hod., a od 20. 10., 10 hod., do 31. 10., 
24 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 5. 10., 
18 hod., do 20. 10., 9 hod.

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 
kompostem, postříkat kravincovým preparátem 
a zorat na zimní brázdu.

Regulace slimáků: od 21. 10., 15 hod., do 
23. 10., 2 hod.

Pro biodynamiky, zhotovení rostlinných 
preparátů podle Marie Thunové: 7. 10., od 
8 do 14 hod., uřezat modřín (heřmánek), naplnit 
a dát do země. 13. 10., od 16 do 24 hodin, dát 
břízu (řebříček) do země. Proškrtnuté termíny 
vynechat.
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Ošetřování včelstev
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.

Během let jsem přešel k tomu, že při všech kontrolách plodiště nasypu do meziplástových 
uliček nepatrné množství popela, abych ještě jednou posílil účinek.

Aplikace popela z roztočů varroa pomocí solničky
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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.  út  h   4 A - g  ze/sv kořen do 3, od 4 květ     období výsadby ⇉ V

   2.  st  i  10    sv/vo květ do 9, od 10 list

   3.  čt  i      voda list  ⇉ ↯

   4.  pá j 18    vo/te list do 17, od 18 plod  ⇉ Z D

   5.  so  j       18  E21 teplo plod do 17 ---- konec obd. výsadby 17 Jr

 6.  ne j     Ju teplo plod od 1 do 9 --- a od 15  ⇉

   7.  po  k   4   ovs te/ze plod do 3, od 4 kořen  ⇉

   8.  út k      země kořen

   9.  st  l  12    ze/sv kořen do 11, od 12 květ  ⇉ Z D

 10.  čt  l   Ag21   světlo květ  ↯

 11.  pá a 14    sv/vo květ do 13, od 14 list  ⇉

 12.  so  a       voda list  ⇉

 13.  ne  a        23  nvs voda list

 14.  po b 18    vo/te list do 17, od 18 plod  ⇉ ↯ V

 15.  út  b      teplo plod do 15, od 16 květ  D

 16.  st  c 17   L te/ze květ do 4, 5–16 plod, od 17 kořen  ⇉ Z

 17.  čt  c      země kořen  D

 18.  pá  c      země kořen

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

 20.  ne  d       10  D10 světlo květ do 6 --- a od 14    začátek obd. výsadby 10

 21.  po  e 15   L sv/vo květ  ⇉

 22.  út  e      voda květ do 1, od 2 list  ⇉

 23.  st  f 3    vo/te list do 2, od 3 do 21 plod  ⇉

 24.  čt  f      teplo -------------------------  ⇉ Z

 25.  pá  g  13   nE te/ze ----------------- kořen od 18

 26.  so  g   Pg13   země kořen do 1 ------------------

 27.  ne  g      země kořen od 2  ⇉

 28.  po  h  14      5  Avs ze/sv kořen do 13, od 14 květ

 29.  út i  19    sv/vo květ do 18, od 19 list

 30.  st  i      voda list

 31.  čt  i      voda list
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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. 

Zkušenosti a úvahy k zimnímu zakrmení
Čím více včelař přemýšlí o zásadách přirozeného chovu včel, tím více je konfrontován nejen 

s otázkou umělého odchovu matek, ale také se zakrmováním cukrem v čase včelího podzimu.
Obecně se mezi včelaři má za to, že bez zakrmování cukrem se nelze obejít. Tento názor platí 

všude tam, kde včely nosí medovici, která je pro jejich přezimování problematická.
V našich končinách včely rády nosí dubový a smrkový medovicový med, který se v některých 

letech vyskytuje ve velkém množství. Snůškové poměry bývaly u nás v Dexbachu po celé desítky 
let vždy velmi podobné. Časná snůška, která by se dala vytočit, bývala vzácností. S prvním 
medobraním, které stálo za řeč, se dalo počítat v půlce června. Býval to příjemný květový med, 
v němž se odrazil květ ovocných stromů a luk, až k počínajícímu květu lesních malin.

Ve druhé sklizni jsme měli maliník, vrbovku, ostružiník a medovicový med z dubu, smrku nebo 
borovice. U druhé sklizně bylo už při vytáčení podle barvy vidět, že to je med, který jako zimní 
krmení není tak dobrý jako bohatý květový med.

Asi před patnácti lety došlo ve zdejších malých zemědělských podnicích k restrukturalizaci. Ubylo 
orné půdy, přibylo travních porostů a chov dojnic ustoupil pastevnímu chovu býků a masných krav.

Zvolna se prosazovala myšlenka ekologického zemědělství, což mělo za následek, že se 
podstatně zlepšila nabídka potravy pro včely. Díky tomu jsme mohli počítat s jistotou časné 
snůšky, například z pampelišky nebo ovoce.

A tak pro mě přišel čas, abych se nad svou péčí o včelstva důkladně zamyslel.
Jak známo, používám jako včelí příbytek slaměné úly. V plodišti je umístěno 18 plástů 

a v medníku 10. Tato velikost je pro naši včelu a tuto krajinu zcela dostačující.
V minulosti se mezi plodiště a medník vkládala mateří mřížka, aby bylo možné vytáčet plásty 

neobsahující plod. Z 18 plástů v plodišti bývalo zpravidla 12 až 16 plástů obsazeno plodovým 
hnízdem.

Několik let už mateří mřížku nepoužívám, čímž se plodové hnízdo přesouvá do přední poloviny 
plodiště a do medníku posazeného nad plodiště. 6 až 8 plástů nacházejících se v zadní polovině 
plodiště bývá zpravidla bez plodu a slouží k uložení medu.

Díky zlepšené jarní snůšce se včelstva rozvíjejí velmi rychle. Dobře nosí pyl i med, který 
ukládají v předním dvojitém plodišti kolem plodu. Jakmile je tento prostor zaplněný, ukládají včely 
zbývající med, jak bylo výše popsáno, do zadní části plástů. Med z těchto plástů teď bývá mou 
první jarní sklizní.

Plodové hnízdo tedy sestává z plodu s dobrým věncem pylu a medu. Med, respektive nektar, 
který včely nanosí po první sklizni, ukládají opět do prázdných plástů vytočených při prvním 
medobraní. Podle roční doby tu bývá ve zvýšené míře lesní med. Tyto plásty beru k vytáčení 
v čase včelího podzimu a představují tak mou druhou sklizeň.
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Zářijové shrnutí
Počet tepelných trigonů v první polovině 
měsíce je naprosto úchvatný. Tyto trigony, 
stejně jako Merkur, Venuše, Mars, Saturn, Uran 
a Pluto, zdržující se v tepelných souhvězdích, 
přinesou teplý začátek podzimu. Teprve od 
druhé poloviny měsíce, až Merkur, Venuše 
a Mars přejdou do Panny, se poněkud ochladí.

Období výsadby: od 1. 9., 0 hod., do 8. 9., 
11 hod., a od 23. 9., 5 hod., do 30. 9., 24 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 8. 9., 
12 hod., do 23. 9., 4 hod.

Pro sklizeň ovoce doporučujeme dny, kdy 
Měsíc stojí 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 období Lva a Střelce. Proškrtnuté 
termíny vynechat.
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 24. 9., 8 hod., do 
25. 9., 18 hod.
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Tady můžeme velmi pěkně vidět, jak je 
poněkud tuhý med vytáčen z buněk. Na dně 
medometu vidíme o něco tmavší med, který 
není příliš vhodný k zimnímu krmení.

Vyzrálý med k vytáčení

Úl ležan s mednou komorou

Ležan před druhým vytáčením medu, v zadní 
části jsou plásty dobře zaplněné medem 
a budou vytočeny.
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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Září 2019

F

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

F  

 1.  ne  g    A - f LL země kořen do 5, 6–24 plod     období výsadby ⇉ V

   2.  po g      země kořen od 1  ⇉

   3.  út  h  18    ze/sv kořen do 17, od 18 květ

   4.  st  h     nvt světlo květ do 24

   5.  čt  i   1   L sv/vo list 1–8, plod 9–18, od 19 list

   6.  pá  i      voda list do 14, od 14 plod  ⇉

   7.  so  j 11   LL vo/te plod

   8.  ne  j       12  E20 teplo plod do 13 -- a od 23     konec obd. výsadby 11   Jr ⇉

   9.  po  k 21  Ju  LL te/ze  plod do 2 --- a od 8 do 20, od 21 kořen ⇉ ↯

 10.  út  k   Avt  země kořen

 11.  st  k      země kořen

 12.  čt  l  6    ze/sv kořen do 5, od 6 květ  ⇉

 13.  pá  l   Ag16  L světlo květ do 11, od 12 plod

 14.  so  a 8      7  pvt sv/vo plod do 1, 2–7 květ, od 8 list  ⇉ ↯

 15.  ne  a        voda list

 16.  po  a      voda list  D

 17.  út b 12 A - g  vo/te list do 11, od 12 plod

 18.  st b      teplo plod  D

 19.  čt  c 11   L te/ze plod do 21, od 22 kořen

 20.  pá  c      země kořen  ⇉ ↯

 21. so c      země kořen do 23  ⇉ Z

 22.  ne  d 7 oE   ze/sv --------------------------  ⇉

 23.  po  d       4  D9 světlo --------- květ od 13     začátek obd. výsadby 5 ⇉ ↯ V

 24.  út  e 8    sv/vo květ do 7, od 8 list

 25. st f 19    vo/te list do 18, od 19 plod  ⇉ ↯

 26.  čt f      teplo plod  ⇉

 27.  pá f     teplo plod do 16 -----------

 28.  so g 3 Pg5   21 te/ze ----------- kořen od 17  ⇉ Z V

 29.  ne  g   arch. Michael země kořen  D

 30.  po g      země kořen
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Při vytáčení provádím odhad medových zásob, sestávajících v první řadě z nevytočeného 
květového, časně letního a letního medu. Na jeden plást se počítá asi 1 kg zimního krmení, 
s nímž včely dobře přečkají zimu.

Váhu krmení lze odhadnout takto: Naše plásty mají vnější míru 33 x 25 cm, což je Kuntzschova 
míra. Plocha odpovídá běžné německé míře. V těchto plástech, jsou-li z obou stran naplněny 
medem či krmením, jsou uloženy dva kilogramy. Položíme-li na tuto plochu ruku, můžeme ji 
celou zakrýt čtyřmi dlaněmi. Tímto způsobem lze při poslední prohlídce včelstev velmi dobře 
odhadnout, jakou mají zásobu medu.

Je-li třeba včelstva ještě dokrmit, dostanou pěnový med nebo med vytékající při odvíčkování.
V případě nutnosti je možné zakrmit i cukrovou vodou. V tom případě bychom měli zvolit 

směsný poměr 2: 3. To znamená dva litry vody na tři kilogramy cukru. Litr této směsi dá v plástu 
asi 750 g zimního krmení. U některých včelařů se bohužel zaběhl zvyk krmit včely tak dlouho 
cukrovou vodou, dokud ji nepřestanou brát. To je ale zpravidla příliš mnoho. V takovém případě 
roste nebezpečí, že na jaře při prvním medobraní vytočíme i nespotřebovaný cukr, což snižuje 
kvalitu medu.

Jestliže se včelám podaří přezimovat na medu, který ani do první sklizně nespotřebují, 
můžeme starý med od čerstvého jarního medu dobře rozlišit podle odlišného zavíčkování. Stačí, 
když před vytáčením tato víčka neotevřeme.

Zcela jistě bude v oblasti plodového hnízda jako poslední med uloženo také něco medovicového 
medu, který však včely spotřebují nejdříve. Při posledních proletech ho včely mohou vykálet 
a v zimě tak pro ně nepředstavuje skutečný problém.

Na závěr mohu říci, že jsem u našich včelstev už čtyři roky nezakrmil cukrem.
Vždy se samozřejmě najdou skeptici, kteří budou popsaný postup považovat za problematický. 

Pro mě je to hezká zkušenost, která mi potvrdila, že člověk může mít i bez maximalizace výnosu 
a použití cukru z chovu včel velké potěšení.

Je pochopitelné, že pro včelaře z povolání – já sám jsem zhruba 40 let byl profesním včelařem 
– nebude tento způsob chovu přijatelný, protože musí dosahovat dobrých výnosů a provádět 
další zpracování produktu, aby si zajistil existenci.

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.



Výsevní dny 2019 47

Poznámky
 1  .......................................................
 2  .......................................................
 3  .......................................................
 4  .......................................................
 5  .......................................................
 6  .......................................................
 7  .......................................................
 8  .......................................................
 9  .......................................................
 10  .......................................................
 11  .......................................................
 12  .......................................................
 13  .......................................................
 14  .......................................................
 15  .......................................................
 16  .......................................................
 17  .......................................................
 18  .......................................................
 19  .......................................................
 20  .......................................................
 21  .......................................................
 22  .......................................................
 23  .......................................................
 24  .......................................................
 25  .......................................................
 26  .......................................................
 27  .......................................................
 28  .......................................................
 29  .......................................................
 30  .......................................................
 31  .......................................................

 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto
 dR e f iR jR b lR jR
 1.d 12.f  11.i  12.bR
 11.e
 23.f

Srpnové shrnutí
Srpnu dominují konstelace přinášející teplo, 
které budou na konci měsíce ještě podpořeny 
dvěma tepelnými trigony. Zpočátku však 
ještě Venuše spolu s Jupiterem setrvá před 
vodnatými souhvězdími a spolu se dvěma 
vodními trigony slibuje vlhký začátek měsíce. 
Merkur a Neptun dávají naději na trochu jasu.

Období výsadby: od 1. 8., 0 hod., do 12. 8., 
6 hod., a od 26. 8., 21 hod., do 31. 8., 24 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 12. 8., 
8 hod., do 26. 8., 19 hod.

Semena plodových rostlin a obilovin, 
určená jako osivo, sklidit od 1. 8., 22 hod., do 
4. 8., 5 hod., a v ostatních plodových dnech; 
proškrtnuté termíny vynechat
Po sklizni ihned vysít meziplodiny jako lupinu, 
svazenku, hořčici nebo lničku.
Sklizeň semen listových rostlin: v listových 
dnech v druhé polovině měsíce.
Sklizeň semen květových rostlin: v květových 
dnech v druhé polovině měsíce.
Mouchy ve stáji: nachytat na mucholapky 
a v květových dnech spálit ve stáji.
Mravenci v domě: zpopelnit od 1. 8., 22 hod., 
do 4. 8., 5 hod.; proškrtnuté termíny vynechat.

      

        Řebříček sklízet od 11. 8. v plodových dnech.
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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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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Srpen 2019

F

F

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

 1.  čt  f  22 A - e  5 vo/te list do 21 --- období výsadby

   2.  pá  f   Pg9   teplo ----------------- plod od 21  ⇉ ↯

   3.  so  f      teplo plod

 4.  ne  g  6    te/ze plod do 5, od 6 kořen  ⇉ Z

   5.  po  g      země kořen

   6.  út  g      země kořen do 23  ⇉ Z

   7.  st  h 11   L ze/sv 0–13 list, od 14 květ

   8.  čt  i  19   L sv/vo květ do 15, od 16 list

   9.  pá  i      voda list

 10.  so  i      voda list

 11.  ne j  5 A - f  vo/te list do 4, od 5 plod  ⇉

 12.  po j        7  E17 Jr teplo plod do 9 --- a 20–22     konec obd. výsadby 6

 13.  út  k  15 Ju   te/ze -- plod od 3 do 14, od 15 kořen  ⇉ V

 14.  st  k      země kořen do 16 -------------  ⇉

 15.  čt  k       15  oD země ----------------------------

 16.  pá l 0    světlo --- od 5 květ  ⇉ ↯

 17.  so  l   Ag13   světlo květ  ⇉

 18.  ne  a 2    sv/vo květ do 1, od 2 list   

 19. po a      voda list  ⇉ Z V

 20.  út  a      voda list  ⇉ V

 21.  st  b 6    vo/te list do 5, od 6 plod  ⇉

 22. čt b      teplo plod  ⇉

 23.  pá c 5    te/ze plod do 4, od 5 kořen

 24.  so  c     země kořen  ⇉

 25.  ne  d  23     ze/sv kořen do 22, od 23 květ     26. 8. zač. ob. výs. 21

 26.  po  d       20  L světlo květ do 10, 11–21 plod, 22–23 květ  ⇉ V

 27.  út e  22 D4   sv/vo --- 7–21 květ, od 22 list  ⇉ V

 28.  st e     L voda list do 1, 2–16 plod, od 17 list  ⇉ V

 29.  čt  f 8    vo/te list do 7, od 8 plod  ⇉ V

 30.  pá  f       13 Pg18 L teplo plod do 5 --------------

 31.  so g 16    te/ze ---- 6–15 plod, od 16 kořen

Výsevní dny 2019 23

Úvod pro nové čtenáře Výsevních dní
Již 65 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 26.

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 podporují růst rostlin jen za přízni-
vých kosmických podmínek; použité v nepříznivých termínech naopak zabrzďovaly růst a snižo-
valy kvalitu produktů.

Ve Výsevních dnech podle Marie Thunové® tak dáváme doporučení pro výsev, kultivační prá-
ce 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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Červencové shrnutí
Vzhledem k vodnímu trigonu, vodnatému Marsu 
stejně jako Merkuru, Jupiteru a později Venuši 
před vodnatými souhvězdími nás čeká vlhký 
měsíc. Světlá Venuše a dva světelné trigony jsou 
však příslibem dostatečného jasu.

Období výsadby: od 3. 7., 1 hod., do 15. 7., 
24 hod., a od 30. 7., 11 hod., do 31. 7., 24 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 7., 
0 hod., do 2. 7., 23 hod., a od 16. 7., 2 hod., do 
30. 7., 9 hod.

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 4. 7., 2 hod., 
do 5. 7., 11 hod. V květových dnech brzy 
zrána postříkat půdu kolem listových rostlin 
křemenáčkem.
Regulace kobylek: od 19. 7., 17 hod., do 21. 7., 
19 hod.
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 6. 7., 
3 hod., do 7. 7., 21 hod., (proškrtnutý termín 
vynechat) a v ostatních plodových dnech 
Sklizeň semen kořenových rostlin: od 7. 7., 
22 hod., do 10. 7., 20 hod., a od 26. 7., 21 hod., 
do 29. 7., 12 hod.

Pro biodynamiky, zhotovení rostlinných 
preparátů podle Marie Thunové: 21. 7., od
7 do 15 hod., uřezat břízu, naplnit řebříčkem 
a zavěsit.
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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 2019
14. 06. tis, dub, habr, třešeň, jírovec (kaštan), kaštanovník, smrk, jedle
16. 06. jasan, cedr, jedle, smrk, líska, lípa, jilm, túje, jalovec, slíva, švestka, habr 
19. 06. od 16 do 24 hod. olše, modřín, lípa, jilm, jalovec, slíva, švestka
23. 06. javor, jabloň, meruňka, bříza, hrušeň, habr, lípa, mirabelka, broskvoň, slíva, akát, 

túje, jalovec, vrba, švestka
17. 07. hrušeň, bříza, lípa, akát, vrba, túje, jalovec, slíva, švestka, habr
21. 07. bříza, hrušeň, lípa, akát, vrba, túje, jalovec, slíva, švestka, habr
10. 09. jasan, smrk, líska, jedle cedr
07. 10. olše, modřín, lípa, jilm
28. 10. jasan, cedr, jedle, smrk, líska

U zde uvedených termínů se jedná o doby výsevu, tedy o vložení semen stromů či keřů do 
země, nikoli o výsadbu již rostoucích rostlin. Data jsou sestavena podle planetárních konstelací, 
které pro příslušný rostlinný druh dávají příznivé růstové impulzy. Opakovaně jsme konstatovali, 
že semena planých druhů ovoce pak přinesla plody, které se podobaly plodům šlechtěných 
odrůd, svým aromatem a sladkostí je však často předčily.

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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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Červenec 2019

F

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

F

F

  1.  po c   A - d  země kořen

   2.  út  d 3      22  JA ze/sv kořen do 2, od 3 do 19 květ

   3.  st  d        0  D9 světlo květ od 0 do 5 a od 13     zač. obd. výsadby 1 ⇉ Z

   4.  čt  e   2   Jp sv/vo květ do 1 ------------------  ⇉

   5.  pá  f  12 Pg7  nD vo/te -------------------------------

   6.  so f      teplo ----- plod od 3

 7.  ne  g 22    te/ze plod do 21, od 22 kořen  ⇉ Z

   8.  po g      země kořen

   9.  út  g     Avr země kořen

 10.  st  g      země kořen do 20, od 21 květ  ↯ D

 11.  čt  h 5 L   ze/sv květ  ⇉ ↯ V

 12.  pá i  13     sv/vo květ do 12, od 13 list  ⇉ Z

 13.  so  i      voda list

 14.  ne j 23   Avu vo/te list do 22, od 23 plod  ⇉

 15.  po j      teplo plod konec obd. výsadby 24

 16. út j      1  KA teplo plod do 6 ------------      24  E11 Jr Ju

 17.  st  k 9 nvr  te/ze plod od 3 do 8, od 9 kořen

 18.  čt  k     L země kořen do 12, od 13 do 23 květ  ⇉ ↯ D

 19.  pá  l 17    ze/sv kořen od 1 do 16, od 17 květ

 20.  so  l   A - e  světlo květ  ⇉

 21.  ne a 20  Ag2  nvu sv/vo květ do 19, od 20 list

 22.  po a      voda list

 23.  út a      voda list  ⇉

 24.  st  a      voda list do 24

 25.  čt  b 1   L vo/te plod od 1 do 3, 4–18 list, od 19 plod

 26.  pá  c 21    te/ze plod do 20, od 21 kořen  ⇉ Z

 27.  so c      země kořen  ⇉

 28.  ne  c      země kořen

 29.  po  d 13    ze/sv kořen do 12, od 13 květ

 30.  út  d       10  D19 světlo květ do 15 a od 22   začátek obd. výsadby 11 ⇉ ↯ Z

 31.  st  e  12 Jn   sv/vo květ do 11, od 12 do 20 list ---

F

F
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Termíny pro porážení speciálních dřevin v roce 2019
03. 02. do 4 a od 12 hod. bříza, hrušeň, modřín, lípa, akát, vrba
09. 05. do 16 hod. bříza, hrušeň, akát, vrba, javor, jabloň, buk, kaštanovník, ořešák
16. 06. olše, modřín, lípa, jilm
07. 08. jasan, smrk, líska, jedle, cedr
09. 08. bříza, hrušeň, akát, vrba, javor, jabloň, buk, kaštanovník, ořešák
21. 08. olše, modřín, lípa, jilm
01. 09. olše, modřín, lípa, jilm, bříza, hrušeň, akát, vrba, javor, jabloň, buk, kaštanovník, 

ořešák
19. 09. tis, dub, třešeň, kaštanovník, jírovec (kaštan)
17. 11. olše, modřín, lípa, jilm
28. 11. bříza, hrušeň, modřín, lípa, akát, vrba
24. 12. jasan, smrk, líska, jedle, cedr
30. 12. javor, jabloň, buk, kaštanovník, ořešák, smrk, habr, borovice, jedle, túje, cedr, 

švestka, slíva

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

Na jižní polokouli květové dny za sestupného Měsíce v zimních měsících.

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.
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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto

 c b d iR jR b l jR

 4.d 4.c  28.e     21.lR

  26.e 

Červnové shrnutí
Červen vykresluje rozmanitý obraz. Tepelně-
světelné konstelace stejně jako jeden tepelný 
a dva světelné trigony podporují Merkur a Mars 
ve světlých Blížencích a Neptun ve Vodnáři. 
Koncem měsíce přecházejí Mars a Merkur 
do Raka a spolu s Jupiterem ve Štíru jsou tak 
příslibem vláhy. Zda se však chladné působení 
Venuše v Býku dokáže prosadit proti hřejivým 
silám Saturnu, Uranu a Pluta, na to si musíme 
počkat.

Období výsadby: od 5. 6., 16 hod., do 18. 6., 
17 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 6., 
0 hod., do 5. 6., 14 hod., a od 18. 6., 19 hod., do 
30. 6., 24 hod.

Senoseč: v květových dnech.
Odchov včelích matek: v květových nebo 
plodových dnech. Vynechat proškrtnuté termíny.
Regulace škodlivého hmyzu, pilouse, 
mandelinky a roztoče varroa: od 2. 6., 3 hod., 
do 4. 6., 17 hod.
Mouchy ve stáji: Nachytat mouchy na 
mucholapky a ve stáji spálit od 13. 6., 23 hod., 
do 15. 6., 6 hod., a v ostatních květových dnech.
Regulace kobylek: od 22. 6., 10 hod., do 
24. 6., 11 hod.

Pro biodynamiky, zhotovení rostlinných 
preparátů podle Marie Thunové: 10. 6., od 
12 do 23 hod., uřezat javor (pampeliška), 
naplnit a dát do země.
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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.

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.

Česko-slovenský botanický slovník
akát agát
brambor zemiak
broskvoň broskyňa
bříza breza
cedr céder
celer zeler
čekanka čakanka
česnek cesnak
čočka šošovica
fazol fazuľa
habr hrab
heřmánek harmanček
hrušeň hruška
chřest špargľa
jasan jaseň
ječmen jačmeň
jedle jedľa
jilm brest
jírovec gaštan
kadeřávek kel kučeravý
kapusta kel
kaštanovník gaštan jedlý 
kedluben kaleráb
kopřiva žihľava
kozlík valeriána
křen chren

květák karfi ol
lilek baklažán
meloun melón
meruňka marhuľa
modřín smrekovec
olše jelša
okurek uhorka
ořešák orech
pampeliška púpava
pastinák paštrnák
patison patizón
polníček valeriánka
rajče paradajka
řebříček rebríček
ředkev reďkev
ředkvička reďkovka
řepka repka
slíva slivka
smrk smrek
štěrbák Čakanka štrbáková
švestka slivka
třešeň čerešňa
tuřín kvaka
tykev tekvica
zelí kapusta
žito raž
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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Červen 2019

F

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

F

 1.  so  b   A - c  teplo plod

 2.  ne c   3    te/ze plod do 2, od 3 do 23 kořen

   3.  po  c        12  L země plod od 0 do 9, od 10 kořen

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

   5.  st  d        15   světlo květ do 21     začátek obd. výsadby 16

   6.  čt  e  18 D1   sv/vo ---- květ 4–17, od 18 list  ⇉ ↯

   7.  pá e      voda list do 12 -------------  ⇉ V

   8.  so f 5 Pg1   vo/te --------------- od 13 plod

 9.  ne f  sv. Duch  teplo plod  ⇉ Z D

 10.  po  g  16   Avq te/ze plod do 15, od 16 kořen

 11.  út  g      země kořen

 12.  st g       země kořen

 13. čt  h  23    ze/sv kořen do 22, od 23 květ

 14.  pá  h   pvr L světlo květ (zvlášť příznivý do 11)

 15.  so  i   7    sv/vo květ do 6, od 7 list  ⇉ ↯ V D

 16.  ne  i    ovr L voda list do 6, 7–18 květ, od 19 list  ⇉ Z

 17.  po j 16       11  vo/te list do 15, od 16 plod

 18. út j       18   teplo plod do 23 konec obd. výsadby 17 ⇉ ↯

 19. st j  E4  ovu teplo -------------- plod od 16 Ju Jr ⇉

 20. čt  k 2   pvu te/ze plod do 1, od 2 kořen Jr

 21. pá  k   A - d  země kořen  ⇉

 22. so  l  10    ze/sv kořen do 9, od 10 květ  ⇉ V

 23. ne l  Ag7  nvq světlo květ

 24. po a 12 sv. Jan  sv/vo květ do 11, od 12 list  ⇉ Z

 25. út a     voda list do 24  ⇉

 26. st  a      voda ----------------------------  ⇉ ↯

 27. čt b 15   oE vo/te -------------- plod od 13

 28. pá b     teplo plod

 29. so c 12    te/ze plod do 11, od 12 kořen

 30. ne c      země kořen  ⇉
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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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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto

 a a c i R jR b l jR 

 7.b 15.b 15.d

 18.c

Květnové shrnutí
Také květen slibuje teplo. Pět tepelných trigonů 
podpoří planety Saturn, Pluto a od poloviny měsíce 
také Merkur, Uran a Venuši v jejich hřejivém 
působení. Na začátku měsíce však zřejmě 
vzhledem ke dvěma vodnatým trigonům a Merkuru, 
Venuši a Jupiteru ve vodnatých souhvězdích 
můžeme očekávat několik mokrých dnů.

Půdní teplo nastupuje 7. 5. (viz str. 17)
Biodynamici mohou od 12. 5. vyjmout preparáty 
ze země. Vynechat proškrtnuté termíny. 
U preparátů, které byly v roce 2018 vloženy do 
země až po 15. 9., počkáme do konce května. 

Období výsadby: od 9. 5., 9 hod., do 22. 5., 8 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 5., 
0 hod., do 9. 5., 7 hod., a od 22. 5., 10 hod., do 
31. 5., 24 hod.

Konzumní brambory: sázet v kořenových 
dnech
Sadbové brambory na rok 2020: od 3. 5., 
22 hod., do 5. 5., 18 hod., a 31. 5., od 7 hod.: 
vysázet drobné brambory
Senoseč: od 8. 5., 11 hod., do 10. 5., 12 hod., 
a v ostatních květových dnech
Přelarvování při odchovu včelí matky: 
od 8. 5., 11 hod., do 10. 5., 12 hod., 
a v ostatních květových dnech
Regulace nočních motýlů: od 28. 5., 4 hod., 
do 31. 5., 6 hod.
Mouchy ve stáji: nachytat na mucholapky 
a v květových dnech spálit ve stáji
Krtonožky: zpopelnit od 19. 5., 1 hod., do 
21. 5., 7 hod.

Pro biodynamiky, zhotovení rostlinných 
preparátů podle Marie Thunové: od 5. 5., 
19 hod., do 6. 5., 10 hod., uřezat dub (dubová 
kůra), naplnit nastrouhanou dubovou kůrou 
a dát do země. 24. 11.: druhá možnost pro 
dubovou kůru. 31. 5., od 3 do 18 hod., uřezat 
modřín (heřmánek), naplnit a dát do země. 
Druhá možnost pro heřmánek: 7. 10.
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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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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Květen 2019

F

F

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

 1. st  a   A - b  voda list  ⇉

   2.  čt  a      voda list  ⇉ Z V

   3.  pá b 22   L vo/te list do 21 (zvlášť příznivý), od 22 plod

   4.  so b     teplo plod

 5.  ne c 19     1   te/ze plod do 18, od 19 kořen

   6.  po c      země kořen

   7.  út  c      země kořen  ⇉

   8.  st d 11    ze/sv kořen do 10, od 11 květ  ⇉ Z

   9.  čt  d       8  D21 L světlo  květ do 16 ------------ začátek obd. výsadby 9 ⇉ V

 10.  pá  e 12    sv/vo květ od 2 do 11, od 12 list  ⇉ Z

 11.  so e     L voda list do 2, 3–15 plod, 16–23 list

 12.  ne f 0    teplo plod od 0

 13.  po f   Pg24   teplo plod do 12 ---------------------  ⇉

 14.  út  g  11 A - c L te/ze ------------ kořen od 12

 15.  st  g     země kořen  ⇉

 16.  čt g      země kořen do 13, od 14 plod

 17.  pá  h 16   L ze/sv  plod do 4, 5–15 koř., 16–22 květ, od 23 plod

 18.  so h       23  L světlo plod do 11, 12–18 květ ------  ⇉

 19.  ne i  1 Do   voda ------------------------------------  ⇉

 20.  po i      voda ----- list od 7

 21.  út j 8   Jo vo/te list do 7, plod 8–12 a od 19  ⇉ Z D

 22.  st  j      9  E21 teplo plod do 17 ----------  konec obd. výsadby 8

 23.  čt  k 18    Ju te/ze ----- plod 9–17, od 18 kořen  ⇉

 24.  pá k      země kořen

 25.  so k      země kořen  ⇉

 26.  ne l 2 Ag16   ze/sv kořen do 1, od 2 květ  ⇉ ↯

 27.  po l      světlo květ  ⇉

 28.  út  a   4    sv/vo květ do 3, od 4 list

 29.  st  a      voda list  ⇉ V

 30.  čt  a      voda list  ⇉ Z ↯

 31.  pá  b 7   L vo/te list do 6, od 7 plod
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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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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto

 l l c i j a l j

 9.a 13.a   10.i R 30.jR

Dubnové shrnutí
První polovina měsíce ještě slibuje světlo, 
jakmile však Merkur a Venuše přejdou do Ryb, 
čekají nás vlhké dny, od nichž ale díky hřejivě 
působícím planetám Saturnu a Plutu ve Střelci 
můžeme očekávat mírné teploty.

Období výsadby: od 12. 4., 2 hod., do 24. 4., 
23 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 4., 
0 hod., do 12. 4., 1 hod., a od 25. 4., 0 hod., do 
30. 4., 24 hod.

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

Regulace slimáků: od 13. 4., 6 hod., do 
14. 4., 19 hod.

Regulace zavíječů a molů: od 3. 4., 13 hod., 
do 6. 4., 14 hod.
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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.



Výsevní dny 201938

 

 
 

x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Duben 2019

F

F

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

 1. po  l  10 A - a Ag3 ze/sv květ

   2.  út  l       světlo květ  ⇉ V

   3.  st  a 13    sv/vo květ do 12, od 13 list

   4.  čt a      voda list

   5.  pá  a       11   voda list

   6.  so  b 15    vo/te list do 14, od 15 plod

 7.  ne  b     teplo plod

   8.  po  c  12    te/ze plod do 11, od 12 kořen  ⇉

   9.  út  c      země kořen  ⇉ ↯

 10.  st  c      země kořen  ⇉

 11.  čt  d   5      ze/sv kořen do 4, od 5 květ

 12.  pá  d       2  D20 světlo květ do 16 ----- a od 23     začátek obd. výsadby 2

 13.  so  e 6    sv/vo květ do 5, od 6 list  ⇉ Z V D

 14.  ne  f  18   L vo/te list do 19 (zvlášť příznivý), od 20 plod  ⇉

 15.  po  f      teplo plod  D

 16.  út f      teplo plod do 12 -----------------  ⇉

 17.  st g  3 Pg0   te/ze --------------- od 13 kořen  ⇉ ↯

 18. čt  g      země kořen do 24

 19.  pá  g        13   země --------------------------------    Velký pátek D

 20.  so  h   7 A - b  ze/sv --------------------------------

 21.  ne i  14 Velikonoce  sv/vo  květ od východu slunce do 13, od 14 list D V

 22.  po i       voda list do 22 ----  ⇉ D

 23.  út  j 23 Js   vo/te list od 4 do 22, od 23 plod  ⇉ Z D

 24.  st  j       24   teplo plod  konec obd. výsadby 23 V D

 25.  čt  j   E17  Jr Ju teplo plod do 12 -----------------

 26.  pá k 9    te/ze plod od 1 do 8, od 9 kořen  ⇉ V

 27.  so  k      země kořen  ⇉ Z ↯

 28.  ne  l  18 Ag21   ze/sv kořen do 12, od 13 květ

 29.  po  l       světlo květ  ⇉

 30.  út  a  20    sv/vo květ do 19, od 20 list
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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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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto

 a k b i j b l j

 6.Ra 24.l 21.c

 17.l
      (R = retrográdní, vratný)

Březnové shrnutí
Dva tepelné trigony a teplé planety Saturn 
a Pluto v rovněž hřejivě působícím Střelci – to 
nás čeká mírný březen. Koncem měsíce slibují 
Venuše a Merkur také trochu světla.
 
Období výsadby: 1. 3., 0–7 hod., a od 15. 3., 
19 hod., do 28. 3., 13 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 3., 
8 hod., do 15. 3., 18 hod.

Výsadba vrbových řízků: pro snůšku pylu: od 
23. 3., 20 hod., do 25. 3., 2 hod.;
pro snůšku medu: od 18. 3., 9 hod., do 20. 3., 
16 hod. Proškrtnuté termíny vynechat.

Regulace slimáků: od 16. 3., 23 hod., do 
18. 3., 3 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 nemají být uprostřed 
otevřené.
Sušíme je na papíru nebo na stojanech 
na stinném místě, nikdy na přímém slunci.
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x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Leden 2019

F    

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

F

 1.  út  h   A - j  světlo -------------------------- období výsadby

   2.  st  i   6   oE sv/vo ----------- od 13 list

   3.  čt  i       voda list

   4.  pá  j  18   L vo/te list do 17, od 18 plod  ⇉

   5.  so  j        20    Jr  teplo plod do 18 a 22–24    konec obd. výsadby 19 D

 6.  ne  j        2  JA teplo ------ od 6 do 20 plod

   7.  po  k   6 E1   te/ze ------ od 5 kořen

   8.  út  k      země kořen do 20, od 21 květ  ⇉

   9.  st  l  14  Ag6   ze/sv květ  ⇉ ↯

 10.  čt  l      světlo květ  ⇉ V

 11.  pá  a  17 Ju   sv/vo květ do 10 ----- od 16 list

 12.  so  a      voda list do 18  ⇉

 13.  ne a      voda --------------------------  ⇉ V

 14.  po  b 19    vo/te --------------------------  ⇉ V

 15.  út  b    pD  teplo ------------ od 18 plod

 16.  st  c  15    te/ze plod do 14, od 15 kořen

 17.  čt  c      země kořen  ⇉ V

 18.  pá  c     L země kořen do 6, od 7 list, od 22 kořen

 19.  so  d  5  A - k  ze/sv kořen do 4, od 5 květ  ⇉ Z ↯

 20.  ne  d        1  D24 světlo květ do 20 ------     začátek obd. výsadby 2 ⇉ ↯

 21.  po  e   2       KA  7 sv/vo list od 4 do 9 -------- Pg21 ⇉ Z V

 22.  út  f  11    vo/te --------- od 11 plod  D

 23.  st  f      teplo plod

 24.  čt g  19    te/ze plod do 18, od 19 kořen  ⇉ Z

 25. pá  g      L země kořen do 7, 8–22 list, od 23 kořen  ⇉

 26.  so  g      země kořen

 27.  ne  g       země kořen  D

 28.  po  h   2        ze/sv kořen do 1, od 2 květ

 29.  út  i  12    sv/vo květ do 11, od 12 list  ⇉ Z

 30.  st  i      voda list

 31.  čt  i   Jn   voda list do 15 -------------

F



Výsevní dny 201936

x před 
souhv.

  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Březen 2019

 F

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

F  

 1.  pá j   A - l  8 teplo plod 13–17    konec obd. výsadby 7    Jr ⇉ V

   2.  so  k  18 E12  Ju te/ze ------------------ od 18 kořen  ⇉ Z

 3.  ne  k      země kořen

   4.  po  k     Ag13   země kořen do 3, 4–15 květ, od 16 kořen

   5.  út  l   3    ze/sv kořen do 2, od 3 květ  ⇉ ↯

   6.  st  l        17   světlo květ

   7.  čt  a 5    sv/vo květ do 4, od 5 list  ⇉

   8.  pá  a      voda list  ⇉

   9.  so  a      voda list

 10.  ne  b   8    vo/te list do 7, od 8 plod  ⇉ Z

 11.  po  b        teplo plod  ⇉

 12.  út  c   5  A - a  te/ze plod do 4, od 5 do 15 kořen -------

 13.  st  c      země ------------------------------

 14.  čt d 23 nE  L ze/sv ------------------------------  ⇉ ↯

 15. pá  d         19   světlo květ od 0     začátek obd. výsadby 19  ⇉ ↯

 16.  so  e  23 D18   sv/vo květ do 14 ------- od 23 list  ⇉

 17.  ne  e     voda list  D ↯

 18.  po  f 9    vo/te list do 8, od 9 plod

 19.  út  f  Pg21   teplo plod do 9 -----------------

 20.  st  g  17   L te/ze ------- 10–16 plod, od 17 kořen

 21.  čt  g        3   země kořen  ⇉

 22.  pá  g      země kořen  ⇉ D

 23.  so  h  20    ze/sv kořen do 19, od 20 květ

 24.  ne  h      světlo květ

 25.  po i  3    sv/vo květ do 2, od 3 list  ⇉ V D

 26.  út  i      voda list  ⇉

 27.  st  j 13    vo/te list do 12, od 13 plod

 28. čt  j   14  teplo plod                konec obd. výsadby 13  ⇉ ↯ D

 29.  pá j   E14  Jr Ju teplo plod do 4 ----- 16–23 plod   ⇉ Z ↯ D

 30.  so  k   1 oE   te/ze ------------------------------  ⇉

 31.  ne  k      země -------- 13–17 kořen, od 18 květ  D

F  
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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto

 i h a i j a l j

 4.j 5.i

 23.k

Lednové shrnutí
S Merkurem do 4. 1. a Jupiterem ve Štíru, 
následovanými 5. ledna Venuší, a s Marsem 
a Uranem v Rybách bude začátek roku velmi 
vlhký. Vodnaté trigony, rozložené v průběhu 
měsíce, tuto tendenci ještě posílí. Díky teple 
působícím planetám Merkuru, Saturnu a Plutu, 
které budou všechny tři trávit většinu měsíce 
v hřejivém Střelci, však můžeme doufat v mírný 
začátek roku.

Období výsadby: od 1. 1., 0 hod., do 5. 1., 
19 hod., a od 20. 1., 2 hod., do 31. 1., 24 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 5. 1., 
21 hod., do 19. 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 
21. 1., 4 hod., do 22. 1., 10 hod.

Termín pro zpopelnění kožek pernatých 
a srstnatých zvířat s červenou krví: od 
17. 1., 21 hod., do 19. 1., 3 hod. Pak musí být 
zpopelňování ukončeno.
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 Merkur Venuše Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto

 k i a i j a l j

 8.l 2.j  14.b   28.b

 23.a 28.k  

Únorové shrnutí
Zpočátku bude měsíc ještě vlhký, protože 
vodnatý Mars setrvává do poloviny měsíce 
v Rybách; v tomto působení bude posilován 
Venuší do 2. 2. a Uranem, načež bude 
vystřídán Merkurem. Merkur však nejprve spolu 
s Neptunem přinese trochu světla a Venuše 
a Saturn ve Střelci budou dodávat teplo.

Období výsadby: 1. 2., 0 až 24 hod., a od 
16. 2., 11 hod., do 28. 2., 24 hod. 

Období výsadby na jižní polokouli: od 2. 2.,
 3 hod., do 16. 2., 10 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 

17. 2., 15 hod., do 18. 2., 21 hod.
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x před 
souhv.  Datum   konstelace  živel impuls x nebo planet rostlinám  tendence

Únor 2019

F  

F

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

 1.  pá j  0  A - k  teplo plod období výsadby ⇉ Z

   2.  so  j        2   Jr Ju teplo  plod do 5 a 11–18 --------- konec obd. výs. 1 ⇉ V

  3.  ne  k  12 E8   te/ze plod 0–4 ------ od 12 kořen  D ↯

   4.  po  k        22   země kořen

   5.  út  l  21 Ag11  Jo ze/sv  kořen do 3, 10–14 květ, 15–20 kořen, od 21 květ ⇉

   6.  st  l      světlo květ  D Z ↯

   7.  čt  a   23    sv/vo květ do 22, od 23 list

   8.  pá  a      voda list

   9.  so  a      voda list  ⇉ V

 10.  ne  a      voda list

 11.  po  b 2    vo/te list do 1, od 2 plod  ⇉ D

 12.  út  c  23    te/ze plod do 22, od 23 kořen

 13.  st  c      země kořen

 14.  čt  c      země kořen  ⇉ V

 15.  pá  d  15 A -  l  ze/sv kořen do 14, od 15 květ  ⇉ Z

 16.  so  d       11   světlo květ začátek obd. výsadby 11

 17.  ne  e  13 D11     sv/vo květ do 6 ------- od 15 list  ⇉ V

 18.  po f 22    vo/te list do 21 ---------------  ⇉

 19.  út  f        17  Pg10 teplo ----------------------------

 20.  st  f     oD teplo ----------------------------  ⇉

 21.  čt  g   6    te/ze ----- od 6 kořen  D

 22.  pá  g      země kořen  ⇉

 23.  so  g      země kořen  ⇉

 24.  ne  h  10    ze/sv kořen do 9, od 10 květ  ⇉ ↯

 25.  po  i  18    sv/vo květ do 17, od 18 list

 26.  út  i      voda list  ⇉ V

 27.  st  i      voda list do 23  ⇉

 28.  čt  j 6    vo/te  ------------- konec obd. výsadby 1. 3., 7 hod. 


