
BIODYNAMIKA 
NOVÉ POLE PŮSOBNOSTI 

BRATŘÍ PISONIOVÝCH 
 
     My ze zemědělského podniku Fratelli Pisoni už po celé generace zakládáme svůj život a kapitál na 
půdě, a proto usilujeme o neustálé udržování a zlepšování jejího zdraví a úrodnosti.  
     Úrodnost a zdraví zaručují spotřebitelům přírodní a přitažlivé produkty.  
     Už dlouho se vyhýbáme postupům používaným v běžném hospodářství, které v posledních letech 
způsobily „degeneraci“ obdělávané půdy a tím i produktů na ní vypěstovaných.  
     Tyto skutečnosti máme na zřeteli, neboť obděláváme naši půdu „biologickým“ systémem 
s vyloučením veškerých syntetických produktů nabízených velkými chemickými závody.  

Proto: 
     a) hnojení se provádí podorávkami s aplikací hnojiva pocházejícího z biologických chovů.   
     b) odstraňování plevele se provádí okopáváním a kosením, s naprostým vyloučením chemických 
látek. 
     c) pro boj s chorobami používáme výhradně produkty, které se nacházejí v přírodě, a některé z nich 
jsou připraveny v našem závodě ze zvláštních rostlin, které rostou přímo na našich polích. 
     Povzbuzeni dosaženými výsledky jsme v roce 2006 nastoupili cestu této nové filozofie, této nové 
technologické dimenze: „BIODYNAMIKY“. 
     Je nesmírně obtížné s pomocí několika málo slov vysvětlit, co je to BIODYNAMIKA, ale aby bylo 
možné ji pochopit a poté ji uvést v praxi, je třeba převrátit, v pravém slova smyslu, běžné představy o 
původu životní síly rostliny. 
     Do rostliny neproudí životní energie pouze ze „země“, v níž má zapuštěné kořeny, ale také z 
„vesmíru“, kde Slunce, Měsíc a všechna souhvězdí zvěrokruhu vysílají „životní energii a rytmy“, které 
rostlinám zaručují zdraví a plodnost. 
     Země je tedy živlem, na něhož budeme soustředit největší pozornost, abychom zajistili zdraví 
rostlin. Zatímco prostředkem, který nám poradí „vhodný čas“ pro veškeré zemědělské úkony, bude 
„astronomický kalendář“. Ovšem vykonávání zemědělských prací s ohledem na časy diktované tímto 
kalendářem není samo o sobě dostačující k tomu, aby bylo zajištěno spojení s hvězdnou energií; je k 
tomu třeba ještě něco jiného: „BIODYNAMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ“. 
     Předtím než tyto „biodynamické přípravky“ aplikujeme ve velmi nízkých dávkách (3 – 90 gramů 
na hektar) na celé pole, musíme je „nabít energií“ prostřednictvím procesu „dynamizace“. 
     Dynamizace je jednoduchý proces, ale musí být proveden s velkou přesností. Přípravek necháme 
pomalu, po dobu přesně 60 minut, rozpouštět v sudu vody o teplotě 37 °C, za stálého míchání 
krouživými pohyby pomocí jednoduchého kolíku a s pravidelným střídáním směru (ve směru 
hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček). Navíc musí být aplikace „dynamizovaného“ 
přípravku provedena ve dnech a časech určených „astronomickým kalendářem“. 
     Tyto produkty nejsou „léky“ proti případným chorobám, ale stimulují v rostlinách energii, která ji 
„harmonizuje“ a pomáhá jí překonat různé druhy stresu. Krátce řečeno, „Biodynamika“ je nový 
způsob péče o půdu, kdy znalý hospodář používá téměř dokonalou zemědělskou techniku a s pomocí 
těchto přípravků je schopen získat velmi odolné rostliny které mu poskytnou kvalitativně vyšší a 
především přírodně čistou produkci.  
     Biodynamické přípravky jsou přírodní látky, označené čísly od 500 do 507, a každý z nich 
stimuluje v rostlině zvláštní druh energie: 
     - 500 přípravek z kravských rohů s kravským hnojem: síly země: podporuje růst kořenů rostlin 
     - 501 přípravek z kravských rohů a křemíkového písku: podporuje lepší zrání plodu a odolnost 
rostliny proti chorobám 
     - 502 přípravek z řebříčku, působením draslíku: zlepšuje tvoření plodů a jejich výživu 
     - 503 přípravek z heřmánku, působením vápníku a síry: zlepšuje oplodnění květů a nasazení plodů. 
     - 504 přípravek z kopřivy, působením železa: aktivuje imunitní procesy a chrání tak rostliny před 
chlorózami. 
     - 505 přípravek z dubu, působením vápníku: posiluje rostlinu proti hnilobě. 



     - 506 přípravek z pampelišky, působením křemíku: pomáhá rostlině živit se z vesmíru. 
     - 507 přípravek z kozlíku, působením fosforu: pomáhá rostlinám lépe snášet případný stres 
vlivem teplotních výkyvů. 
 

Siderický Měsíc 
 

     Při otáčení kolem Země v průběhu siderického měsíce (27,3 dny) prochází Měsíc svým 
„stoupavým“ a „klesavým“ pohybem (nezaměňovat s termíny „ubývající“ a „dorůstající“ Měsíc) skrz 
12 hvězdných znamení zvířetníku. Po dobu asi 2 – 4 dny zůstává v každém znamení a směrem k Zemi 
vysílá síly typické pro každé z nich a ovlivňuje přitom jednotlivé části rostlin. 
 
     Budeme-li se každý den řídit astronomickým kalendářem, budeme vědět, jaké síly se k nám 
z vesmíru dostávají a tím i to, kdy stimulovat různé části rostliny. 
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