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1 UVOD
Biodinamično kmetijstvo je alternativna in trajnostna metoda kmetovanja, katere začetki
segajo skoraj stoletje v preteklost, v leto 1924, ko je avstrijski filozof dr. Rudolf Steiner na
kmetijskem tečaju v Koberwitzu kmetom predstavil svoje ideje. Načela biodinamičnega
kmetijstva temeljijo na medsebojni povezanosti organizmov in zemeljskih elementov, zato
je pri tovrstnem kmetovanju velik poudarek na uporabi organskih gnojil in kompostov,
upoštevanju integritete živali, prepovedi uporabe sintetičnih fitofarmacevtskih sredstev in
gensko spremenjih organizmov, kolobarjenju, decentralizirani lokalni pridelavi in
distribuciji ter podobnih praksah. Pomemben vidik biodinamične pridelave predstavlja tudi
uporaba posebnih preparatov in upoštevanje delovanja nevidnih vesoljnih in zemeljskih sil
na življenje organizmov. Biodinamično kmetovanje torej vsebuje tudi elemente
astronomije in duhovnosti v kmetijstvu. Idealna biodinamična kmetija naj bi delovala kot
samooskrbna celota, hkrati pa predstavljala pomemben element v družbeno-kulturnem
življenju lokalne skupnosti.
V biodinamičnem kmetijstvu se uporabljajo posebni preparati za tretiranje tal in rastlin, ki
jih je predstavil že dr. Rudolf Steiner na svojem kmetijskem tečaju. Prva predstavljena
preparata sta bila gnoj iz roga, ki se imenuje tudi preparat 500, ter kremen iz roga, znan
tudi kot preparat 501. Ta dva preparata naj bi se uporabljala skupaj, saj naj bi tvorila
sinergistično celoto. Steinerjeva razlaga priprave in delovanja teh preparatov je, četudi zelo
slikovita, znanstveno neutemeljena, saj izvira le iz Steinerjevih osebnih intuitivnih uvidov.
Priporočeni odmerki omenjenih dveh preparatov so zelo majhni, približno tako majhni kot
bi pričakovali pri odmerkih za homeopatska zdravila. Delovali naj bi torej tudi na neki
energetski ravni, ne zgolj na izmerljivi, zaznavni snovni ravni. Če ta preparata torej
resnično delujeta na tak način, bi to za znanost pomenilo veliko zanimivost in novo
področje raziskovanja. Številne raziskave na temo vpliva biodinamičnih preparatov na
lastnosti tal so že bile izvedene, a prepričljivih empiričnih dokazov zaenkrat še nimamo.

1.1 NAMEN DELA
Ob aktualnih okoljskih problemih (izguba biodiverzitete, degradacija tal ipd.) globalnega
kmetijstva in človeštva na splošno, je na mestu tudi vprašanje, ki zadeva vpliv
biodinamičnih preparatov na količino pridelka. Človeštvo nujno potrebuje preboj v bolj
trajnostno obliko kmetovanja in okolju prijaznejši način življenja. Ekološko kmetijstvo
seveda ponuja nekatere odgovore, a ob naraščajočem svetovnem prebivalstvu si je težko
predstavljati, kako bi s pridelki, ki jih ponuja takšen način kmetovanja, zadostili potrebi po
hrani vseh ljudi na Zemlji. Vprašanje vpliva biodinamičnih preparatov na velikost in
kakovost pridelka je torej vsekakor vredno naše pozornosti.
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V tem delu smo se omejili na vprašanje vpliva uporabe preparatov 500 in 501 na pridelek.
Zanimal nas je vpliv na velikost, maso in delež suhe snovi pridelka. Naš namen je bil
ugotoviti, ali uporaba preparatov vpliva na količino pridelka in ali ima hkratna uporaba
preparatov 500 in 501 dodatne pozitivne učinke.
1.2 DELOVNE HIPOTEZE
•

Uporaba biodinamičnih preparatov 500 in 501 bo imela pozitiven učinek na dolžino
in maso listov ter premer in maso korenine mesečne redkvice (Raphanus Sativus
L.), tako kot na višino in maso nadzemnega dela navadne rukvice (Eruca Sativa
Mill.).

•

Hkratna in enakomerna uporaba preparatov bo imela bolj izrazit učinek kot
posamična ali neenakomerna uporaba.

•

Uporaba preparatov bo vplivala tudi na delež suhe snovi v pridelku.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 SPLOŠNO STANJE BIODINAMIČNEGA KMETIJSTVA
Od svojega nastanka pa do danes se je biodinamična metoda kmetovanja razširila po vsem
svetu. Ta način kmetovanja je torej uporaben v vsakem naravnem in družbenem okolju.
Leta 2011 je bilo na svetu približno 4.500 certificiranih biodinamičnih kmetij v 43
državah, na približno 142.000 ha površine. Daleč največ jih je v Nemčiji (66.000 ha), kjer
ima biodinamika tudi najdaljšo zgodovino. Sledita Francija in Indija z več kot 7.000 ha. V
Nemčiji ima sedež tudi neprofitna mednarodna organizacija Demeter International, ki skrbi
za certificiranje biodinamičnih pridelkov. Obstaja veliko vrtičkarjev in manjših kmetij, ki
niso vključene v postopek certificiranja. V Sloveniji je Združenje Demeter Slovenija, ki je
polnopravni član organizacije Demeter International v letu 2018 izdalo 38 Demeter
certifikatov. V letu 2018 je bilo v Sloveniji Demeter certificiranih približno 250 ha površin
(Kolar, 2019).
V zadnjih desetletjih je ob porastu števila biodinamičnih kmetovalcev prišlo tudi do
številnih raziskav na tem področju. Čeprav je biodinamična metoda deležna tudi precejšnje
mere skepticizma, so nekatere raziskave pokazale vpliv biodinamičnih praks na pridelek,
rodovitnost tal in biodiverziteto. Glede na trenutno in prihodnjo globalno situacijo je
pomembno tudi, da se razišče vprašanja glede energetske učinkovitosti in ogljičnega odtisa
biodinamičnega načina kmetovanja (Turinek in sod., 2009).
Med najbolj znanimi poskusi glede biodinamike je poljski poskus DOK-trial. Gre za
dolgoročni poskus, ki se v Švici izvaja od leta 1978. Raziskovalci primerjajo učinke
biodinamične (D), ekološke (O) in konvencionalne (K) metode kmetovanja. Spremlja se
meritve pridelkov, lastnosti tal, porabo energije in vpliv na biodiverziteto. Čeprav so
pridelki pri biodinamični in ekološki metodi v povprečju za 20 % manjši, se pri
biodinamični in ekološki metodi porabi povprečno 19 % manj energije na enoto pridelka.
Pri biodinamični metodi je bila izmerjena največja biomasa talnih mikrobov in posledično
hitrejša mineralizacija ogljika iz slame. Biodinamična metoda je pokazala tudi
najugodnejši vpliv na strukturo in kislost tal ter populacijo hroščev (družini Carabidae in
Staphylinidae), ki je bila skoraj dvakrat večja kot pri konvencionalni metodi (Fliessbach in
sod., 2000).

2.2 SETVENI KOLEDAR
Pomemben element biodinamične pridelave je astronomski setveni koledar. Že dr. Rudolf
Steiner je govoril o tem, da je rast rastlin povezana tudi z nebesnimi cikli. Na tej ideji je
kasneje gradila Maria Thun, ki je prek poskusov ugotavljala vpliv luninega cikla
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(sideričnega meseca) na življenje rastlin. Razvila je metodo sajenja, v kateri so rastline
razdeljene v štiri skupine: korenina, list, cvet in plod. Rastline iz določene skupine naj bi
sejali ob določenih dnevih, ko je luna pred ustreznim ozvezdjem (Thun, 2010).
Kolar in Papler (2014) sta v poskusu ugotovila, da je bil pridelek večji pri tistih redkvicah,
ki so bile posejane na dan za korenino. Redkvice, posejane na ta dan, so imele najdaljše
glavice, največji premer glavice in največjo povprečno maso glavice.
Ellis (2010) je z namenom preučevanja vpliva lune na kmetijske procese obiskal
biodinamične kmetije v Italiji, Kanadi, Švici, Luksemburgu in Nemčiji, ki so se ravnale po
astronomskih principih biodinamike in setvenem koledarju. Opazil je, da so bili posevki in
živina večinoma v izjemno dobrem zdravstvenem stanju. Njegova osebna opažanja se
skladajo tudi z znanstvenimi raziskavami, katerih pregled sta opravila Kollerstrom in
Staudenmaier (2001). Podatki kažejo, da lunini cikli vplivajo na pridelek korenja, redkvic,
ječmena in ovsa. Pridelek ječmena in ovsa, ki so ju sejali na dneve za plod, je bil v
povprečju za 7 % večji. Pridelek korenja in redkvic, ki so ju sejali na dan za korenino, pa v
povprečju kar za 21 %.
Za biodinamični način pridelave velja, da je najučinkovitejši, ko upoštevamo vse vidike
njegovih osnov in načel. Tako je bilo v poskusih v Egiptu ugotovljeno, da je bil največji
pridelek sezama in pšenice dosežen ob uporabi preparatov 500 in 501 ter sejanju na dan za
plod. Pri bombažu je bila izmerjena višja višina rastlin, nižja višina prvih plodnih vej, več
plodnih vej, večji pridelek in druge pozitivne lastnosti pri tistih rastlinah, ki so jih sejali na
dan za plod in uporabljali preparata 500 in 501. Največji pridelek bombaža je bil zabeležen
ob petkratnem nanosu preparata 501 (El-Haddad, 2008).

2.3 BIODINAMIČNI PREPARATI
Nepogrešljiv del biodinamičnega kmetijstva so biodinamični preparati. Njihovo pripravo in
učinek je že na kmetijskem tečaju leta 1924 opisal dr. Rudolf Steiner. V celoti je opisal
devet različnih preparatov, ki so danes poimenovani preparat 500 – 508. Prva dva, torej
500 in 501 sta preparata za škropljenje, naslednjih šest je kompostnih preparatov, kot
zadnji je opisan preparat iz njivske preslice. Preparat 500 je gnoj iz roga, ki naj bi izboljšal
lastnosti tal, 501 pa je kremen iz roga, ki se nanaša na nadzemne dele rastlin in naj bi
ugodno vplival na fotosintezo in druge procese. Tako preparat 500 in 501 predstavljata
komplementarni par in tvorita sinergistično celoto.
Ostalih sedem preparatov vsebuje različne zeli, uporabljajo se kot dodatki pri
kompostiranju, zadnji preparat iz njivske preslice se uporablja kot sredstvo za varstvo
rastlin. Priporočeni odmerki preparatov po Steinerju so zelo majhni, saj zadostuje že 4 do
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160 g preparata na hektar (Turinek in sod., 2012). To seveda vzbuja neko mero dvoma v
akademskih krogih, saj pri tako majhnih odmerkih z znanostjo težko razložimo mehanizme
delovanja. To dejstvo pa ne preprečuje raziskovalcem, da skušajo dokazati ali preučiti
učinke teh preparatov.
Po mnenju skupine raziskovalcev (Turinek in sod., 2012) je bila najbolj opazna, čeprav
posredna, možna razlaga načina delovanja preparatov podana v raziskavi, ki so jo izvedli
Montagier in sod. (2010). Odkrili so, da nekatera DNK zaporedja bakterij in virusov, v
vodni raztopini inducirajo nizko-frekvenčno elektromagnetno valovanje, ki nato v topilu
vzbudi nastanek teh istih DNK zaporedij. Voda torej nastopa kot nekakšen posrednik
informacij, ki so v njej raztopljene v obliki elektromagnetnih valov. Te informacije nato
posreduje na druge snovi s katerimi pride v stik, v našem primeru torej talne delce ali
rastline, kjer se potem tvorijo nove snovi.
Heitkamp in sod. (2011) so izvedli večletni poskus, pri katerem je bil namen ugotoviti
vpliv biodinamičnih preparatov na rodovitnost tal in zaradi tega na pridelek nekaterih
poljščin. Primerjali so uporabo običajnega hlevskega gnoja in hlevskega gnoja z
biodinamičnimi preparati. Prišli so do zaključka, da je uporaba hlevskega gnoja znatno
povečala delež dostopnega organskega ogljika in dušika v tleh, kar je vplivalo na
povečanje pridelka krompirja, ozimnega ječmena ter detelje, medtem ko je bila uporaba
biodinamičnega preparata brez učinka.

2.3.1 Preparat 500 (gnoj iz roga)
Gnoj iz roga, oziroma preparat 500 je prvi, ki ga je Steiner opisal. Pripravimo ga tako, da
jeseni kravji rog napolnimo s svežim govejim gnojem in ga zakopljemo 50 do 75 cm
globoko pod zemljo. Skozi celotno zimsko obdobje pustimo, da gnoj v rogu »počiva« v
tleh. Spomladi ga izkopljemo in vzamemo iz roga. Opazimo lahko, da je izkopani gnoj
povsem brez vonja. Nato damo približno 100 g gnoja na 10 L tople vode in v vedru dobro
premešamo. Mešamo tako, da krožimo v eno smer dokler se ne ustvari globok vrtinec,
potem pa sunkovito zamenjamo smer mešanja dokler zopet ne ustvarimo vrtinca in
postopek ponovimo. Po eni uri mešanja na tak način ustvarimo preparat 500 (Steiner,
2011).
Dr. Rudolf Steiner je nastanek tega preparata opisal takole: "Poglejte; s tem, da kravji rog z
njegovo vsebino zakopljemo, s tem konzerviramo v kravjem rogu sile, ki jih je bil kravji
rog vajen opravljati v sami kravi, namreč sevati nazaj tisto, kar je oživljajoče in astralno. S
tem, da je kravji rog od zunaj obdan z zemljo, sevajo vsi žarki, ki gredo v smeri eteriziranja
in astraliziranja noter v njegovo poglobitev. In vsebina gnoja v kravjem rogu bo s temi
silami, ki s tem pritegujejo vse, kar je oživljajoče in eterično iz zemlje v okolici, vsa

Drofenik R. J. Vpliv biodinamičnih preparatov na pridelek izbranih vrtnin.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

6

vsebina kravjega roga bo vso zimo, ko je zemlja torej najbolj oživljena, v notranjosti
oživljana. V notranjosti je zemlja najbolj oživljena pozimi. V tem gnoju bo konzervirano
vse živo in v vsebini kravjega roga dobimo s tem izjemno koncentrirano, oživljajočo
gnojilno moč". (Steiner, 2011).
Ta preparat se torej uporablja za gnojenje, oziroma oživljanje tal. Uporablja se tako, da se
škropi neposredno na tla. Po Steinerju vsebina enega roga zadostuje za približno 1200 m²
površine (Steiner, 2011), oziroma 150 g/ha (Koepf in sod., 1976, cit. po Spaccini in sod.,
2012). Steinerjeva razlaga je za znanost površna in znanstveno neutemeljena, a nekatere
raziskave so pokazale, da ima preparat lastnosti koristne za rodovitnost tal.
V knjigi The biodynamic preparations in context je opisan postopek izdelave preparata 500
na kmetiji Truttenhausen v Franciji. Za pridobitev dobro strukturiranega gnoja se krave
hranijo s senom, medtem ko so še na pašniku. Gnoj se zbere v velikih kvadratnih plastičnih
vedrih in se ga s traktorjem pripelje na dvorišče, ki je pripravljeno za polnjenje v rogove.
Skupinsko polnjenje poteka jeseni, običajno ob nedeljah na dan za plod po setvenem
koledarju. Majhne ploščate drobce lesa, vzete iz starih gajbic, se uporabljajo kot lopatice za
polnjenje rogov. Da bi bili rogovi čim bolj napolnjeni, se z njimi udarja ob drevesne hlode.
V prejšnjih letih je bilo napolnjenih 300 do 400 rogov, a ker je MABD (Mouvement de
l'Agriculture Bio-Dynamique) začel proizvajati pripravke za prodajo, se zdaj vsako leto
napolni od 1200 do 1500 rogov. Polnjeni rogovi se položijo v vedra, ki so pripravljena za
prevoz s traktorjem na polje, kjer jih je treba zakopati. V zadnjih nekaj letih je bilo 500
rogov zakopanih na istem mestu. Rogovi se izkopljejo spomladi, po veliki noči, na dan za
plod. Ker se veliko preparata 500 proizvaja za biodinamične kmete v Alzaciji, je bila
izdelana ločena lesena škatla za shranjevanje. To je klasična škatla za shranjevanje
preparatov, pripravljena iz dveh plasti lesa, ki je med seboj napolnjena s šoto (Sedlmayr in
sod., 2016).
Za uporabo se gnoj iz roga vmeša v leseni sodček z 200 do 250 litri vode iz vodnjaka.
Zvečer se izvaja mešanje in škropljenje. Za velika polja se uporablja plastična traktorska
škropilna naprava, za manjša polja pa bakrene naprtnjače. Vsa polja se poškropijo enkrat
na leto v začetku marca, ko se začne rastna sezona. Včasih jeseni sledi drugi nanos. Za
škropljenje preparatov po setvenem koledarju ni izbran noben poseben postopek, vendar se
izognejo datumom, ki jih je Maria Thun določila za neprimerne (Sedlmayr in sod., 2016).

2.2.1.1 Znanstvene analize preparata 500
Preparat 500 lahko vsebuje nekatere koristne mikroorganizme. Odkrita je bila prisotnost
vrst Bacillus subtilis in Lysinibacillus xylanilyticus, ki so v in vitro razmerah kazale
lastnosti ugodne za rast rastlin. Proizvajale so rastni hormon, avksin indol-3-ocetno kislino
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(IAA) in solubilizirale fosfor iz netopnega trikalcijevega fosfata. B. subtilis je izražal
antagonizem z rastlinsko patogeno glivo Rhizoctonia bataticola. Opažen je bil tudi
pozitiven vpliv obeh izolatov na delež suhe snovi koruze, L. xylanilyticus pa je vplivala
tudi na dolžino korenin (Radha in Rao, 2014)
Spaccini in sod. (2012) so bili prvi, ki so znanstveno preučili kemijsko sestavo preparata
500. S termokemolizo in NMR spektroskopijo so analizirali tri različne vzorce preparata in
odkrili, da so kompleksne kemijske sestave. Derivati lignina, rastlinski polisaharidi ter
linearne in ciklične lipidne komponente rastlinskega in mikrobnega izvora predstavljajo
glavnino kemijske sestave preparata 500. Ugotovljeno je bilo tudi, da preparat vsebuje več
manj stablinih alkilnih snovi in delno razgrajenih lignoceluloznih ostankov, kot je po
navadi prisotnih v zrelem aerobno fermentiranem kompostu. Te ugotovitve kažejo na to, da
je preparat 500 verjetno bolj biolabilen v tleh in zaradi tega lahko potencialno več prispeva
k rasti rastlin.

2.3.2 Preparat 501 (kremen iz roga)
Drugi preparat, ki smo ga proučevali v poskusu je preparat 501. Če naj bi preparat 500
vplival na lastnosti tal in črpanje hranil, predstavlja preparat 501 njegov komplementarni
par, saj naj bi vplival na fotosintetsko aktivnost ter procese dozorevanja rastlin. Postopek
priprave je zelo podoben, le da namesto gnoja v rog vstavimo kremenovo moko in jo v
rogu pustimo zakopano v zemlji preko poletja. Odmerki tega preparata so manjši.
Potrebujemo za grahovo zrno kremena iz roga na eno vedro vode (Steiner, 2011), oziroma
3 g/ha (Koepf in sod., 1976, cit. po Spaccini in sod. 2012). Ta preparat se s škropljenjem
ali še bolje meglenjem nanaša na površino nadzemnih delov rastlin in naj bi ugodno vplival
na fotosintezo in splošno zdravje rastline (Koepf in sod., 1976; cit. po Spaccini in sod.
2012).
Preparat 501 pripravljajo tudi na kmetiji Truttenhausen v Franciji. Preparat 501 je izdelan
spomladi, istega dne, ko so drugi preparati izkopani iz tal. Po setvenem koledarju imajo
prednost dnevi za plod, izogiba se dnevom za list. Kremenova moka se zmeša z nekaj vode
iz vodnjaka in napolni v rogove. Po nekaj minutah je mešanica v rogovih podobna mavcu.
Potem so rogovi zakopani okoli 20 centimetrov globoko v tla, na posebnem mestu, ki leži
na liniji povezani s staro opatijo. Vsako leto se s kremenovo moko napolni okoli deset
rogov. Rogovi se izkopljejo jeseni, ko se pripravljajo in zakopavajo drugi preparati.
Najprej se rogovi očistijo na zunanji strani in na odprtem koncu, da se prepreči mešanje tal
s preparatom. Rogovi se praznijo z dolgimi noži v porcelanaste posode. Preparat je
shranjen v kozarcih na okenski polici obrnjeni proti jugu, kjer vsak dan sprejema svetlobo.
Pol čajne žličke preparata 501 se porabi za sodček s 250 litri vode. Mešanje in škropljenje
se izvaja zjutraj. Različne rastline se škropijo na različne dni v skladu s setvenim
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koledarjem. Buče in paradižniki se na primer pršijo na sadne dni, trava na listnate dni in
krompir na koreninske dni. Glavni pridelki prejmejo vsaj eno, vendar idealno tri odmerke
preparata 501 (Sedlmayr in sod., 2016).

2.3.2.1 Raziskave učinkov
Fritz in sod. (2017) so na podlagi metod oblikovanja slike (image forming methods), kot
sta krožna kromatografija in biokristalizacija, preučili učinek biodinamičnih metod na
kakovost grozdnega soka. Kakovost soka so ovrednotili glede na to, kako močno izražena
je bila proizvedena slika. Hkrati so opazovali odpornost na razkroj oz. poslabšanje
kakovosti soka. Poleg tega so ocenili tudi količino pridelka, stopnjo okužbe z glivami iz
rodu Botrytis ter kemijsko sestavo lesa in plodov. V poskusu je bilo pet obravnavanj:
intergrirana pridelava (INT), biodinamična brez preparata 501 (BD0), ekološka pridelava
(ORG), biodinamična s 3-kratno uporabo preparata 501 (BD3), ter biodinamična s 4-kratno
uporabo 501 (BD4). BD0 in BD4 sta imela najbolj izraženo sliko ter največji vigor rastlin.
Vzorec BD4 je pokazal najvišjo stopnjo odpornosti soka na staranje, najmanjšo pa vzorec
INT. Iz teh rezultatov lahko sklepamo, da je preparat 501 pozitivno prispeval h kakovosti
grozdja.
Preparata 500 in 501, uporabljena posamezno ali skupaj, nista imela vpliva na vsebnost
suhe snovi, vlaknin in surovega pepela pri različnih sortah krompirja v poskusu, ki so ga
izvedli Jarienė in sod. (2014). Preparata pa sta imela znaten vpliv na vsebnost fenolov,
antocianinov in leukoantocianinov, še posebno, ko sta bila uporabljena skupaj. Tudi
posamezno sta imela vpliv na vsebnost antioksidantov. Preparat 500 je vplival na
povečanje vsebnosti antocianinov pri nekaterih sortah in na zmanjšanje vsebnosti skupnih
fenolov pri vseh sortah (Jarienė in sod., 2014).
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3 MATERIAL IN METODE
3.1 IZBRANE VRTNINE
3.1.1 Mesečna redkvica
Redkvica (Raphanus sativus L. var. radicula) sodi v družino Brassicaceae oziroma
križnice. Je enoletnica. Zaradi zelo kratke rastne dobe (20 do 25 dni poleti, 30 do 40 dni
spomladi in jeseni) jo imenujemo tudi mesečna redkvica. Običajno jo gojimo na prostem.
Gojimo jo zaradi različno oblikovanih in obarvanih korenov. Redkvico ponavadi
uporabljamo za okraševanje jedi ali kot dodatek k narezkom, manj pogosto pa kot
samostojno jed (Osvald in Kogoj-Osvald, 1994).
V našem poskusu smo uporabili sorto 'Rudi'. Za to sorto je značilna relativno zgodnja
zrelost in izenačen razvoj rastlin. Koren je okrogel in svetlo rdeče barve. Semena so bila
pridelana na biodinamični način, kar dokazuje certifikat Demeter.

3.1.2 Navadna rukvica
Navadna rukvica ali rukola (Eruca sativa Mill.) je sredozemska zelnata rastlina, ki ima
značilen vonj in okus. Tako kot redkvica spada v družino Brassicaceae in je hitro rastoča
rastlina, ki pa je glede rastnih zahtev bolj skromna. Zraste do 60 cm visoko, njeno steblo je
pokončno in v zgornjem delu razraslo. Spodnji listi so lirasto narezani. Cela rastlina je
srhko dlakava. Ima svetlo rumene ali bele cvetove z vijoličastimi žilicami. Plodovi so k
steblu prilegli luski. Na območju Jadrana uspeva samoniklo. Mladi listi so primerni za
prehrano ljudi, dodaja se v solate, sendviče in podobno. V različnih oblikah so navadno
rukvico gojili že v antičnih časih (Grlić, 1980; Pušenjak, 2007).
Uporabili smo certificirana biodinamična semena.

3.2 NAČRT POSKUSA
Učinek preparatov smo torej preizkusili na mesečni redkvici in navadni rukvici. Prvotno je
bil v poskus vključen tudi grah (Pisum sativum L.), a je bil kasneje izločen.
Poskus se je izvajal v Radovljici, na Demeter certificiranem biodinamičnem šolskem vrtu
poleg Osnovne šole Antona Tomaža Linharta, ki je nastal v okviru projekta 'Narava nas
uči'. Glavni podpornik projekta, v katerem je sodelovalo več kot 200 ljudi, je bila občina
Radovljica. Vrt predstavlja stičišče ljudi različnih generacij, poklicev in izobraževalnih

Drofenik R. J. Vpliv biodinamičnih preparatov na pridelek izbranih vrtnin.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

10

ustanov, katerega cilj je povezati lokalno skupnost pri izobraževanju in pridelavi
kakovostne in zdrave hrane na biodinamičen način (Piciga in sod., 2016).
Poskus je bil opravljen v petih obravnavanjih. Prvo obravnavanje predstavlja kontrolno
skupino (K), to so rastline, ki niso bile tretirane z biodinamičnimi preparati. Drugo in tretje
obravnavanje smo poimenovali 500 in 501. Rastni substrat obravnavanja 500 je bil dvakrat
škropljen s preparatom 500, rastline obravnavanja 501 pa dvakrat tretirane s preparatom
501. Obravnavanje 500+501 je bilo tretirano z obema preparatoma, prav tako obravnavanje
500+501x4, kjer sta bili dodatno izvedeni še dve tretiranji s preparatom 501. Skupno smo
torej 500+501x4 dvakrat škropili s preparatom 500 in štirikrat s preparatom 501.
Gojitvene plošče s 40 (5x8) luknjami smo napolnili z ekološkim rastnim substratom za
gojenje sadik in razdelili na tri dele po 13 lukenj, pri čemer je ena ostala neuporabljena. V
vsakega izmed treh delov smo posejali eno izmed treh rastlin, tako da je bilo v vsaki plošči
posameznega obravnavanja različno zaporedje skupin posevkov (slika 1). Za vsako
obravnavanje so bile uporabljene 3 gojitvene plošče, torej je bil poskus ponovljen v treh
ponovitvah. Uporabili smo certificirana biodinamična semena, ki so bila posejana v skladu
s setvenim koledarjem po Mariji Thun (Thun, 2010).

Slika 1: Razdelitev gojitvenih plošč in različna zaporedja sejanja. Re = redkvica, Ru = navadna rukvica, G =
grah.

3.2.1 Priprava in nanos preparatov
Preparate nam je za poskus doniral Carlo Noro, profesionalni izdelovalec preparatov iz
Italije. Preparat 500 smo pripravili na dan prve setve in tretiranja. Odmerili smo 100 g
gnoja iz roga (slika 2) in smo ga raztopili v 10 L vode, tako da smo 1 uro mešali po
predpisanem postopku. Preparat smo nanašali tako, da smo ga poškropili po rastnem
substratu v gojitvenih ploščah.
Za preparat 501 smo uporabili 3 g preparata 501 in 10 L vode. Zmes smo premešali na
enak način kot preparat 500. Nanos je potekal z meglenjem po rastlinah.
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Shranjevanje preparatov je potekalo v prilagojeni škatli za shranjevanje preparatov, ki je
bila razdeljena na več delov (slika 3). Med posameznimi razdelki je bila šota. Preparat 501
smo shranili v steklenicah na svetlobi.

Slika 2: Gnoj iz roga.

Slika 3: Prilagojena shramba za preparate.

3.2.2 Opravljene meritve
Ob spravilu mesečne redkvice smo liste in korenino ločili z nožem ter opravili različne
meritve. Z ravnilom smo izmerili skupno dolžino listov in stehtali maso listov vsake
rastline. S kljunastim merilom smo izmerili tudi premer korenine na dveh mestih, pri
čemer je bila druga meritev izvedena pravokotno na os prve meritve. Stehtali smo tudi
maso korenine posamezne rastline. Po 10 naključno izbranih korenin vsakega
obravnavanja smo dali na stran za sušenje, da smo kasneje določili še suho maso. Vzorce
za suho snov smo 48 ur sušili na 105 °C.
Ob spravilu navadne rukvice smo merili samo parametre za nadzemni del rastline.
Podzemni del smo s škarjami odrezali, nato pa z ravnilom izmerili višino nadzemnega dela
in stehtali maso. Obe meritvi smo opravili enkrat za vsako rastlino. Tako kot pri redkvici,
smo vzeli po 10 vzorcev vsakega obravnavanja, ki smo jih nato 48 ur sušili na 105 °C in
določili maso suhe snovi.
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3.2.3 Obdelava podatkov
Izračunali smo povprečja posameznih meritev za posamezna obravnavanja in jih primerjali
med seboj. Na enak način smo primerjali povprečja sveže in suhe mase vzorcev. Dve
meritvi premera korenine za vsako rastlino mesečne redkvice smo združili v posamezne
povprečne vrednosti. Izmerjene vrednosti za dolžino, premer in maso rastlin smo izrazili
tudi v odstotkih glede na vrednosti kontrolne skupine. Delež vode smo izračunali po
formuli (1):

𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑣𝑜𝑑𝑒 (%) =

(𝑠𝑣𝑒ž𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝑔)−𝑠𝑢ℎ𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝑔))∗100
𝑠𝑣𝑒ž𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝑔)

... (1)

3.3 POTEK POSKUSA
Poskus je potekal od začetka aprila do konca druge dekade maja. V tem času smo rastline
vzgojili od semena do pridelka. Prvi nanos preparata 500 smo opravili ob setvi mesečne
redkvice (Raphanus sativus L.). Začetni del poskusa (približno prva dva tedna) se je
odvijal v rastlinjaku, kasneje pa smo gojitvene plošče z rastlinami prestavili na prosto
(slika 5). Kmalu zatem se je pojavil napad kapusovega bolhača (Phyllotreta ssp.), ki smo
ga odgnali z neemovim oljem. V naslednjih dveh tednih smo nanašali oba preparata. Proti
koncu prve dekade maja smo spravili in izmerili redkvice, deset dni kasneje pa še navadno
rukvico (preglednica 1).
Preglednica 16: Kronološki potek poskusa
Datum
2. 4.
4. 4.
7. 4.
18. 4.
19. 4.

20. 4.
21. 4.
25. 4.
29. 4.
3. 5.
8. 5.
18. 5.

Dejavnost
Najprej smo sejali mesečno redkvica s po 3 semeni na luknjo. Na isti dan smo pripravili preparat
500 in celoten poskus tretirali z njim.
Posejali smo navadno rukvico s po 5 semeni na luknjo. V tem času redkvice že kalijo.
Sejanje graha.
Poskus smo prestavili iz rastlinjaka na prosto.
Odstranili smo odvečne rastline, tako da je bila v vsaki luknjici ena redkvica ali tri navadne
rukvice. Opazili smo pojav kapusovega bolhača (Phyllotreta ssp.) na mesečni redkvici. Naredili
smo preparat 501.
Napadene rastline smo tretirali z neemovim oljem.
Nanos preparatov 500 in 501.
Poskus smo tretirali s preparatom 501.
Tretiranje s 501, a le obravnavanje 500+501 x4.
Še zadnje tretiranje s 501 (le 500+501 x4).
Spravilo in opravljanje meritev redkvice.
Spravilo in opravljanje meritev navadne rukvice.
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3.3.1 Vremenske razmere v času poskusa
Povprečna dnevna temperatura v začetku aprila je bila okoli 10 °C. Potem so temperature
naraščale, tako da so v drugi polovici aprila povprečne dnevne temperature presegle 15 °C
in podnevi dosegle tudi okoli 25 °C. V začetku maja so povprečne dnevne temperature
dosegle tudi 20 °C, v drugi dekadi so se spustile pod 15°C in se do 18. 5. zopet povzpele
do okoli 15 °C (slika 4).

Povprečna dnevna temperatura [°C]
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Slika 4: Povprečne dnevne temperature v času izvajanja poskusa, izmerjene na meteorolški postaji Letališče
Jožeta Pučnika (ARSO, 2018b).

V prvi polovici aprila je bila povprečna dolžina sončnega obsevanja nekaj več kot 7 ur na
dan. Bilo je nekaj sončnih in oblačnih dni. Po 18. aprilu je nastopilo precej sončno in toplo
obdobje, s povprečno dnevno dolžino sončnega obsevanja okoli 11 ur. Maja je bilo zopet
več oblačnosti. V obdobju do 19. maja je bila povprečna dolžina sončnega obsevanja okoli
6 ur na dan. Podatki veljajo za Ljubljano (ARSO, 2018a).
Skupna količina padavin za april je bila enaka povprečju 1981 do 2010, za maj pa je bila
rahlo večja, kar pa za naš poskus ni relevantno, saj smo rastline redno namakali, ko je bilo
to potrebno.
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4 REZULTATI
4.1 MESEČNA REDKVICA
Pri mesečni redkvi je bila količina pridelka največja pri kontrolnem obravnavanju, kjer
smo izmerili največje povprečne vrednosti za dolžino listov, maso listov, premer korenine
in maso korenine. Na drugem mestu po povprečni velikosti korenine ter masi listov in
korenin so bile rastline obravnavanja 500+501. Pri obravnavanju 500 smo izmerili drugo
najdaljšo povprečno dolžino listov z 79,4 mm, pri meritvah mase korenin pa smo pri istem
obravnavanju izmerili najmanjše povprečne vrednosti. Najmanjše povprečne vrednosti pri
meritvah dolžine in mase listov smo izmerili pri obravnavanju 500+501x4 (preglednica 2).
Preglednica 17: Povprečna velikost in masa posameznih delov rastlin mesečne redkvice pri posameznih
obravnavanjih (Radovljica, 2018). K – kontrola, 500 – gnoj iz roga, 501 – kremen iz roga.
Obravnavanja
Meritve

K

500

501

500+501

500+501 x4

Dolžina listov [mm]

82,8

79,4

77,8

78,1

76,7

Masa listov [g]

2,36

1,88

1,94

2,13

1,87

Premer korenine [mm]

27,10

24,01

24,02

25,86

25,07

Masa korenine [g]

11,16

8,55

9,42

10,15

9,12

Pri pregledu minimalnih in maksimalnih izmerjenih vrednosti različnih obravnavanj smo
opazili, da so pri 500+501x4 največje razlike pri vseh meritvah. Pri tem obravnavanju so
bile tudi vse najmanjše minimalne vrednosti. Največja maksimalna masa listov in korenine
je bila izmerjena pri obravnavanju 500 (preglednica 3).
Preglednica 18: Minimalne (min) in maksimalne (max) vrednosti meritev mesečne redkvice pri posameznih
obravnavanjih (Radovljica, 2018). K – kontrola, 500 – gnoj iz roga, 501 – kremen iz roga.
Obravnavanja
Meritve

K

500

501

500+501

500+501 x4

Min dolžina listov [mm]

62

59

64

61

58

Max dolžina listov [mm]

115

100

98

101

103

Min masa listov [g]

1,45

1,43

1,34

1,22

1,17

Max masa listov [g]

3,59

3,76

2,61

2,84

3,49

Min masa korenine [g]

3,48

3,35

3,01

2,42

0,44

Max masa korenine [g]

16,92

17,34

15,48

12,13

14,69

Dobljene podatke za povprečno velikost in maso smo izrazili tudi v odstotkih glede na
kontrolno obravnavanje. Na tak način bolje vidimo vpliv posameznih obravnavanj.
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Povprečna izmerjena masa korenine je bila pri obravnavanju 500 za skoraj 25 % oziroma
¼ manjša, medtem ko je bila pri 500+501 manjša le za dobrih 9 %. Opažamo tudi, da so
bile na splošno pri masi večje razlike kot pri premeru korenine in dolžini listov, kjer so bile
zabeležene najmanjše razlike. Najmanj odstopanj v masi različnih delov rastlin smo opazili
pri obravnavanju 500+501 (preglednica 4, slika 6).
Preglednica 19: Povprečna velikost in masa posameznih delov rastlin mesčne redkvice, izražena v odstotkih
glede na kontrolno obravnavanje (Radovljica, 2018). K – kontrola, 500 – gnoj iz roga, 501 – kremen iz roga.
Obravnavanja
K

500

501

500+501

500+501 x4

Dolžina listov [%]

100

95,89

93,96

94,32

92,63

Masa listov [%]

100

79,66

82,20

90,25

79,24

Premer korenine [%]

100

88,60

88,63

95,42

92,51

Masa korenine [%]

100

76,61

84,41

90,95

81,72

Relativna vrednost meritev (%)

Meritve
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Obravnavanje

500+501 x4

Slika 6: Relativne vrednosti meritev mesečne redkvice pri posameznih obravnavanjih, izraženih v odstotkih
glede na kontrolno obravnavanje (Radovljica, 2018). K – kontrola, 500 – gnoj iz roga, 501 – kremen iz roga.

Največji povprečni delež vode v korenini smo izračunali za obravnavanje 500+501. Sledi
kontrolno obravnavanje, najmanjši delež vode pa so vsebovale korenine obravnavanja 500.
Razlika med največjim in najmanjšim povprečnim deležem je bila nekaj manj kot 2 %
(preglednica 5).
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Preglednica 20: Povprečna količina sveže in suhe snovi ter delež vode v koreninah rastlin mesečne redkvice v
posameznih obravnavanjih (Radovljica, 2018). K – kontrola, 500 – gnoj iz roga, 501 – kremen iz roga.
Obravnavanja
Meritve

K

500

501

500+501

500+501x4

Sveža masa [g]

11,85

9,07

10,06

10,57

9,87

Suha masa [g]

0,85

0,84

0,84

0,67

0,78

Delež vode [%]

92,82

90,78

91,66

93,66

92,16

4.2 NAVADNA RUKVICA
Največjo povprečno maso nadzemnega dela so rastline imele pri obravnavanjih 500 in 501,
najmanjšo pa pri kontrolni skupini. Največjo povprečno višino nadzemnega dela smo
izmerili pri obravnavanju 501, najmanjšo pa pri 500+501. Masa listov je bila večja pri vseh
tretiranih obravnavanjih kot pri kontroli, medtem ko je bila višina nadzemnega dela pri
obravnavanjih 500+501 in 500+501x4 manjša kot pri kontroli. Glede mase je bila pri
kontroli največja razlika med največjo in najmanjšo izmerjeno vrednostjo. Prav tako je bila
minimalna masa listov pri kontroli najmanjša, maksimalna pa pri istem obravnavanju
največja med vsemi obravnavanji. Najvišja maksimalna višina je bila izmerjena pri
500+501x4, najnižja minimalna pa pri obravnavanju 500 (preglednica 6).
Preglednica 21: Povprečna (povp.) višina in masa ter minimalna (min) in maksimaln (max) višina in masa
nadzemnih delov navadne rukvice pri posameznih obravnavanjih (Radovljica, 2018). K – kontrola, 500 –
gnoj iz roga, 501 – kremen iz roga.
Obravnavanja
Meritve
Povp. Višina [mm]
Povp. Masa [g]

K

500

501

500+501

500+501x4

78,73

79,13

82,39

76,00

77,86

2,76

3,86

3,86

3,26

3,48

Min višina [mm]

63

48

66

63

59

Max višina [mm]

105

101

107

91

119

Min masa [g]

0,34

0,80

2,24

1,59

1,66

Max masa [g]

6,60

5,80

5,79

5,23

5,46

Podatke smo izrazili tudi v odstotkih glede na kontrolno obravnavanje. Tokrat so vrednosti
za maso listov krepko presegle 100 %. Na primer povprečna masa listov navadne rukvice
iz obravnavanj 500 in 501, je bila za skoraj 40 % večja od povprečne mase listov iz
kontrolnega obravnavanja. Na drugi strani smo opazili, da je bil vpliv na povprečno višino
nadzemnega dela, ki se od vrednosti kontrolnega obravnavanja razlikuje največ za 4,65 %,
precej manjši od vpliva na maso (preglednica 7, slika 7).
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Preglednica 22: Povprečna višina in masa nadzemnih delov navadne rukvice, izražena v odstotkih glede na
kontrolno skupino (Radovljica, 2018). K – kontrola, 500 – gnoj iz roga, 501 – kremen iz roga.
Obravnavanje
Meritve

K

500

501

500+501

500+501 x4

Višina [%]

100

100,51

104,65

96,53

98,89

Masa [%]

100

139,96

139,81

118,16

126,09

Relativna vrednost meritev
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0
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Slika 7: Relativne vrednosti za višino in maso nadzemnega dela navadne rukvice pri posameznih
obravnavanjih, izraženih v odstotkih glede na kontrolno skupino (Radovljica, 2018). K – kontrola, 500 – gnoj
iz roga, 501 – kremen iz roga.

Razlike v deležu vode niso bile velike, saj je razlika med največjim in najmanjšim
povprečnim deležem vode znašala manj kot 1.5 %. Največji delež vode smo izračunali za
obravnavanje 501 (preglednica 8).
Preglednica 23: Povprečna vsebnost sveže in suhe snovi ter delež vode v nadzemnih delih navadne rukvice
pri posameznih obravnavanjih (Radovljica, 2018). K – kontrola, 500 – gnoj iz roga, 501 – kremen iz roga.
Obravnavanje
Meritve

K

500

501

500+501

500+501x4

Sveža masa [g]

3,59

4,52

4,11

3,48

4,04

Suha masa [g]

0,79

0,98

0,88

0,77

0,92

Delež vode [%]

78,08

78,37

78,65

77,85

77,18
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI
5.1 RAZPRAVA
Iz dobljenih rezultatov težko sklepamo o enotnem delovanju preparatov, z gotovostjo pa
lahko trdimo, da je mogoče opaziti spremembe v količini pridelka pri posameznih
obravnavanjih.
Pri mesečni redkvici je očiten največji pridelek pri kontrolnem obravnavanju, saj je bila
povprečna masa korenine približno 9 do 25 % večja kot pri ostalih obravnavanjih.
Najmanjša povprečna masa korenin, je bila izmerjena pri obravnavanjih 500 in
500+501x4, obravnavanje 501 pa tudi ne odstopa veliko od njiju. Od vseh tretiranih
obravnavanj, je bil pridelek tako po masi in velikosti, kot po deležu vode največji pri
obravnavanju 500+501. Na prvi pogled to potrjuje tezo o sinergističnem delovanju
preparatov 500 in 501. Opažamo tudi, da uporaba preparatov ni bistveno vplivala na delež
vode oziroma suhe snovi v pridelku. Podobno so opazili tudi Jarienė in sod. (2014), ko so
merili delež suhe snovi v različnih sortah krompirja.
Pri pregledu izmerjenih podatkov za navadno rukvico, pa vidimo, da je slika nekoliko
obrnjena. Tu rezultati kažejo, da je uporaba preparatov pozitivno vplivala na maso
pridelka. Pri vseh tretiranih obravnavanjih smo izmerili večjo maso pridelka. Ti rezultati so
bolj v skladu z ugotovitvami o večjem pridelku bombaža, sezama in pšenice ob uporabi
biodinamičnih preparatov in upoštevanju setvenega koledarja, pri čemer je bil najbolj
povečan pridelek ob hkratni uporabi obeh preparatov (El-Haddad, 2008). V nasprotju z
rezultati meritev mesečne redkvice in poskusa, ki ga je izvedel El-Haddad (2008), je bila
pri navadni rukvici največja povprečna masa izmerjena ravno pri uporabi posameznega
preparata (obravnavanji 500 in 501), kjer je bila povprečna masa pri kontrolnem
obravnavanju manjša za skoraj 40 %. Tudi pri obravnavanjih 500+501 in 500+501x4 je
bila povprečna masa vsaj za 18 % večja kot pri kontroli. Zanimivo je, da so bile razlike v
višini nadzemnega dela med posameznimi obravnavanji opazno manjše kot pri masi,
največ le okoli 4 %. Razlike v deležu vode pa so bile še manjše, največ okoli 1,5 %, kar
zopet sovpada z rezultati na poskusu s krompirjem (Jariene in sod., 2014).
Hipoteza o sinergističnem delovanju preparatov 500 in 501, se pri navadni rukvici torej ne
potrjuje, saj je bila masa pridelka obravnavanj 500+501 in 500+501x4 manjša kot pri
obravnavanjih 500 in 501. Pri obeh rastlinskih vrstah v našem poskusu je bil očiten bolj
izrazit vpliv na maso pridelka kot pa na višino oz. dolžino listov ali premer korenine. Je pa
res, da smo pri obravnavanju 500+501 pri obeh vrstah opzaili večjo izenačenost meritev
različnih delov rastlin in manjše razlike med maso in dolžino ter premerom, kar je razvidno
iz slike 6 in slike 7.
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Radha in Rao (2014) sta izmerila povečan delež suhe snovi v koruzi ob uporabi preparata
500, kar pripisujeta bakterijam Bacillus subtilis in Lysinibacillus xylanilyticus. Pri nas se to
ni potrdilo, a tudi nismo spremljali vsebnosti omenjenih bakterij. Njun poskus s koruzo je
bil opravljen v Indiji, s preparatom lokalnega izvora, zato je verjetno, da med našim
evropskim in indijskim preparatom obstajajo razlike v vsebnosti kultur in sestavi gnoja. Ko
primerjamo rezultate različnih poskusov moramo imeti v mislih, da ne obstaja neka
standardizirana oblika preparatov in so med njimi lahko razlike.
Fritz in sod. (2017) so pri uporabi preparata 501 opazili tako rahlo povečanje, kot rahlo
zmanjšanje mase pridelka grozdja. V analizi notranje kakovosti in odpornosti plodov, pa so
se za kakovostnejše in odpornejše izkazali plodovi obravnavanja s štirikratnim nanosom
preparata 501. Jariene in sod. (2014) so ugotovili, da sta imela preparata 500 in 501 v
poskusu znaten vpliv na vsebnost fenolov, antocianinov in leukoantocianinov v krompirju,
še posebno, ko sta bila uporabljena skupaj. Tudi posamično sta imela vpliv na vsebnost
antioksidantov. Preparat 500 je vplival na povečanje vsebnosti antocianinov pri nekaterih
sortah in na zmanjšanje vsebnosti skupnih fenolov pri vseh uporabljenih sortah krompirja.
Lahko bi se torej vprašali, kakšen učinek sta imela preparata na kakovost pridelka v našem
poskusu. Kako sta vplivala na vsebnost sekundarnih metabolitov, senzorične in mehanske
lastnosti pridelka? To je še posebej aktualno vprašanje pri mesečni redkvici, saj bi
pozitiven učinek preparatov na zgoraj omenjene lastnosti v nekaterih primerih morda lahko
upravičil njihovo uporabo v pridelovalne namene.
5.2 SKLEPI
Pri mesečni redkvici se naša prva hipoteza ni potrdila, saj so bile povprečne vrednosti
izmerjenih parametrov prav pri vseh tretiranih obravnavanjih manjše kot pri kontrolni
skupini, pri masi tudi do okoli 20 %. Hkratna in enakomerna uporaba preparatov
(obravnavanje 500+501) je imela manj izrazit učinek na rastline, kar je v nasprotju z drugo
hipotezo. Pri obravnavanju 500+501 je bil izmerjen največji delež vode, čeprav so bile
razlike med obravnavanji zelo majhne.
Pri navadni rukvici smo ugotavljali vpliv preparatov na višino in maso nadzemnega dela
rastline. V tem primeru so bili izmerjeni rezultati v skladu z našo prvo hipotezo. Rastline
vseh obravnavanj so bile v povprečju višje in imele večjo maso, kot kontrolne rastline. V
nasprotju z našo drugo hipotezo pa je bil pozitiven učinek preparatov najmanj izražen pri
obravnavanju 500+501. Razlike v povprečnem deležu vode so bile še manjše kot pri
mesečni redkvici, tako da je vpliv preparatov na delež vode zanemarljiv, če ne ničen.
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V skladu s pričakovanji inkosistentni ali celo kontradiktorni rezultati našega poskusa ne
ponujajo prepričljivih odgovorov na vprašanje delovanja biodinamičnih preparatov, zato
menimo, da bo za natančno ovrednotenje delovanja in učinka biodinamičnih preparatov
potrebnih še več podobnih poskusov. Potem je tu še vprašanje izenačenosti biodinamičnih
preparatov. Ali lahko trdimo, da so naše ugotovitve skladne z učinki preparatov, ki so
nastali v drugačnem okolju? Na podlagi našega poskusa in rezultatov drugih raziskav z
vidika velikosti pridelka torej biodinamičnega načina pridelave zaenkrat ni mogoče
natančno umestiti v okvir različnih pridelovalnih sistemov.
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6 POVZETEK
Biodinamično kmetijstvo, je alternativna oblika kmetovanja, ki predstavlja eno od
možnosti za bolj trajnosten način pridelave hrane. Za očeta biodinamike velja dr. Rudolf
Steiner, avstrijski filozof, ki je svoje zamisli o kmetijstvu prvič javno predstavil na
kmetijskem tečaju leta 1924. Nekateri vidiki biodinamične metode so stvar razprave, saj ne
stojijo na strogo znanstvenih temeljih. En takšen vidik je uporaba biodinamičnih
preparatov. To so različni preparati, narejeni iz gnoja, kremena ali različnih rastlin ter
živalskih ovojnic. Glede delovanja biodinamičnih preparatov je bilo izvedeno že nekaj
poskusov, katerih rezultati so različni in zaenkrat ne ponujajo trdnih temeljev za
razumevanje delovanja preparatov.
V poskusu smo poskušali ovrednotiti učinek biodinamičnih preparatov gnoj iz roga
(preparat 500) in kremen iz roga (preparat 501) na velikost in maso pridelka izbranih
vrtnin. Določili smo tudi vsebnost vode v pridelkih. Preparate smo uporabili v različnih
kombinacijah na navadni rukvici (Eruca sativa Mill.) in mesečni redkvici (Raphanus
sativus L. var. radicula). Ugotavljali smo tudi razlike med uporabo posameznega preparata
in uporabo obeh preparatov skupaj.
Poskus je bil opravljen v petih obravnavanjih. Prvo obravnavanje predstavlja kontrolo (K),
to je netretirano obravnavanje. Drugo in tretje obravnavanje je bilo 500 in 501. Rastni
substrat obravnavanja 500 je bil dvakrat škropljen s preparatom 500, rastline obravnavanja
501 pa dvakrat tretirane s preparatom 501. Obravnavanje 500+501 je bilo tretirano z
obema preparatoma, prav tako obravnavanje 500+501x4, kjer je bilo še dodatno dvakrat
tretirano s preparatom 501.
Pri mesečni redkvici je bil pridelek vseh tretiranih obravnavanj manjši kot pri kontrolnem
obravnavanju. Pri obravnavanjih 500, 501 in 500+501 x4 je bila masa listov in korenine za
približno 20 % manjša, pri obravnavanju 500+501 pa za približno 10 %. Vpliv preparatov
na dolžino listov in premer korenine ni bil tako izrazit. Dolžina listov je bila od 4 do 7 %
krajša pri vseh tretiranih obravnavanjih, premer korenine za 12 % krajši pri obravnavanjih
500 in 501, pri obravnavanju 500+501 za 5% in pri obravnavanju 500+501 x4 za 7,5 %.
Vpliv preparatov na delež vode je bil zelo majhen, saj so bile največje razlike med
obravnavanji manj kot 3 %.
Pri navadni rukvici je imela uporaba preparatov znaten pozitiven učinek na velikost rastlin.
Vpliv na maso je bil zanemarljiv. Pri obravnavanjih 500 in 501 je bila višina rastlin
povprečno večja za 40 %, ri obravnavanjih 500+501 in 500+501 x4 pa za okoli 20%. Če se
je pri mesečni redkvici pokazalo, da je uporaba obeh preparatov skupaj imela boljši vpliv
na pridelek, kot uporaba le enega izmed njiju, tega pri navadni rukvici nismo potrdili.
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Vpliv preparatov na delež vode je bil zanemarljiv. Dobljeni rezultati niso bili skladni pri
obeh vrstah, zato iz njih ne moremo sklepati o enotnem delovanju preparatov.
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