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I. Агротехнически приложения 
нА хумАтА и мАгнитнАтА водА 

митко ненков

Природното земеделие към което отнасяме съвременните орга-
нично и биодинамично земеделие заема уверено своето място по ця-
лата планета. В България то е определено като стратегически при-
оритет в развитието на селското стопанство за периода 2014-2020 
година..[1] Основание за това е нарастването на количеството пло-
щи сертифицирани за органично земеделие през предходния период 
от 2006 -2012 година.

 

Фиг.1 Площи сертифицирани за органично земеделие в България

Природното земеделие, чиято продукция трябва да бъде изобил-
на, защитена от вредители и с прекрасни вкусови качества изисква и 
природни методи за агротехническа обработка. Такъв метод наречен 
реминерализация на почвата е предложен през 1894 г. от агрохимика 
Юлиус Хенсел в Германия.[2] Той се състои във въвеждане на естест-
вен минерален тор от стрити на прах скални масиви, който възста-
новява почвеното плодородие. В последствие под наименованието 
каменно брашно е бил разхвърлян по повърхността на почвата от 
пионерите на реминерализацията. Идеята ни е дадена в лекциите на 
духовния учител Петър Дънов /Беинса Дуно/.[3] : „Тия канари трябва 
да се разтрошат на малки парчета чрез триене, да стане излъчване 
и тогава да дойдат до втората фаза, да влезнат в растителното 
царство.“ 21-ва лекция на Общ окултен клас, 1931 г.
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В наши дни е разширена употребата му и за листно подхранване, 
както и занаторяване с каменното брашно по начина открит от Ро-
берт Шинделе[4].

Друг природен метод е използването на структурирана вода в случая 
чрез магнитно поле. Такава вода има структура с разкъсани водородни 
връзки, поради което притежава понижено повърхностно напрежение 
и като следствие - повишена проникваща способност през клетъчната 
мембрана. Тя става достъпна за използване след откриването на про-
мяна в свойствата на водата протичаща в земното магнитно поле от 
Майкъл Фарадей през 1864 година.[5] Той установява индуциране на елек-
тродвижаща сила в течаща вода, когато я пропуска през електропрово-
дяща тръба. Промишлено използване на магнитната вода осъществява 
инженер Вермайрен от Белгия презпериода 1938 – 1945 година[6]. Първите 
сведения за увеличаване ръста на растенията при поливане с магнитна 
вода са от 1965 година, за което съобщаваВили Класен.[7]

Всеки от двата метода запълва определена потребност в при-
родното земеделие. Така хумата удовлетворява нуждата от силиций 
за фотозинтезата а с възстановяването на баланса на минералите и 
микроелементите в почвата способства за повишаване имунитета 
на растенията. От друга страна поливането с магнитна вода води 
до подобряване на клетъчния метаболизъм и растежното регулира-
не в растенията, също такасе повишава устойчивостта им на външ-
ни въздействия, подобрява се техния хомеостазис.

Силните страни на използването на двата метода се крият в техни-
те полезни свойства както за растенията, така и за почвата. Ако изобра-
зим основните физиологични процеси и състояния на растението като 
разположени на четирилистна детелина, от лявата страна са дадени по-
влияните от магнитната вода, а от дясната страна – тези от хумата.

 

Фиг. 2 Физиологични процесии състояния в растенията повлияни от хумата и 
магнитната вода

Така се очертава и влиянието на тези агротехнически практики 
върху състоянието на почвата:

Магнитна вода за обезсоляване на засолени почви[8]и хума за пови-
шаване почвената активност [2].

Тук терминът хума се разглежда катоприроден минерален тор с 
богат химически състав включително микроелементи и тъждест-
вен с употребявания в практиката термин каменно брашно поради 
техния идентичен химически състав.

 

Фиг. 3Минерален състав на хумата:

Силициев двуокис SiO2, Двужелезен триокис Fe2O3, Алуминиев 
триокис Al2O3, Магнезиев окис MgO, Калциев окис CaO, Натриев окис 
Na2O и Калаиев окисK2O

Едновременно с товахуматадейства като акумулатор на космич-
на енергия чрез молекулите на силициевия двуокис.

 

Фиг. 4 Кирлианова фотография на излъчването от сива хума

Прякото влияние от въвеждане на хумата в почвата се изразява 
в повишаване на нейната микробна активност поради силно разви-
тата повърхност в която микроелементите действат като ката-
лизатори за стимулиране производството на почвени ензими от 
микробите.
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Магнитната водаси понижава повърхностното напрежениеи вис-
козитета, с което се улеснява транспорта на хранителни вещества 
в капилярите на растенията и нейната проникваща способност през 
клетъчната мембрана, също така тя въздейства с енергетичното си 
поле, и придава виталитет на растенията.

Агротехническите приложения на двата метода се свеждат до 
стандартни операции в растениевъдството. За хумата това са – 
торене, листно подхранване, предсеитбено третиране на семена, а 
за магнитната вода - поливане, оросяване, ратене на семена.

Резултатите се проявяват в ускоряване на витаминния синтез, 
повишаване на минералното съдържание на плодовете и зеленчуци-
те, подобряване на вкусовите качества, ускоряване на зреенето, 
увеличаване на добивите.

Хуматае 100% естествено средство за подсилване на растенията.

С практически изследвания на Институт по физиология на рас-
тенията към БАН е доказана нейната способност за повишаване на 
естествената съпротивителна способност на растителните орга-
низми към заболявания и външни негативни въздействия, включител-
но абиотични екологични фактори;

 

Фиг. 5 Брой на заболяли, счупени и неприхванати растения при засаждане на пипер 
обработен с хума.

Ускоряването на клетъчния метаболизъм косвено се доказа чрез 
измерване скоростта на натрупване на биомаса в случая при цареви-
ца обработена с хума в сравнение с контролната

 

Фиг. 6 Растежно регулиране при царевица третирана с хума

При почвено торене се извършвапо-ефективно и по-бързо изпус-
кане на йоните на подхранващите вещества (Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu и 
т.н.) от кристалната решетка, биологичната активност на почвата 
се повишава.

Хумата се използва и като средство за листно подхранване (във 
вид на водна суспенсия) с интервал от две – до четири седмици. При-
това се използва малко количество хума, само 300 г/декар (0.3%).

Подобрява се фотосинтезата и се повишава клетъчния метабо-
лизъм на растенията;

Повишава се съдържанието на полезни елементи– захар, флавоно-
иди и витамини в растенията;

 

Фиг. 7 Съдържание на витамин С в домати поливани с активирана вода в 
радиотрон с хума .[9]

Подобряват се качествените характеристики на растенията
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Фиг. 8 Апарат за активиране на водата с хума Радиотрон.[10]

Понижава се съдържанието на нитрати, например, в краставици, 
пипер, зелена салата.

 

Фиг. 9 Съдържание на нитрати в пипер обработен с хума

Подходяща е заизползване при всички растителни култури, вклю-
чително тревни площи.

Основните мотивирани потребители са ферми с органично и био-
логично земеделие. Някои от предимствата при използване на хумата 
в растениевъдството са:

• Повишава сорбционния капацитет на почвата и увеличава 
нейната микробна активност

• Увеличава добива на растителна продукция до 40 %
• Намалява материалните разходи до 30 %
• Увеличава се витаминния синтез над 30 %
• Повишава се съдържанието на минерали в продукцията
• Намалява се нитратното съдържание в продукцията
• Повишава се имунитета на растенията

В редица публикации са описани изследвания за влиянието на маг-
нитното поле върху растенията. В тях се посочва неговото въз-
действие върху растежа им, върху газовата обмяна, върху интен-
зивността на поглъщане на минералните вещества и движението 
на протоплазмата в клетките. При това в зависимост от силата 
на магнитното поле може да се получи стимулация или подтискане 
в развитието на растенията или на техни части. Така например ус-
тановено е, че по-силните магнитни полета подтискат растежа на 
корена, докато по-слабите го стимулират. Предимствата при из-
ползване на магнитната вода за поливане в растениевъдството са:

• Подобряване на метаболизма на растенията
• Подобряване на хомеостазиса на растенията
• Повишаване на добива от растенията до 40 %
• Ускоряване на зреенето до 14 дни
• Повишава се кълнеямостта на семената
• Намалява се нитратното съдържание в продукцията
• Регулира се киселинността на почвата
 

Фиг. 10 Устойчивост на магнитни бури за вода обработена с МагСтатор

 

Фиг. 11 Магнитен статор с диаметър до 50 мм, за поливни инсталации в 
растениевъдството
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Фиг. 12 Магнитен статор за открито канално поливане в растениневъдството. [10]

Изводи

Хумата и магнитната вода са перспективни агротехники в при-
родното земеделие със следните предимства:

• Надеждност при функционирането
• Проста употреба – чрез торене и напояване
• Достъпност поради ниската им цена
• Широк диапазон на приложение
• Екологични резултати от използването им
Препоръки

за възможното бъдеще на приложенията на хумата и магнитната 
вода в биодинамичното земеделие в нашата страна – чрез ефектив-
но разпространване на положителните практики сред обществе-
ността и в специализираните учебно-методични звена.
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II. БиодинАмично овоЩАрство 
технологии

д. стоянов - 28.02.2016, пловдив

БИОС - Работни практики, които се отнасят към живота. Чрез 
осмислен труд стигаме до културата на природосъобразно гра-
динарство.

ДИНАМИС - Усвоявайки тези практики и култура ги използваме в 
градинарството целенасочено и подреждащо.

Биодинамичнато земеделие не е просто различна работа във фер-
мата. То е цялостна философия и начин на живот както на расте-
нията, така също и на стопаните. Главното в тази философия е на-
учно обоснован комплексен подход за активизиране и управление на 
отделните звена, така че те взаимно да се подпомагат и допълват. 
Цялостната фермерска система е едно цяло, един жив организъм.

При биодинамичното земеделие се ограничава всяка намеса, която ув-
режда нормалното функциониране на природните цикли в системата.

Задължително се използват технологии, базиращи се на тези ес-
тествени цикли, които поддържат живота в почвата и равновеси-
ето в природата. За почвеното плодородие се разчита на сеитбо-
обръщението с бобови култури, оползотворяване на оборския тор 
и растителните отпадъци, чрез компостиране, зелено торене, био-
торове и други за активиране на почвените организми. Системата 
се балансира с богато биологично разнообразие и целенасочени под-
реждащи във времето дейности според природните ритми.

Като модел биодинамичното земеделие е заимствано от самата 
природа, като се стреми да бъде в хармония с нея, без да я уврежда. 
Това е и основата за засилване продуктивността и ефективността 
на фермерската система.

Една екологично производствена система, която стимулира био-
разнообразието, биологичните цикли и биологичната активност на 
почвата, с минимални вложения във фермата и практиките, които 
възстановяват и засилват екологичната хармония.
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основни принципи и практики

Целите на биодинамичното земеделие се постигат на базата на 
няколко основни принципи и практики:

• цялостен системен подход към производствените едини-
ци и стремеж за минимална намеса в регулаторните меха-
низми на природата 

• стабилизиране на агро-еко системите на основата на ди-
версификацията, на биоразнообразието и интегрирането

• използване на природосъобразни начини за отглеждане на 
растенията и животните

• принципа на “целенасоченост”-дейности на точно опреде-
лено място във фермата /динамичен/

• принципа на „подреждащо“-точното време за работа на 
определеното място според Лунния календар /динамичен/

• подготвяне и използване във фермата на биодинамичните 
препарати

Специално внимание обръщаме на принципа на диверсификация във 
фермата като производствена система.

По-малка степен на концентрация и специализация. Като задължи-
телно изискване във всяка ферма това постигаме чрез съхраняване и 
планиране на нов комбиниран земеделски и природен ландшафт: бли-
зост до „дива гора“, малки природозащитени обекти, пояси от зе-
лена ограда, синори, дървета и храсти, пасища, водни площи, цели-
на - място за размножаване на полезни организми, наши помощници 
за защита от вредители.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА БИОДИНАМИЧНАТО ЗЕМЕДЕЛИЕ  
/ОВОщАРСТВО/

• съхраняване и повишаване на почвеното плодородие
• минимум отрицателно въздействие на околната среда
• всички практики и технологии в хармония с природата, а 

не срещу нея
• производство на безопасни храни

• намиране на алтернативи на скъпите и опасни агрохимикали
• чрез работа на „ТОЧНОТО МЯСТО И В ТОЧНОТО ВРЕМЕ“ 

намаляване на вложената физическа и икономическа енер-
гия във фермата

• висока продуктивност и устойчивост на цялата агро-еко 
система.

Биодинамични технологии за работа  
в овощните градини

ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪщЕСТВУВАщА ОВОщНА ГРАДИНА

• Правим анализ каква е реалната картина и какви грешки са 
допуснати

• Анализ по БДС на поливната вода
• Диагноза на съществуващите дървета
• Сравняваме и коригираме получения анализ на почвата, 

според основните изисквания на овощните дървета към 
химическия й състав

• Основни изисквания на овощните дървета към почвата:
pH 6,8-7,3
органично вещество%  2-3
общ азот % 1,5-2
усвоим фосфор 50-80 мг/кг
обемен калий 100-200 мг/кг
магнезий 50-100 мг/кг
цинк 0,5 мг/кг
желязо 2,5 мг/кг
мед 0,2 мг/кг
 калций:
дюля 3-4 %
праскова 7-8 % 
кайсия не по- малко от 10 %
ябълка не по- малко то 15 %
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схемА нА деЙностите след диАгноЗАтА нА 
сЪЩествувАЩите овоШки

водеща максима - при силен растеж няма нормално плододаване

• млади и силно растящи - метров прираст без нормален 
плод - рязане и извиване на клоните към земята. Цел - на-
маляване на растежа за сметка на плододаването.

• млади средно растящи - прираст около 50см - щадяща ре-
зитба, извиване подхранване и мулчиране на чашата. Цел 
- да започне нормално формиране и плододаване без от-
слабване на растежа

• младо слабо растящо - няма прираст, само невзрачни пло-
дове - никакво рязане. Силно повтарящо се подхранване и 
плътно мулчиране. Цел - да засилим растежа.

• възрастно силно растящо - жестоко рязане, целия водач, 
всички лакомци, два пъти лятна резитба, колцуване, под-
рязване на корените, не се подхранва и полива. Цел - силно 
намаляване на прираста

• възрастно средно растящо - само нормировка за отваряне 
на короната с рязане на водача и лакомците, прочистване 
на излишните завръзи, поливане при суша и мулчиране. Цел - 
запазване на средния прираст и нормално плододаване

• възрастно слабо - короната не работи, разтоварва-
не, изрязване на плодните клонки, силно извиване на 
най-ниските клони, не се пипа водача, разширяване на 
чашата, подхранване на корените, мулчиране, подхран-
ване на кората 3-4 пъти годишно с паста. Листно по-
дхранване с течен тор от черен оман или коприва, 
опазване от въшки. Цел - възвръщане на растежа - срок 
2 години.

• старо силно - извиване на ниските клони към земята, пре-
махване на водача и лакомците, лятна резитба, само мулч, 
без подхранване. Цел - поддържане на най-плодоносната 
част от короната

• старо средно - повече разтваряне на ниските плодни кло-
ни, по-малко връхните, без лятна резитба, поливане при 

суша и мулчиране. Цел - да оставим най-плодоносните кло-
ни, без да намаляваме растежа.

• старо слабо - няма прираст, отрупано с невзрачни плодо-
ве, корените не се справят с подхранването на короната. 
Силно просветляване и прореждане, премахване на голяма 
част от плодните клони съкращаване на останалите, по-
дхранване, мулчиране, мазане с паста и подхранване с те-
чен тор. Цел -постигане на нормален растеж – изпитание -  
2 години.

всичко изглежда лесно и просто на думи, но е постижимо и на 
практика!

важно! - Корените подхранват прираста. Прираста на свой ред 
изпраща половината от създадената глюкоза надолу в корените в 
помощ на растежа им. Ето защо короната и кореновата система е 
нужно да се намират в постоянен баланс и равновесие.

важен извод - ние можем да управляваме растежа по три начина:

• въздействие на филизите/прираста/
• въздействие на корените
• въздействие на кората, на ствола и клоните, чрез които 

корените и филизите са свързани един с друг.
Всички методи на въздействие се извършват в точното време 

(според календара)

сЪЗдАвАне нА новА овоЩнА грАдинА
Биодинамична технология за засаждане на овощни 
дръвчета, лози и храсти

успешно прилагана в биодинамичната ферма на сем. стоянови, 
с. Бачково

1. Избор на място

Изборът на място зависи най–много от това дали ще засаждаме 
единични дръвчета или ще оформяме градина. Когато ще садим единич-
ни дръвчета най–важно е да не засаждаме на мястото, откъдето сме 
изкоренили старото дърво, особено ако е от същия вид. Новата дупка 
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трябва да бъде изместена в ляво или дясно най–малко на 1 м. Някои сор-
тове череши не дават плод, ако до тях не засадим череша, която е до-
бър опрашител. Това е особено важно когато ще създаваме черешова 
градина. За икономия на терен и по–лесно прибиране на реколтата при 
избора на фиданки е добре да предпочетем присадени на бавно растя-
щи подложки сортове и непременно от лицензиран разсадник.

След като сме избрали мястото очертаваме размерите на дупка-
та. Практиката показва добри резултати и предимства когато ра-
ботим с размери 100/100см. 

Маркирането трябва да е добре видимо, защото не винаги започ-
ваме веднага работата.

2. Кога е най-добре да подготвим дупката?

Нашият опит показва най–добри резултати, когато дупката е 
подготвена през есента или зимата, а засаждането правим през про-
летта. Заложените органични материали: оборски тор, компост, сла-
ма, стърготини, листа и стъбла от растения, поставени на дъното, 
се сработват от дъжда и снега до засаждането и когато корените ги 
достигнат след години всичко е вече готово за усвояване.

През зимните месеци до земята достига най–много енергия от 
Космоса. Това позволява по–добре да си разпределяме задачите във 
времето. При разрез на такава дупка наблюдаваме проникване на ор-
ганични материали на 40-50 см, които напояват стените на изкопа.

Най–добрите дни според календара за 2016 г. за засаждане на овош-
ки, лози и плодни храсти са:

февруари - 1, 5, 6, 18, 19, 22, 23, 28, 29;

март - 16, 17, 20, 21, 27;

април - 4, 5, 8, 9.

За дупки през есента:

септември - 6, 7, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 27, 28;

октомври - 1, 4, 8, 9, 12, 21, 22, 24, 25, 26.

Това е времето, когато луната се намира под въздействието на 
топлинни и светлинни съзвездия - дни „плод“ и „цвят“. Смятам, че са 
достатъчни за предвидената дейност!

3. Технология на подготовка

3.1. Изкопаване на дупката

Дълбочината зависи най–много от вида на овошките и прираста 
на фиданките и варира от 60 до 70 см. Работим с инструменти с 
по-къси дръжки за да ни е по–удобно в самата дупка. За мярка ни служи 
металната част на права лопата, чиято дължина е 30 – 35 см. 

Мислено разделяме дупката на два пласта: горен – първи и долен - 
втори, дебели по една лопата. Първият пласт изхвърляме на едната 
страна, а втория от другата, като отбелязваме с някакъв белег, за да 
се знае дори след няколко месеца кой – кой е. Дупката е завършена ко-
гато сме изхвърлили и втория разкопан пласт и стените са отвесни. 
Уверяваме се за дълбочината с лопатата.

3.2 Оформяне на дренажната основа и тръбата за поливане

На дъното поставяме по–голям по площ плосък камък, в който 
опираме под ъгъл края на тръбата за поливане (каквато имаме), подхо-
дящи са тръби с диаметър 3-8 см и дължина 80 см, която излиза поне 
на 5-6 см над земята (фигура 1). 

Около основния камък натрупваме още 15-20 броя, с което пред-
пазваме запушването на тръбата с мокра почва при бъдещото поли-
ване. Тази технология ни дава няколко предимства: 

Водата постъпва при корените на дървото и позволява да обхва-
не цялото дъно.

Не попива бързо, защото при работа сме уплътнили /трамбовали/ 
дъното. 

Фиг. 1 Оформяне на дренажната основа и тръба за поливане
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Поради разликата в температурата и посредством капилярния 
път тя се изкачва до корените, които се стимулират на прираст 
към дълбочина. 

По капилярите се изкачват и богатите минерали от разложената 
органична маса, поставена на дъното. 

следва постоянно и пълноценно хранене, икономия на много вода 
като вместо три поливания отгоре правим само едно в корените 
посредством тръбата.

3.3 Инвестиция за бъдеще

В ъглите и краищата на дупката разпределяме 2 кофи не прегорял 
компост или пресен оборски тор. Отгоре слагаме 20 см слама, шума, 
дървени стърготини, листа и стъбла от растения /органична маса/, 
2 кг. пепел от дърва. Този пласт покриваме с няколко лопати пръст 
от купчина №1.

4. Засаждане на плодни растения

4.1. Време за засаждане 

Най–добри дни за засаждане са когато луната навлиза в топлинни-
те и светлинни съзвездия в своя низходящ път, дни „плод“ и „цвят“. 
Трябва да отбележим, че при необходимост е възможно дупките и 
засаждането да се направят за един ден, но той трябва да бъде един 
от тези, които са посочени по-долу. 

Нека саденето в същия ден на изкопаване на дупката да бъде само 
изключение.

Защо точното време са именно тези дни (в Календара на Мария 
Тун са отбелязани със зелена вертикална ивица)? През периода на 
низходяща Луна цялата енергия от Космоса е насочена към почва-
та, засадените растения бързо се приспособяват към новите ус-
ловия, нарастват нови корени, а топлинните импулси от съзвез-
дията стимулират цялостното им развитие и ги подготвят за 
плододаване.

Ако климатът позволява и имаме време и възможност за избор, ви-
наги предпочитаме дните с влияние на топлинните съзвездия и ден 
„плод“ /в календара е с червен цвят/.

Садим през месеците: февруари март и април на определените 
дати в календара. 

Преди да внесем фиданките в градината приготвяме разтвор за 
стимулиране на корените: 5 кг керамична глина, 5 кг пресни говежди из-
пражнения, 5 литра отвара от бял равнец. Всичко разбъркваме в пред-
варително подготвен съд и добавяме дъждовна или изворна вода до 
състояние на гъста боза, динамизираме за 15 минути и поставяме в 
съда фиданките, след като обстойно сме прегледали корените за счу-
пени, засъхнали или много дълги, и сме извършили нужната корекция. В 
разтвора престояват 20 -30 минути, като през това време в първа-
та купчина пръст добавяме една кофа готов компост и размесваме. 

Вземаме едната фиданка и измерваме до какво ниво трябва да за-
пълним дупката, така че когато поставим дръвчето, присадката да 
остане на нивото на земята (можем да си помогнем с летвичка, по-
ставена хоризонтално на нивото на дупката). Допълваме нивото с 
пръст от първия пласт. Поставяме фиданката, така че присадката 
да сочи на юг. Около корените слагаме отново половин кофа компост 
и до 2/3 закрепваме с пръст от първия пласт. Около стъблото на 
дървото нивото трябва да остане по–ниско. Стопанинът или сто-
панката утъпкват наоколо с боси крака и погалват клоните с ръце. 
Поливаме с една кофа вода и след като попие, дупката се запълва с 
пръст от втория пласт, като се оформя чаша с диаметър около 100 
см. и тирче високо 15-20 см. Добавя се още една кофа вода и се мулчи-
ра до височината на тирчето. 

Внимателно се забива колче, което да стига до клоните и стъбло-
то се завързва за него. При наличие на препарат 500 – кравешка тор в 
рог от крава – двете купчини и самата дупка се пръскат с него в деня 
на засаждането. Така постъпваме при засаждане на плодни храсти и 
единични лози. 

Най- важно е всичко, което правим да е с много, много любов!!!

 
 
GSM: 0897 774 4 85 
dimitarstoyanov@mail.bg
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III. БЪлгАрия плоднА грАдинА.
кАлемене и реЗитБи.

иван попов

калемене.
Посредством калеменето можем да облагородим овощни, диви 

и декоративни видове, като ги превърнем в растения с по-ценни за 
нас качества. 

важни моменти за успешно присаждане. 

В практиката, след хиляди сполучливи опити, въпреки недобрите 
грижи за присадените растения от страна на собствениците им, ус-
танових следните най-подходящи срокове:

- През феврури, до началото на сокодвижението (началото е различ-
но всяка година). В края на зимата с повишаване на температурите се 
осъществява добро и плавно срастване между подложка и присадник.

- От края на август до средата на септември. В края на лятото 
температурите са по-поносими, а част от хранителните вещества 
в листата, започват да се връщат към клоните и стеблото (на кое-
то се дължи пожълтяването и есенната окраска на листата) и пома-
гат за срастването между калем и подложка!

Трябва да знаем и кои овощни видове, върху кои могат да се при-
саждат. Ето някои примери:

- Ябълка върху ябълка

- Круша върху круша или дюля

- Череша върху череша, махалебка или вишна

- Дюля върху дюля или глог

- Праскова върху праскова, бадем или джанка

- Кайсия върху кайсия, зарзала, джанка или синя слива

- Слива върху джанка, слива от различни видове или трънка

Техники на които да обърнем внимание:

- Гладък и прецизен отрез, чрез добре заточено ножче

- Добро позициониране на калема – съвпад на камбиалния слой (тъ-
канта между кората и дървесината)

- Бързо извършване на операцията с цел предотвратяване засъхва-
не на отрезите 

- Добро пристягане на калема към подложката

- Затваряне на раните с овощарска замазка

споделено от личен опит:

- често за привързване се използва канцеларско тиксо с ширина 
1-1,5 см., то стяга и изолира, като същевременно залепва, което ели-
минира нуждата от допълнително завръзване.

- за предпочитане е домашно приготвена овощарска замазка по 
следната рецепта:

борова смола, пч. восък и натурална мазнини (олио или мас) в съотно-
шение 4 : 2 : 1. Разтопява се мазнината - загрявя се, докато стане течна. 
Добавят се восъкът и смолата. При нужда се добавя малко спирт (ме-
дицински 90-95 градусов), за постигане на нужната твърдост. 

 - освен овощарска замазка може да се използва лепило за дърво 
С-200, което е на водна основа и прави добър контакт и филм покри-
тие, както при калемене така и при резитби .

- при калемене може да се употребява и такер – тапицерски за за-
коваване на калемите, което премахва нуждата от връзване и пови-
шава производителността. (фиг. 1)

фиг. 1. Заковаване на калемите с такер          Същите калеми 1 година по-късно
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България плодна градина

Наличието на диворастящи в изобилие Джанки, трънки, глог, 
диви круши, киселици и др., дава възможност, при добра организа-
ция и желание за кратко време, България наистина да се превърне в 
плодна градина 

 

резитби.

Резитбите са едни от най деликатните операции и се разделят на 
три основни групи:

1. За формиране на корона - това са резитбите първите 4-5 годи-
ни, целящи постигане на желаната формировка-корона.

2. За плододаване - извършват се през периода на плододава-
не с цел просветляване на короната, равномерно натоварване на 
плододаващата дървесина с плодове и получаване на едри, добре 
обагрени плодове. Това е най-деликатния момент - балансът меж-
ду растеж и плододаване!

3. Подмладяващи - това са резитбите, които се прилагат, когато 
растенията проявяват видими признаци на старост - плододаване-
то отслабва, плодовете са дребни, с влошени качества, а клоните са 
с отслабен растеж и намалена жизненост.

Точна схема за резитба няма, но има основни принципи. В зависи-
мост от реакцията на дървото се определя и подходът, постигащ 
определена формировка. 

 Основни грешки, които се допускат при резитба:

- Неправилно място на отреза - оставяне на чепове (остатъ-
ци от клони), които не обслужват растежни точки - пъпки, ле-
торасти или плодове. На мястото остават трудно зарастващи 
рани, където тъканта загива, а в последствие се предизвикват 
гнилостни процеси. 

фиг. 2. Място на отрез  • правилно   • неправилно

- Необработване на раните – както всички живи организми, така 
и растенията, при нарушаване целостта на части от тях, трябва 
да се обработят така, че да им се даде възможност да оцелеят и за-
здравеят. Всяка рана е врата за патогени – болестотворни процеси!

 Обработката на раните става с овощарска замазка, С-200 или с 
блажна боя (степенувни са по лично усмотрение, кое е по-добре за 
растението). В миналото хората са покривали раните с хума, глина, 
дори с кравешки изпражнения.

Всичко останало е практика  

За контакт с Иван Попов:

e-mail: ivanmag@yahoo.it  •  0887 685 254
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IV. гмо – муЗикА – ЗдрАве

Идеята заложена в лекцията, се основава на моя хипотеза от пре-
ди повече от 25 години, която е достъпна за всеки ползващ интер-
нет или четящ печатни издания под заглавието: „Ябълката, змията и 
двойната спирала“

В споменатата хипотеза се опитвам да свържа, древното учение 
Йога, постиженията на техниката, известното за строежа на клет-
ката и функцията на ДНК, оприличаването на ДНК с кристал (крис-
тална верижка) от Шрьодингер!

Напомням, че съвременната електроника и средства за общуване 
се основават на кристали, вълнови, безжични технологии... Живите 
организми са изтъкани от кристали, във всяка клетка!

Откритията на човечеството са бледо подобие на природата, 
т.е. всички технически постижения ги има в живите организми .

Което ми дава основание да смятям, че най-ценната съставка от 
храната се усвоява още в устната кухина (което се третира под-
робно в Йога и не случайно във всички религии храненето започва с 
Молитва и е Свещенодействие), а след това под формата на лъчене! 
Ако това е вярно, то как би се отразило поематето на ГМО храна 
чийто ДНК кристал не е „утвърден“ от Природата, и е с непозната 
честота на лъчене?!

Това е нагло вмешателство във фината енергетика на организми-
те и груба, непозната за тях храна! Тази храна довежда до алергии - 
първична реакция на организмите.

Отговорът според мен е: 

- чиста храна – физическа, (храна, вода, въздух)

- чисти мисли – като храна на ума 

- музика – класическа и духовна 

- хармонични движения 

По този начин организмът сам ще разпознае и изхвърли нечистото!

Учителят ни е дал Безценни практики в тези посоки!

V. нехимичното оБеЗЗАрАЗявАне 
нА почвите кАто АлтернАтивА нА 
третирАнето с химични фумигАнти

Наличието на фитопатогени в почвата може силно да снижи добива 
и даже напълно да провали производството на определени селскосто-
пански продукти. Това поражда необходимостта от обеззаразяване на 
почвата, което обикновено се извършва с внасянето на силно дейст-
ващи химични вещества, способни да убиват почвообитаващите па-
тогени. Действието на тези вещества не се ограничава само върху 
патогенните микроорганизми, а токсичният им ефект се отразява и 
върху полезната почвена микрофлора. Вследствие на нарушаването на 
биологичния баланс се подтискат редица биохимични процеси, важни за 
почвеното плодородие. От почвата се отстраняват и естествени-
те врагове на почвообитаващите неприятели на растенията. Силно 
отрицателно се влияе и екологичното състояние на околната среда 
след акумулирането на токсични остатъци от химични пестициди. 

Нехимичното обеззаразяване се извършва със загряване на почвата 
до летални за вредните организми температури. Различните възмож-
ности за загряване, чрез използване на пара, микровълни и слънчева ра-
диация, са основа на различните методи на почвена дезинфекция. 

Процесът на слънчево нагряване на почвата е наречен почвена сола-
ризация и обхваща комплекс от физични, химични и биологични промени 
на почвата, свързани със слънчевото нагряване (Pullmanetal., 1981).

Соларизацията е подобен на пропарването процес с тази разлика, 
че достигнатите температури са значително по-ниски, топлинно-
то въздействие е значително по-продължително, температурите 
се променят многократно и процесът силно се влияе от климата в 
конкретния момент.

Популярността на метода започва с публикуваните от YaacovKatan 
и колектив (Katanetal., 1976) изследвания върху влиянието на слънчево-
то загряване на почвата. 

Соларизацията е хидротермичен процес за дезинфекция на почвата.
Той нормално се провежда посредством покриване на почвата с полиме-
рен филм (обикновено полиетилен или поливинилхлорид) по време на  
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горещите летни месеци. Това повишава почвената температура до 
нива, летални или вредни за много вредители по растенията. Ефектът 
от соларизацията е максимален при силно навлажнена почва поради 
по-добрата топлопровеждаща способност на почвата. Също така голя-
мата почвена влажност повишава метаболизма в почвените вредите-
ли и те са по-податливи на термично въздействие (Bollen, 1974,Katan,1981).

Успехът на почвената соларизация се основава на факта, че повече-
то фитопатогени и неприятели са мезофилни (неспособни да растат 
при температури над 31° - 32°C) и биват инактивирани директно или 
индиректно по време на загряването на почвата. Термотолерантните 
и термофилните почвообитаващи микроорганизми обикновено оцеля-
ват при процеса на соларизация (Stapletonetal 1984). Всички почвени ми-
кроорганизми обаче, независимо от това дали са директно инактиви-
рани от топлината, могат да бъдат повлияни от процесаи да станат 
уязвими за други въздействия, като промени в газовия състав на почва-
таили промяна на популацията на другите организми, които могат да 
влияят като биоконтролни агенти (Stapletonetal, 1987).

Известно е, че фитопатогенните гъби в места с топъл климат са 
по-адаптирани към по-високи температури, отколкото същите ви-
дове при студен климат. Счита се, че тази разлика в термочувстви-
телността допринася за успешен контрол на фитопатогени и при 
по-студен климат, където повишаването на почвената температу-
ра по време на соларизация достига по-ниски стойности от тази при 
топлите райони (DavisandSorensen, 1986).

спектър на действие 

Публикувани са много проучвания, описващи контрола на различни 
вредители като гъби, нематоди, бактерии, плевели и насекоми чрез 
соларизация.

Борбата срещу плевелите е един от видимите резултати на поч-
вената соларизация и това може да бъде използвано като индикатор 
за нейната ефективност. 

Обикновено едногодишните плевели са по-чувствителни към со-
ларизацията.

Ефектът се проявява чрез драстично намаляване плътността на 
инокулума и чрез предизвикване на подтискане, което забавя презара-
зяването на почвата от патогените.

влияние на параметрите на почвата върху соларизацията

Независимо от това, че соларизацията сама по себе си е много прост 
метод, тя притежава сложен механизъм, пълното обяснение на който 
се крие във физични, химични и биологични промени и въздействия.

почвена влага

Почвената влага е главен фактор при соларизацията, защотовода-
та притежава висок специфичен топлинен капацитет (способност 
да акумулира топлина) и многократно увеличава предаването на то-
плината до почвените микроорганизми, плевелните семена и расти-
телната маса.С нарастването на почвената влага се повишават и 
максималните достигнати температури в почвата. 

Също така, както вече беше споменато, клетъчната активност 
на семената и развитието на почвените микроорганизми се благопри-
ятстват от почвената влага и по този начин ги правят по-чувстви-
телни към повишената температура.

В горните слоеве на почвата се проявява забележителна денонощ-
на флуктуация на температурата – охлаждане през нощта и силно за-
гряване през слънчевите часове на деня. Тази промяна на температура-
та предизвиква придвижване на влагата от горните слоеве на почва-
та през деня, докато през нощта почвената повърхност се охлажда и 
предизвиква обратно движение на влагата. Движението на влагата про-
меня разпределението на солите и подобрява състоянието на почва-
та. За максимизиране на този ефект при предварителното поливане на 
почвата или при прибавянето под полиетиленовия филм в началото на 
соларизацията водата трябва да достигне на дълбочина поне 60 – 75 cm.

продължителност на деня

Успехът на почвената соларизация се влияе от интензивността 
и продължителността на слънчевото греене (Ben-Yephetetal., 1988). 
Времето през годината, отговарящо на тези условия са горещите 
летни месеци. Почвена соларизация е опитвана и по друго време на 
годината, но с ограничен успех. 

температура на почвата

Леталната доза топлина за различните патогени се определя от 
достигнатата температура, продължителността на нейното въз-
деиствие и различният режим на нагряване на почвата в дълбочина.
Например, температура от 37°С предизвиква летален ефект 90% за 
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повечето мезофилни гъби след период на въздействие от две до че-
тири седмици, докато при температура от 47°С този ефект се по-
стига при въздействие от 1 до 6 часа.

В по-горните слоеве, където температурата достига максимал-
ни стойностиза кракък период от време, ефекта на термичното 
въздействие се дължи на достигнатата висока температура на за-
гряване. В по-долните почвени слоеве температурата достига до 
по-ниски стойности. В тези слоеве денонощната й промяна е незна-
чителна и ефекта на термично въздействие се дължи на продължи-
телността на загряване. 

Изменение на температурата в различна дълбочина на почвата при соларизация

сублеталните дози топлина също се отразяват на броя и състоя-
нието на почвообитаващите вредители.Намалената им жизненост 
води до ограничено размножаване, по-малка способност да инфекти-
рат растенията, по-висока податливост на атаки от хиперпаразити 
(при биологичен контрол) и на химични пестициди.

химични и биологични промени в почвата по време на соларизация

Ефектътот химичните и биологични променисе изразява вувелича-
ванетонаналичиетонахранителнивеществазарастенията и съответ-
нотоувеличениенаризосфернитепопулацииотблагоприятнибактерии, 
катонапримерBacillus spp. Това садругитеважниползи отпочвената со-
ларизация. Те допринасятзазначителнотоувеличаваненарастежа, раз-
витието и добиваотрастения, отглежданивърхусоларизиранипочви.

При загряване на почвата голяма част от почвената микрофлора 
е умъртвена и деградирана. Това освобождава голямо количество  

хранителни вещества. При влажна почва тези вещества преминават 
в почвения разтвор. 

Обикновено се наблюдава увеличаване на съдържанието на азот 
(органичен, амониев и нитратен). Коя форма ще преобладава, зависи 
от природата на почвата и присъствието на нитрифициращи ми-
кроорганизми като Nitrobacter, Nitrosomonas и др.

Освен азота и за други почвени елементи като разтворим фос-
фор, калий, калций и магнезий се наблюдават повишени концентра-
ции след соларизация. 

За много култури в повечето случаи повишаването на количе-
ството на разтворимите хранителни вещества по време на сола-
ризацията е достатъчно за предсеитбено наторяване на почвата.

Амониевият азот бързо се превръща в нитратен, който лесно се 
отмива от почвата. Освободените разтворими форми на другите 
елементи – също. Затова, с цел постигане на максимален ефект, за-
саждането на растенията трябва да става непосредствено след со-
ларизацията.

В сравнение с температурите, достигани при пропарването на 
почвата, тези до които почвата се загрява по време на соларизация 
са по-ниски. Поради това въздействието върху почвената микро-
флора е по-селективно.

Термофилните и термотолерантните гъби, бактерии и актино-
мицети могат не само да оцелеят, но и понякога броят им в почвата 
се увеличава по време на соларизация. 

Леталният ефект от соларизацията се отразява най-вече върху 
микроорганизми, които са слаби конкуренти в почвата. 

Наличният субстрат, достъпен за почвените микроорганизми пре-
ди соларизацията, след термичното въздействие ще бъде използван 
от много по-малко на брой микроорганизми в началния период след 
обработката. 

Тези микроорганизми са от групата на по-конкурентноспособните. 
Получената популационна промяна на почвената микрофлора е свър-
зана с преобладаващо развитие на бактерии от родовете Bacillus, 
Pseudomonas и термотолерантни гъби и актиномицети и може да 
подтисне реколонизацията на почвата от патогена. 
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Изпълнение на соларизацията

Постигането на максимален ефект от провеждането на солари-
зацията зависи от правилната предварителна подготовка. Първона-
чално почвата се почиства от растителни остатъци и се обработ-
ва посредством раздробяване, подравняване и навлажняване, след 
което се покрива с полиетиленово фолио.

         Навлажняване на почвата     Подравняване на почвата

Покриване с полиетиленово фолио

пластмасови филми за мулчиране 

Най-често използвани в практиката са полиетиленовите филмис 
малка дебелина поради тяхната гъвкавост, устойчивост на опън, 
пробиване и разкъсване. 

Подобни филми са използвани и при фумигация с химични фумиган-
ти като приложението им за по-продължителния процес на солариза-
ция, даже и без добавяне на специални ултравиолетови протектори, 
се е оказало сполучливо. Те могат да бъдат ползвани в продължение 
на 9 седмици без видимо влошаване. 

Полиетиленът има добри химични и физични характеристики. Той е 

петролен продукт и цената му на практика се определя от неговата 
дебелина. По-тънките филми (10 и 15µm) са по-ефективни по отноше-
ние на пропускането на слънчевата радиация и по отношение на цена-
та, но и филми с дебелина от 20, 40 и 60µm са били използвани успешно. 

черният полиетиленсъдържа багрило, адсорбиращо слънчевите 
лъчи и това води до понижаване на пропускливостта на филма и се 
достига до нагряване на почвата с няколко градуса по-малко. За сметка 
на това, черният полиетиленов филм е по-устойчив на атмосферни 
влияния и издържа значително по-дълго време при полски условия.

Опитите за подобряване на процеса соларизация при полски усло-
вия са довели и до вариант на използване на двоен слой полиетиле-
нов филм, симулиращ оранжерийни условия, което предизвиква пови-
шаване на температурата с 3 до 10°С в сравнение с еднослойния филм. 
Въздушният слой между двата филма (7.5 cm и повече) осъществява 
изолация срещу загубата на топлина и влага от почвата. 

Грешки, които трябва да се избягват при изпълнението на обез-
заразяването

• Суха почва
• Лошо обработена почва
• Недобро подравняване
• Оставена непокрита почва

приложение на процеса

През цялата история на използване на почвената соларизация тя 
показа потенциала си като нехимичен метод за контрол на фитопа-
тогени и вредители и важна практика за подобряване на растежа и 
развитието на растенията. 
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Първоначално групите на Katan в израел, Pullman, Stapleton, Elmore и 
Ashworth в калифорния въвеждат метода на почвената соларизация 
при полски условия

Kodama и Horiuchi от япония са пионери в използването на почве-
ната соларизация в пластмасови оранжерии.

Соларизацията е използвана преди всичко за обработка на почви сре-
щу патогени и неприятели преди периода на засаждане. При критична 
ситуация в Калифорния Ashworth и др. прилагат с висок успех процеса 
за контрол на Verticillium в съществуващи насаждения на шам-фъстък. 

Процесът е изпитван непрекъснато в нови райони и стра-
ни, при нови култури и срещу нови патогени и вредители. 
Разработват се и нови технологични подходи за неговото 
изпълнение и подобрение.

Имайки предвид фактът, че соларизация е провеждана в страни с 
далеч по-неблагоприятен климат, този метод на обеззаразяване на 
почвата е приложим и при нашите условия. 

Като прибавим и елиминирането на метилбромида от селскосто-
панската практика и високата цена на почвените фумиганти, почве-
ната соларизация придобива още по-голямо значение и приложение-
то й би могло да се превърне в реална алтернатива на химическото 
обеззаразяване на почвата. 
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VI. прАктическо приложение  
нА БиодинАмични деЙности  
в Земеделието

мими найденова

Създаваните в практиката, активни биодинамични препарати мо-
гат да бъдат разделени условно на две групи:

1. препАрАти ЗА директно прилАгАне вЪрху почвА и рАстения

Международните обозначения на тези препарати са 500, 501, 508 и 
фладен препарат [1]. 

- препАрАт 500

Този препарат се създава чрез поставянето на кравешки тор в рог 
от крава. Прави се във втората половина на октомври, като пред-
варително почистените рога от крави се пълнят с пресен кравешки 
тор и се заравят на 50 см дълбочина в почвата, с отвора надолу, в 
ден Земя/Корен от биодинамичния календар. Рогата се изваждат се в 
началото на май следващата година. Готовият препарат се изважда 
от тях и се съхранява при специални условия-в глинени гърнета, по-
ставени дървени кутии с изолация от торф.Препарат 500 се прилага 
през март-април и от септември до ноември, чрез изпръскване през 
специални дюзи, на капки, при ниско налягане, за да не се нарушат енер-
гиите и клтъчните стени на микроорганизмите. Пръскането става в 
следобедните часове, при облачно време.Работният разтвор се при-
готвя с хладка нехлорирана вода, в концентрация 0,5% и се динамизи-
ра един час, непосредствено преди изпръскването. Динамизирането 
става чрез разбъркване на разтвора в дървен или иноксов съд с мет-
ла от брезови клони, в посока на часовниковата стрелка и обратно, 
като посоката се сменя през 30 сек. При разбъркването трябва да се 
образува дълбока фуния в центъра на съда.

- препАрАт 501

Препаратът представлява кварцово брашно в рог от крава. Пра-
ви се във втората половина на април, като предварително почис-
тените рога от крави се пълнят с каша от кварцово брашно и се  
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заравят на 50 см дълбочина в почвата, с отвора нагоре, в ден Свет-
лина/Цвят от биодинамичния календар. Рогата се изваждат се в края 
на октомври същата година.Готовият препарат се изважда от тях и 
се съхранява при специални условия-в стъклени буркани, поставени на 
светло. Препарат 501 се прилага през април-май до септември, в дози 
-0,5 гр-1,5 гр/дка, чрез изпръскване сутрин- за стимулиране на листа и 
цветове, и следобед - за стимулиране на узряване на плодове и кло-
ни, при слънчево време, през специални дюзи, като спрей, при ниско 
налягане, поради същите причини отнасящи се до пр 500. Работният 
разтвор се динамизира с хладка, нехлорирана вода, един час, непосред-
ствено преди изпръскването. Динамизирането става чрез разбърква-
не на разтвора в дървен или иноксов съд с метла от брезови клони, в 
посока на часовниковата стрелка и обратно, като посоката се сменя 
през 30 сек. При разбъркването трябва да се образува дълбока фуния 
в центъра на съда.

- препАрАт 508

За основа на този препарат се използва чай-запарка от полски 
хвощ. Прилага се през вегетацията, чрез изпръскване върху рас-
тенията с обикновена вентилаторна пръскачка на 10-20 % раз-
твор. Има отношение към заздравяването на клетъчните стени 
на растителните тъкани и повишаването на устойчивостта им 
към болести.

- флАден препАрАт 

За този препарат е важно да се започне производството му в 
края на март. Взема се пресен кравешки тор и се динамизира един 
час чрез размесване с яйчни черупки и базалтово брашно. След 
това се поставя в дървен контейнер в почвата, в ден Земя/Ко-
рен от биодинамичния календар и отлежава там до октомври. По 
време на лагеруването се третира с компостни биодинамични 
препарати. Представлява мощен почвен стимулатор и може да се 
използва като компостен стартер. Прилага се чрез изливане върху 
почвата или компоста на предварително динамизиран 30 мин, 2% 
работен разтвор. Приложението е напролет и наесен, преди об-
работката на почвата.

2. компостни препАрАти с международно обозначение 502, 503, 
504, 505, 506, 507 и БИОДИНАМИЧЕН КОМПОСТ

За тези препарати е характерно, че се при изготвянето им се из-
ползват различни комбинации от растения и животински продукти. 
Много важно е при приготвянето на препаратите да се спазват 
указанията за деня, според календара на Мария Тун, в който трябва 
да се провеждат операциите. Препаратите с номера 502, 503, 505 и 
506 се залагат в почвата в специално изградени за целта контейне-
ри, на 50 см дълбочина, през м.октомври в ден Земя/Корен от био-
динамичния календар и се изваждат през м.април,следващата година, 
само препарат 504 се залага в почвата през м.юни-в ден Земя/Корен 
и се изважда през м.юни следващата година. Готовите препарати се 
съхраняват при специални условия в глинени гърнета, поставени в 
дървени контейнери с изолация от торф.

- препАрАт 502

Получава се, като се постави цвят от бял равнец в пикочен мехур 
на елен. Прави се като с предварително събраните през юли /в ден 
Топлина /Плод/ и изсушени цветове бял равнец се напълва пикочен 
мехур от елен.Препаратът съдържа сяра и има отношение към мине-
рализацията на калия в процеса на компостирането.

- препАрАт 503

За приготвянето на препарата се използва цвят от мед лайка, по-
ставен в тънки черва на крава. Прави се като с предварително съ-
браните през юни, в ден Светлина /Цвят/ и изсушени цветове мед 
лайка се напълват тънки черва от крава. Препаратът съдържа сяра, 
калий и калций и има отношение към минерализацията на калция в про-
цеса на компостирането.

- препАрАт 504

За препарата се използва надземната част от коприва. Прави се 
като предварително събраните преди цъфтежа, през юни, в ден 
Светлина/Цвят/, изсушени стръкове коприва се заравят в поч-
вата в специален контейнер. Препаратът съдържа сяра и има от-
ношение към минерализацията на азота и желязото в процеса на 
компостирането.

- препАрАт 505

Представлява кора от дъб в череп на крава. Прави се като с пред-
варително събраните през септември-октомври/в ден Земя/Корен/ 
и смлени дъбови кори, се напълва череп от крава.Препаратът съдържа  
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калций в усвояема органична форма и има отношение към преодоля-
ване на болестите.

- препАрАт 506

Характерното за препарата е, че се използва цвят от глухарче в 
мезентериума от крава. Прави се, като с предварително събраните- 
все още затворени, в сутрешните часове на деня, през април, в ден 
Светлина /Цвят/ и след това изсушени, цветове глухарче се напъл-
ват в мезентериум от крава. Препаратът съдържа силиций и има от-
ношение към минерализацията на калия в процеса на компостирането 
и повишава поглъщателната способност на корените в почвата.

- препАрАт 507

Този препарат се изготвя малко по-сложно. Представлява фермен-
тирал сок или водна настойка от цвят на валериана, събран в ден 
Светлина/Цвят/, през юни. Има отношение към минерализацията на 
фосфора в процеса на компостирането.

Препаратите с номера от 502 до 506 се влагат в компостния куп 
на дълбочина 50-70 см, по специална схема, в доза 2 гр /8 м3, в начало-
то на минерализацията на компостните компоненти.След това ком-
постния куп се напръсква с предварително динамизиран 30 мин.-0,05% 
разтвор от препарат 507.

- БиодинАмичен компост

Компостът включва следните компоненти: 

1. Растителни материали-65 %

2. Почва за покриване на стифовете-10 %

3. Оборски торове-кравешки, овчи, конски и др.-25 %

Компостните компоненти се смесват с товарещо устройство и 
се оформят стифове с височина 1-1,5 м и ширина до 2 м.Стифовете 
се покриват с тънък слой почва. След оформянето им се поставят 
компостните препарати от 502 до 506-по схема- на дълбочина сре-
дата на купа.Това се прави със специален апликатор.След това сти-
фовете се напръскват повърхностно с пр 507.Така приготвените 
стифове се размесват няколко пъти за 5-6 м/срока на отлежаване/ , 
с цел по-добро хомогенизиране на отделните компоненти. При засу-
шаване в летните месеци, стифовете се поливат с вода. Готовият 
компост се разхвърля по полетата с тороразпръскващи ремаркета, 

като се съблюдава количеството активно вещество N, да не над-
хвърля 112 кг/ха годишно.

Влиянието на биодинамичния компост върху почвата е доказано в 
практиката и с редица изследвания, направени още в средата на ми-
налия век в Германия.

Свежда се най-общо до следните ефекти:

1. Подпомага развитието на полезната почвена микрофлора.

2. Повишена активност на коренообразуването на растенията, 
виреещи върху почви, торени с биодинамичен компост.

3. Повишено съдържание на хумус в почвата, поради по-високата 
активност на почвената микрофлора.

4. Увеличава се азотното съдържание на почвата, поради активи-
ране на азотфиксиращите бактерии. 

Препарат 500 [2] е най-много изследван и най-популярен. Той пред-
ставлява комбинация между етерните и астрални сили от рога на 
кравата и пресния кравешки тор плюс силите на оживената земя 
през зимата. Притежава силна енергийност с което оказва стимули-
ращо въздействие върху почвената микрофлора.

Корените на растенията имат активен растеж, достигат до 
по-голяма дълбочина, поради това се увеличава хумусния слой и се по-
добрява почвената структура.

При микробиологично изследване, проведено от декември 2014 г. до м. 
май 2015 г в лабораторията по микробиология на Тракийски университет 
Ст.Загора, се установиха следните резултати, представени в Таблица 1.

Вижда се, че количеството на аеробните мезофилни микроорга-
низми намалява в процеса на трансформацията в почвата и съхра-
нението на препарата, в сравнение с изходния материал-прясна кра-
вешка тор, но се запазва стабилно след шестия месец в периода на 
съхранението, което доказва доброто му качество и жизненост. 
Гъбите и дрождите, които се развиват при аеробни условия, увелича-
ват количеството си повече от два пъти в периода на съхранението, 
а богатия мицел с който са отрупани рогата, самия препарат 500 и 
почвата в която са разположени рогата по време на престоя им под 
земята, е от актинимицети и гъби, които се развиват добре при анае-
робни условия. Доказването на видовия състав, на микроорганизмите 
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образуващи този мицел предстои в бъдеще, но наличието му е също 
доказателство за доброто качество и жизненост на препарата.

Таблица 1

Вид проба Плесени и 
дрожди

(CFU)*/гр

Аеробни мезофилни 
микроорганизми 

(CFU)*/гр
Изходен материал-
пресен оборски тор

3 100 000

Препарат 500-пресен 4 000 1 330 000

Препарат 
500-съхранен 7 месеца

 640 000

Препарат 
500-съхранен 11 
месеца 

9 000  670 000

Динамизиран разтвор 
/0,5%/от преп 500, 
съхранен 11 месеца

13 000  520 000

*(CFU = колония образуващи единици)

При агрохимичен анализ на проби от препарат 500 и изходен ма-
териал-пресен оборски тор от крави ( Таблица 2), се изследват про-
центно съдържание на азот и въглерод към абсолютно сухо състоя-
ние. Освен това е показано съотношението между въглерода и азота 
в посочените проби.

От резултатите се вижда, че при процеса на трансформация на 
оборския тор в препарат 500, се получава изпарение на въглерода, без 
загуба на азот. Това означава, че цикълът на азотна минерализация се 
е извършил пълноценно в периода на узряването на препарата. По-го-
лямата разлика в съотношението въглерод/азот, показва по-добре 
протичащ минерализационен процес, който се задава като програма 
в почвата при третирането с препарат 500.

Таблица 2

№ ПРОБА %N %C C/N

1
Пресен об тор от 
крава/Манолово/ 2,07 35,74 17,2657

2
Препарат500/
Манолово/-пресен 2,10 22,60 10,7619

3

Препарат 500/
Манолово/-съхранен 11 
месеца 2,31 25,65 11,1039

Препарат 501 [2] e по-малко изследван-той представлява силиций, 
престоял в рог през лятото под въздействието на Слънцето. При-
тежава силна енергийност с което оказва стимулиращо въздействие 
върху растежа и узряването на растителните тъкани.Клетъчните 
стени стават по-здрави и с това се подобрява имунитета на расте-
нията и устойчивостта им към фитопатогени.Растенията, третира-
ни с пр 501, имат усилен растеж, по-добър цъфтеж и по-добро узряване 
клоните преди есента. Препарат 501 задава правилната програма за 
развитие на растителните тъкани, което се доказва при сравнителни 
микроскопски изследвания. Поради това се постига по-голяма израв-
неност при семената на зърнените култури и плодовете.Но от прак-
тическия опит, който имаме е известно, че този препарат може да 
има и негативен ефект върху растенията, ако не се приложи правилно. 
Винаги трябва да е правилно съобразена точната фенофаза за прила-
гането на препарата - за всеки различен вид растение е различна, за да 
има максимално положително действие. Млади и неукрепнали още рас-
тения може да се увредят необратимо. От нашия практически опит 
сме установили, че най-добрата фаза за прилагане на препарата е при 
добре вкоренени растения, във фаза начало на бутонизация до нача-
лото на цъфтеж.За узряване на клоните преди есента се прилага през 
септември. Дозите на прилаганесаот 5 до 15 гр/ха, прилагане над тези 
количества води до пригори и липса на завърз при зърнените култури.

Фладен препарат [2] представлява мощен почвен стимулатор. 
Прилаган напролет и наесен преди обработката на почвата, подпо-
мага действието на препарат 500.
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И последния препарат за директно приложение върху растенията, 
с обозначение 508 [2], представлява извлек от полски хвощ. Богат на 
силиций от клетките на хвоща той заздравява клетъчните стени и 
подпомага действието на препарат 501.

Втората група биодинамични компостни препарати имат за цел 
да предизвикат правилна минерализация на отделни хранителни 
макро- и микроелементи в компоста. Те представляват компилация 
от етерни и астрални сили, защото се произвеждат от растителни 
и животински продукти. Тази енергийност кореспондира с, и се ак-
тивира от определени местоположения на космическите тела, кои-
то оказват влияние върху живота на Земята. Поради тази причина 
те се поставят в процеса на съхранението си и когато се влагат 
в компоста по определена схема, съобразно географските посоки на 
света-изток-запад, север-юг.Поставени в компоста, те му придават 
тази способност да предизвиква в почвата правилния цикъл на мине-
рализация на хранителните елементи и по този начин биодинамичния 
компост я обогатява и оживява [2] .

Въздействието на био-динамичните препарати, върху растения-
та е трудно доказуемо по емпиричен начин, тъй като не се отнася 
пряко до количествения показател - добив от единица площ.

Повишаването на добива е вторичен ефект, следствие на добра-
та кондиция на растенията. Основното въздействие се отнася до 
качеството на растителната продукция-изравнени плодове и цве-
тове, с правилна клетъчна структура и биохимичен състав. Това се 
отразява на здравословния ефект от консумацията на тези растения 
като храна или използването им като лекарства. С цел доказването 
на тази теза направихме в Аграрен университет-Пловдив, серия от 
микроскопски изследвания на тъкани от цветове на маслодайна роза/
Rosa damascena Mill. var. Kazalnlika/. Микроскопските препарати и засни-
мането им са направени от Атанаска Стоева от катедра Ентомоло-
гия на Аграрен университет- Пловдив. От сравнението с проби от 
конвенционално и биодинамично-отглеждани маслодайни рози, се виж-
да разликата в структурата на тъканите, идентична в почти всички 
повторения.На фигури 1 и 2 са показани снимки на горен и долен епи-
дермис на лист от маслодайна роза при използвано увеличение 40х10х. 
На фигура 3 е представен напреченпререз на лист от цвят масло-
дайна роза при увеличение40x10х. Структурата на растителните  

тъкани е много по-правилна и балансирана при пробите от биодина-
мично отглежданите растения, в сравнение с конвенционално от-
гледаните, където се наблюдава категорично деструктуриране. При 
измерването на дебелината на листа липсва постоянна тенденция в 
тази посока - фигура 4.Това показва, че влиянието на препаратите е 
основно в структурата на тъканите, а големината на растителни-
те органи е пряка функция на индивидуалното хранене на растения-
та. Предстоят тази година още микроскопски изследвания на живи 
тъкани и кристални структури от пепел на растителни тъкани, в 
повторения от конвенционално- биологично- и биодинамично-от-
глеждани маслодайни рози, с цел по-прецизно доказване различия в 
структурата на отделните тъкани в цветове и листа. 

      
 Биодинамични проби  Конвенционални проби

Фиг 1. Долен епидермис на венчелистчета

      
 Биодинамични проби  Конвенционални проби

Фиг.2. Горен епидермис венчелистчета
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     Биодинамични проби   Конвенционални проби

Фиг.3.Напречен пререз на венчелистчета-структура

      

      

       
      Биодинамични проби   Конвенционални проби

Фиг. 4. Напречен пререз на венчелистчета –размери

изводи:

1. През периода на съзряването на биодинамичните препарати, и 
в частност на препарат 500, се извършва качествена трансформа-
ция на изходния материал, което се доказва с микробиологичните из-
следвания, направени в чужбина и у нас. При правилно съхранение се 
постига стабилност при развитието на микрофлората, препарата 
запазва своята виталност и качества. При правилното приготвя-
не на динамизиран разтвор за пръскане, микрофлората в значителна 
степен попада в него и от там в почвата, независимо от голямото 
разреждане/Табл.1/.

2. Според агрохимическите изследвания, активността на преп 500 
е значително по-висока, в сравнение с изходен торов материал. Това 
показва че при биодинамичните земеделски практики, стимулиране-
то с препарат 500, е в посока постигане на правилните естествени 
стойности и баланс на почвените агрохимически компоненти, което 
води към по-интензивен карбонатен цикъл и ефективен биологичен 
оборот и гарантира устойчиво плодородие по отношение на азот-
ния цикъл./Табл.2/

3. Под влияние на третирането на растенията с биодинамични 
препарати, те изграждат по-правилна клетъчна структура, което ги 
прави по-ценни като храна и лекарства, защото задават същия струк-
турен режим и на консумиращите ги хора и животни./фиг.1,2,3,4/

литература:
Найденова М., Въведение в Биодинамичното земеделие, XXV Междуна-

родна научна конференция, 4-5 юни 2015г.,  Стара Загора, България, Science & 
Technologies, Volume V, Number 6, 2015, pp.200-205,

http://journal.sustz.com/VolumeV/Number6/Papers/MimiNaydenova1.pdf

Найденова М., Стоянова А., Беев Г., Практическо приложение на биоди-
намичните препарати и изследване влиянието им върху растенията, XXV 
Международна научна конференция, 4-5 юни 2015г.,  Стара Загора, България, 
Science & Technologies, Volume V, Number 6, 2015, pp.206-212, 

http://journal.sustz.com/VolumeV/Number6/Papers/MimiNaydenova2.pdf
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VII. точното време 
прАктическА рАБотА с лунния 
кАлендАр

димитър стоянов - 28.02.2016, пловдив 

Зодиакални знаци и зодиакални съзвездия

 

Има разлика между зодиакални знаци и зодиакални съзвездия. Във въ-
трешния кръг на фигурата са показани зодиакалните знаци,които са рав-
ни по големина. Във външния кръг са разположени зодиакалните съзвез-
дия. Биодинамичния календар използва зодиакалните съзвездия.Астро-
номически, в зодиакалния пояс всички съзвездия са с различни дължини 
в градуси.Най-късото съзвездие е Везни – 18°.Най-дългото е Дева - 48°. 
Единственото съзвездие, което няма среща със своя знак е Везни.Луната 
минава през Везни за ден и половина, а през Дева за 4 дена. Нас ни интере-
суват зодиакалните знаци и пред кое съзвездие се намира Луната. 

Зодиакални съзвездия, импулс, растения

 

Частите на растенията, които ние ползваме за храна са тясно свър-
зани със съзвездията от зодиакалния пояс. 

Групите на съзвездията според импулсите

Съзвездията са групирани по три спрямо изходящите от тях им-
пулси. С червено са оцветени топлинните, с кафяво земните, със зе-
лено листните и с жълто цветните импулси.
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Връзката на съзвездията с планетите

Всяка група съзвездия си има приятели и врагове от слънчевата 
система. На земните съзвездия им помага само Слънцето, а всички 
други групи си имат по три планети, които им помагат. Това е ва-
жно защото, когато идва импулс от слънчевата система и на пътя 
на лъча попадне планета приятел, тя го усилва.

Снимака на Мария Тун, която дър-
жи това, което смята за най-важно – 
планинския кварцов кристал. Житни 
култури пръскани с препарат 501, ни-
кога няма да видите полегнали. Пре-
парата придава на стъблото много 
здрава структура.Стимулира бра-
тенето и плододаването. 

Два примера на които е показано, как идва импулса на земята.

пример 1 в ляво: Стрелката на часовника показва съзвездието 
Близнаци, то е от групата на Светлинните. При низходяща Луна това 
е точното време за садене на растения, от които ще ползваме цве-
товете, при Възходяща Луна е най-добре да събираме тези цветове и 
билки. Ароматът им ще бъде най-траен и полезен за хората.

Лалета отрязани през Април и поставени във ваза, във възходяща 
Луна се запазват свежи ден и половина по-дълго от тези отрязани 
при низходяща Луна. Ябълките запазват аромата си, а картофите се 
запазват здрави и свежи за по дълго време, ако са прибрани във възхо-
дяща Луна.

пример 2 долу: Стрелката се забива в съзвездието Рак. Водно съз-
вездие което активира листните зеленчуци. При Низходяща Луна 
садим: зеле, марули, лапад, киселец. При Възходяща Луна берем тези 
зеленчуци, рано сутрин. В този момент те са натрупали много енер-
гия и са полезни за хората. Запазват се дълго и успешно може да се 
консервират.
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ВИД НА ЛУНАТА В ЗОДИАКАЛНИЯ ПОЯС

ВЪЗХОДЯщА/СЪБИРАщА/МОНТАНТЕ/АСЦЕНДИНГ

дейности:

прибиране на реколтата

сеитба

резници за вкореняване и присаждане

окопаване на лехите според съзвездието

НИЗХОДЯщА /ИЗПУСКАщА/ДЕСЦЕНДАНТЕ/ ДЕСЦЕНДИНГ

дейности

Засаждане на растения

резитба

реколта от кореноплодни

торене

поливане

От Стрелец до близнаци, Луната се изкачва, а от Близнаци до 
Стрелец слиза.Резитба на дърветата, никога при възходяща Луна. 
Прибиране на надземната реколта, винаги при възходяща Луна. Коре-
ноплодите се прибират при низходяща Луна. 

ЛУНА, СЪЗВЕЗДИЯ, ИМПУЛС, РАСТЕНИЯ

Когато Луната преминава пред Топлинните съзвездия (Овен, Лъв 
и Стрелец), тя активира в растенията сили за произвеждане на ка-
чествени плодове и семена. Това е Точното време за работа в лехите 
с домати, фасул, грах, житни култури и овошки.

Когато Луната преминава пред Земните съзвездия (Телец, Дева и 
Козирог), с привилегия в растението се развиват здрави и качестве-
ни за храна на хората и животните корени. Това е Точното време за 
работа в лехите с моркови, репички, целина.

Когато Луната преминава пред Въздушните съзвездия (Близнаци, 
Везни и Водолей), това е „празник“ за цветовете на растенията и 
Точното време за работа в лехите с артишок, броколи, карфиол и 
всички цветя.

Когато Луната преминава пред Водните съзвездия (Рак, Риби и Скор-
пион), в растенията се активират сили за развитие на качествена 
листна маса като храна за хората и животните. Това са Точните дни за 
работа в лехите с марули, спанак, зеле и всички листни растения.
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френски  биодинамичен календар
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изисквания за биодинамичен земеделски метод, при който раз-
читаме на плодотворни резерви на почвата и природосъобразна 
борба с вредителите:

1. Жив плет от всички страни

2. Вода/канал,езеро,вир/за земноводни

3. Компостна купчина

4. Ивица тревна площ

5. Повдигнати зеленчукови лехи

6. Купчина от клони и къщички за птици

7. Цветни храсти и цветя за пчели

8. Купчина от камъни-скривалища за животни

9. Кътове за билки и лековити растения

10. Горски дървета

11. Овощни дървета-различни

12. Беседка за деца и ароматотерапия

13. Собствени животни за тор

14. На 1 хектар 3-4 пчелни кошера

15. Добра научна и практическа подготовка на фермера 

VIII. философски основи  нА БиодинА-
мичните прАктики  
в Земеделието

мими найденова

В съвременния свят, с масово разпространеното интензивно рас-
тениевъдство, при което основен фактор за успех са количестве-
ните показатели при производството на продукцията, химическите 
торове и препарати за растителна защита са неотменна част от 
земеделската дейност. Дори се налага, за да се получават постоян-
но високи добиви, да се увеличават дозите с които се прилагат или 
да се създават генно - модифицирани хибриди, които да понасят ве-
гетационно прилаганите хербициди. Така се отглеждат растения с 
много високо съдържание на химични вещества. А поради резистент-
ността, която придобиват болестите и неприятелите към синте-
тичните органични пестициди, се налага непрекъснато да се търсят 
нови и различни вещества с инсектицидно и фунгицидно действие, с 
цел растителна защита. За съжаление спиралата на химизацията при 
интензивното земеделие е с възходяща тенденция, което води до 
редица негативни последици, най-важните от които са:

1. Трайно увреждане и умъртвяване на почвите, тъй като се на-
рушава микробиологичнияи агрохимичния им баланс и резултатът е 
прогресиращо намаляване на почвеното плодородие.

2. Загуба на естествената имунна защита на растенията и получа-
ване на зависимост към препаратите за растителна защита.

3. Нарушаване на биохимичния и структурен баланс на растител-
ните тъкани, с което се стига до загуба на вкусови качества, храни-
телна и здравословна стойност на растенията.

 Всички изброени по-горе  последствия от интензивното земеде-
лие влошават сериозно качествата на растенията, произвеждани за 
храна и лекарства и ги правят вредни за човешкото здраве, което 
е една от причините за повишената заболеваемост и податливост 
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към алергии на съвременния човек. Алтернативата на това масово 
производство е биологичното производство на растения и негова-
та слабо позната и разпространена в България форма - биодинамич-
ното земеделие.

При биоземеделието не се използват торове и препарати със 
синтетичен  химически произход, с което се цели възстановяване 
на естественото почвено плодородие и стимулиране на естестве-
ния растителен имунитет към болестите и неприятелите, като се 
подпомагат с растителна защита с прости вещества с естествен 
неорганичен или органичен произход и контактно действие-за неор-
ганичните или системно-за органичните вещества, към които пато-
гените и насекомите не придобиват резистентност.

Биодинамичното земеделие цели пълно възстановяване на ес-
тествените принципи на симбиоза и взаимодействие между всич-
ки естествени компоненти на почвата и растенията, като единна 
цялостна система, която сама възстановява и увеличава жизнени-
те си сили, подпомагана от човека с продукти за торене, които се 
включват в почвено-поглъщателния комплекс и не освобождават 
хранителните си елементи директно в течната фаза на почвата. За 
листно подхранване се използват вещества без хелатирани елемен-
ти или такива с хормоноподобно действие, т. е. избегнати са всички 
изкуствено засилени въздействия върху растенията, с цел тяхното 
естествено развитие и състояние. Правят се и се прилагат специ-
фични биодинамични препарати.[1]

Многовековните наблюдения на хората показали, че местонахож-
дението на Слънцето, Луната и другите планети в отделните Зоди-
акални съзвездия, имат напълно различно влияние върху Земята. По-
степенно станало възможно да се класифицират тези влияния и да се 
групират по сходност. От друга страна на древните е било ясно, че 
в основата на материалния свят са заложени четири видя материя, 
които те интерпретирали като Въздух, Вода, Земя и Огън. С тези 
видове енергии се асоциират и четири вида Стихии. 

Човекът, който за първи път систематизира древните знания 
за растителния и духовния светове е Рудолф щайнер. През 1924 г. в 
Кобервитц и Дорнах- Германия [1],той изнася един цикъл от лекции 
пред земеделци, запознати с принципите на духовната наука. Тогава 

той представя пред обществеността основните закони на взаи-
модействието на двата свята. Със сигурност това са много ста-
ри езотерични знания и практика, които преоткрива за съвременния 
свят Р.щайнер и представя чрез създадената от него Духовна наука 
/ Geistwissenschaft/ - Антропософия. В последствие неговите идеи се 
развиват от редица изследователи растениевъди. Така  биодинамич-
ното земеделие се практикува в съвременния свят вече повече от 80 
години, основно в страните от средна Европа - Германия, Швейцария, 
Австрия, Италия. По време на този лекционен курс щайнер заявява: 
„...тъкмо земеделието се е отклонило най-много от разумните 
принципи, под влиянието на материалистичния мироглед. и малко 
хора знаят, че в течение на последните десетилетия, вътре в зе-
меделието се получи така, че всички продукти, от които човекът 
наистина живее, деградират и то деградират изключително бързо 
в голям мащаб.“[3]

Откъде в началото на миналия век, Рудолф щайнер би могъл да 
знае, че хранителните продукти ще деградират до днешната бърза 
храна? И ако действително в онова време много малко са били тези, 
които са разбирали, че „земеделието се е отклонило от разумните 
принципи“, за съжаление и днес това малко хора го разбират. Ако в 
онова време за това е било нужно да притежаваш особено прозрение 
и мъдрост, то в наше време даденото „отклонение“ вече е очевадно -  
просто е нужно само желание, за да го разбереш!  За да се занимава 
човек с биодинамично селско стопанство не е задължително да бъде 
учен-антропософ и да прилага стриктно всички постулати на тази 
теория. Достатъчно е общо разбиране на същността на теорията, 
непредубедено отношение към дадената философия и уважение към 
околния свят.

Правилността на тази теория в сферата на земеделието се 
потвърждава от многочислените експерименти, проведени от Ма-
рия Тун [2]. В продължение на 46 години, Мария Тун провежда на свое-
то опитно стопанство в Германия експерименти, целта на които е 
да се установят принципите на влиянието на космическите ритми 
върху растенията. В резултат на тези опити тя формулира след-
ната теория-върху растежа и развитието на растенията огромно 
влияние оказват космическите импулси. Със своя външен вид расте-
нията нагледно ни показват това влияние. Освен това, тези импулси 
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имат огромна роля при образуването на белтъчини, мазнини и въгле-
водороди в растенията. Тези космически импулси идват от Зодиакал-
ните съзвездия, а Луната, Слънцето и другите планети, с помощта 
на класическите елементи ги предават на растенията.

Когато някоя от планетите, Слънцето или Луната се намират в 
региона на съзвездията Телец, Дева или Козирог, тогава предаваните 
към Земята импулси са сухи и прохладни, енергията се насочва към 
почвата и затова тези зодиакални съзвездия се наричат съзвездия на 
елемента Земя. Импулсите които се пренасят от тези съзвездия са 
насочени към развитието на подземните органи на растенията и за-
това дните в тази стихия се наричат ДНИ КОРЕН.

Съответно когато се намират в зоната на Близнаци, Везни или Во-
долей, то пренасяните към Земята импулси са въздушни и светлинни 
и затова тези съзвездия са наречени на елемента Въздух.Импулсите 
благоприятстват развитието на цветните органи на растенията и 
тези дни се наричат ДНИ ЦВЯТ.

В случай на местонахождение на околните планети, Слънцето и 
Луната в района на съзвездията Риби, Рак и Скорпион, то предавани-
те импулси са влажни, затова те се отнасят към елемента Вода.В 
такива дни се развива много добре листната маса и затова те са на-
речени ДНИ ЛИСТ.

Когато преминават регионите на Овен, Лъв и Стрелец, пренасяни-
те от там импулси са топлинни и затова тези съзвездия  се отнасят 
към елемента Огън.Съответно това влияе на узряването на плодове 
и други растителни органи, затова тези дни ся наричат ДНИ ПЛОД.

В предаването на импулсите най-значителна роля, освен Слънце-
то, играе Луната, поради това, че тя се намира най-близо до Земята. 
Освен това Луната има по-силно влияние върху Етерните тела на 
организмите, а Слънцето - върху Астралните тела, и тъй като рас-
тенията нямат Астрални тела, а само Физически и Етерни, затова 
при тях влиянието на Луната е по-силно изразено. 

Има и неблагоприятни за растенията дни, когато орбитата на Лу-
ната пресича земната орбита в т.нар.ВЪЗЛИ.В такива дни не е добре 
да се извършват сеитба и разсаждане. 

Друг параметър на Луната, който силно влияе на растителните 
процеси е динамиката на нейното движение относно Еклиптиката. 
Или видимото и движение на Небесния свод спрямо видимата тра-
ектория на Слънцето. В общи линии се разглеждат два вида движе-
ния – възходящо и низходящо. При „възходящата“ Луна се активизира 
сокодвижението в надземните части на растенията, а при „низхо-
дящата“-обратно-в подземните органи. Затова в първия случай се 
събира реколта, събират се калеми, щеклинги, прави се присаждане, а 
във втория се извършват разсаждане или сеитба, окопаване, култи-
виране.

За практиката на  биодинамичното производство се използва ка-
лендарът на Мария Тун [2], според който се синхронизират дейност-
ите в растителното производство с  въздействието на космиче-
ските ритми и в частност на Луната, чиято енергия има пряко въз-
действие върху растителния свят.

Биодинамичното земеделие се развива не само пасивно, като се 
синхронизира дейността по агродейностите с небесните констела-
ции. С цел синхронизиране  обмена и извличането от почвата  на ос-
новните градивни елементи на растителните тела, се изработват 
специфични биодинамични препарати, с които се третират почвата 
и растенията. По този начин аграрните специалисти активно се на-
месват в растителните процеси с цел да активират различни етапи 
на тези процеси от една страна, и- или да осъществяват растителна 
защита и торене без използване на изкуствени химически препарати.

Рудолф щайнер [3] описва философията и основните принципи за 
изготвяне и прилагане на биодинамичните препарати. В последствие, 
вследствие на дългогодишни експериментални дейности тези тех-
нологии са конкретизирани, разширени и обогатени. Създаден е спе-
циален Стандарт за биодинамично земеделие, според който между-
народната организация Demeter International, извършва сертификация 
на фермите, които работят според него. Най-важното условие, при 
всички действия свързани с приготвянето и прилагането на биоди-
намичните препарати, е изискването те да се извършват в добро на-
строение и с позитивни мисли. Прилагането на тези препарати става 
в съответствие с Календара на Мария Тун в „Посевните дни“, като 
по този начин се повишава ефективността им. Биодинамичните  
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препарати са живи същества със собствено фино енергийно поле. В 
процеса на приготвяне на биодинамичните препарати е необходимо 
да се изключат всички външни въздействия, които могат да разру-
шат енергетиката на препаратите. Наложително е да се изключват 
мобилните телефони или да се отстранят на по-голямо разстояние. 

За да се популяризира   биодинамичното земеделие, нашата цел е 
да се докаже действието на биодинамичните препарати върху рас-
тенията, чрез серия от микробиологични, биохимични, микроскопски 
и агрохимични изследвания, тъй като в момента в България липсва 
информация и съществува скептично отношение към тази дейност. 
Би било добре да се предизвика интерес сред земеделските произво-
дители в България да работят в тази посока. При това е наложител-
но да се постигне интеграция с академичната наука, чрез сътрудни-
чество с Аграрния университет в Пловдив, Тракийски университет 
в Стара Загора и поделенията на Селскостопанска академия.       
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