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Rūdolfs Šteiners pareģoja 20. gadsimta sākumā, ka tā 

paša gadsimta beigās cilvēki cietīs badu pilnu šķīvju priekšā. 

To, ka pašlaik tā tas arī notiek mums to neapzinoties un kādēļ 

tas tā ir, Jūs varat uzzināt no piedāvātās grāmatas.  

Īstenībā šai grāmatai būtu jākļūst par bestselleru, jo tajā 

tiek runāts par lietām, kuras ikvienam cilvēkam ir svarīgi zi-

nāt tādēļ, ka tas ir izdzīvošanas jautājums. Ne tikai lauksaim-

niekiem būtu jāinteresējas par šo grāmatu, bet gan ikvienam 

cilvēkam. Tajā tiek pārrunāti uztura jautājumi, kuros ir ļoti 

svarīgi orientēties arī pedagogiem, vecākiem un ārstiem, jo 

no uztura lielā mērā ir atkarīga bērnu pašsajūta, uzvedība un 

attīstības iespējas, kā arī vispār cilvēka apziņas procesi. 

Uztura jautājums spēlē svarīgu lomu kriminalitātes, narko-

mānijas, medicīnas un daudzās citās dzīves jomās, kur mēs 

stāvam šķietami neatrisināmo problēmu priekšā. Un pirmām 

kārtām un visizcilākajā mērā tieši pedagoģijas, bet līdz ar to 

arī vispār cilvēces nākotne, ir saistīta ar lauksaimniecības at-

jaunošanu, jo ne jau nejauši vārdiem „humāns” un „humuss” 

ir viena izcelsme. 

Karl-Ernst Osthaus, dzimis 1926. gadā, raksta balsto-

ties savā bagātajā pieredzē, ko viņš ir sakrājis 50 gadus 

strādājot ar bioloģiski-dinamiskās lauksaimniecības meto-

dēm, no tiem 30 gadus vienā un tai pašā saimniecībā 

(„Lüneburger Heide”). Viņš parāda ceļus, kas cilvēcei ir eja-

mi lauksaimniecības jomā, lai nodrošinātu sev cilvēcisku nā-

kotni un veselīgas attīstības iespējas.  
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Man kā dziedinošam pedagogam šī grāmata ir palīdzē-

jusi nokļūt pie jaunām atziņām. Pateikt, ka tā ir silti ieteicama 

lasīšanai un studēšanai, ir tas mazākais, ko par to var pateikt. 

 

Izdevējs Rüdiger Keuler 
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PAR ŠO GRĀMATU 
 

Šīs grāmatas mērķis ir rosināt cilvēkos pārdomas par nākotni, 

kurā būtu vērts dzīvot, dāvināt viņiem cerību, parādīt pareizo ceļu 

un mudināt rīkoties. 

Zemi vēl var glābt cilvēces tālākai pastāvēšanai, katrā ziņā 

tikai tad, ja mēs spēsim būtiski paplašināt savu pasaules ainu sa-

līdzinājumā ar to, kas mums ir pašlaik. Šaurā, dabaszinātnes nosa-

cītā domāšana ir novedusi mūs pie bezdibeņa malas. Kurš pietie-

kami uzmanīgi ielūkojas situācijā, kurā pašlaik atrodas cilvēce, var 

to skaidri redzēt. 

Agrākos laikos cilvēki dzīvoja ciešā saistībā ar garīgo pasauli 

un vadījās savā dzīvē pēc tajā smeltās gudrības. Attīstības gaitā pie 

savas brīvības cilvēkam bija neizbēgami jāatraisa šī ciešā saikne ar 

gara valstību, un viņš to darīja ar dabaszinātnes starpniecību, kas 

neapšaubāmi palīdzēja viņam attīstīt skaidru loģisku domāšanu, 

nepieciešamu brīvu, patstāvīgu lēmumu pieņemšanai. Taču brīvība 

neizbēgami slēpj sevī maldu iespēju, un mēs esam nomaldījušies. 

Šī grāmata rāda, kā ar labu, brīvu gribu, iesaistot savā darbā 

garīgos spēkus, mēs varam veicināt Zemes un cilvēka atveseļoša-

nos, lai nodrošinātu visai cilvēcei cienīgu nākotni un dotu iespēju 

visai radībai, kas līdz šim fiziskā ziņā ir sasniegusi savas attīstības 

galapunktu, garīgi pareizā veidā turpināt savu attīstību.  

Šīs grāmatas autors Karl-Ernst Osthaus ir praktiski pierādījis, 

ka Zemi var glābt, to pat padarīt par ļoti auglīgu bez sintētiskām, 

indīgām ķimikālijām, toties piesaistot kosmiskos spēkus. Turklāt 

viņš varēja pierādīt, ka ar šādām saimniekošanas metodēm tiek 

ražotas augstas kvalitātes uztura jeb dzīvības līdzekļi, kas vien-

laicīgi ir patiesi dziedinoši līdzekļi cilvēkam. 

Anne-Marie Rösner 
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PATEICĪBA 

Šis darbs ir radies, pateicoties manu krievu, poļu, franču, 

austriešu un vācu draugu uzstājībai. Bez pastāvīga Anne-

Marijas Rosneres (Anne-Marie Rösner) mudinājuma es nebūtu 

saskatījis nepieciešamību pierakstīt savas mūža garumā 

lauksaimniecības praksē gūtās atziņas. Par to un par aktīvu 

palīdzību es viņai pateicos. Turklāt es pateicos visiem labiem 

draugiem, kuri katrs savā veidā ir palīdzējuši man īstenot šo 

darbu. 

Karl-Ernst Osthaus, Unterlegenhardt, 2004. gads. 
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PRIEKŠVĀRDS  

Dabaszinātne ir dāvājusi mums skaidru domāšanu un modru 

apziņu, kā arī neskaitāmus tehniskus sasniegumus, taču savas 

vienpusības dēļ tā ir sagrozījusi mūsu garīgās pasaules redzē-

jumu. Lai glābtu dzīvo dabu ieskaitot cilvēku, mūsdienu da-

baszinātni ir nepieciešams papildināt ar garazinātni, jo tikai šī 

pēdējā sniedz zināšanas, kas ir vajadzīgas, lai varētu saprast 

dzīvo, organisko pasauli un spētu nodrošināt apstākļus, kuros 

radība varētu veselīgi attīstīties tālāk. Pašlaik vienīgi fizika 

zināmā mērā izved mūs ārā no materiālisma strupceļa, kurā 

mēs esam nokļuvuši vienpusīgas dabaszinātnes dēļ, gara 

pasaulē. 

Visas radības pirmatnējs pamats!  

Nobeļa prēmijas laureāts profesors dr. Makss Planks (Max 

Plank) kādā priekšlasījumā „Par matērijas būtību”, kuru viņš 

noturēja 1944. gadā Florencē, izteica sekojošas domas. Planks 

(1858 – 1945) bija viens no nozīmīgākajiem 19./20.gs. fizi-

ķiem; sevišķi savas vispārējās nostājas dzīvē un taisnīgas, ne-

maldīgas rīcības dēļ viņš ir ieņēmis izcilu vietu vācu fiziķu 

starpā. 

„Mani kungi! Kā fiziķis, tātad, kā cilvēks, kurš visu savu 

mūžu ir kalpojis vissausākajai zinātnei, proti, matērijas pētī-

šanai, es noteikti nevarēšu tikt noturēts par fantazētāju, ja es, 

kurš ir veicis atoma pētījumus, pateikšu jums sekojošo: Ne-
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kādas matērijas kā tādas nav! Jebkāda matērija rodas un 

pastāv tikai pateicoties kādam spēkam, kas liek atoma daļiņām 

vibrēt un satur tās kopā kā miniatūru Saules sistēmu, bet tā kā 

visā Visumā nav neviena nedz inteliģenta, nedz mūžīga spēka, 

tad mums ir jāpieņem, ka aiz šī spēka stāv kāds ar apziņu 

apveltīts inteliģents gars. Šis gars ir sākotnējs visas matērijas 

pamats un cēlonis! Nevis redzamā, taču iznīcīgā matērija ir 

reāla, patiesa, īsta, bet gan patiess ir neredzamais, nemirstīgais 

gars! Bet tā kā gara paša par sevi arī nevar būt, jo ikviens gars 

pieder kādai būtnei, mēs esam spiesti pieņemt, ka pastāv kāda 

garīga būtne. Savukārt tādēļ, ka gara būtnes nevar rasties pa-

šas no sevis, bet tām ir jātiek kāda radītām, tad es nebaidīšos 

nosaukt šo noslēpumaino radītāju tāpat, kā viņu ir saukušas 

visu kultūru tautas, kuras jebkad ir dzīvojušas uz Zemes gadu 

tūkstošiem, proti, Dievs. Te jūs redzat, kā mūsdienās, kad 

cilvēki vairs netic garam kā visas radības pirmpamatam un 

tādēļ atrodas sāpīgā attālumā no Dieva, tieši vissīkākais un 

neredzamais ir tas, kas atkal izceļ patiesību no materiālistiskās 

apmātības ar vielu, un līdz ar to pārveido pasauli. Tā atoms 

atver cilvēcei durvis pazaudētajā un aizmirstajā gara pasaulē.” 

Arī Paracelss paplašina mūsu redzesloku. Viņš raksta: „No tā, 

lūk, izriet, ka cilvēks ir vismazākā pasaule, mikrokosmos tā-

dēļ, ka viņš ir visa pasaule, viņš ir izvilkums no visām 

zvaigznēm, no visām planētām, no visa debesjuma, no zemes 

un no visiem elementiem.” 

Abiem šiem citātiem, no kuriem viens pieder modernajam, 

pasaulslavenajam fiziķim un otrs – Viduslaikos dzīvojušajam 
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Paracelsam, būtu jānoskaņo mūs uz pārdomām. Abi norāda 

mums uz kādu citu pasauli, kas ir vismaz tikpat reāla, kā 

pasaule, kurā mēs dzīvojam ar savu ikdienas apziņu. Mums 

būtu jāvadās pēc šīs nojausmas un jāļauj tai noteikt savu rīcību 

nākotnē. Šī cita pasaule ir tā, ar kuru nākotnes lauksaimnie-

kiem ir jādzīvo saskaņā, lai uz atveseļotās Zemes, vispār 

varētu turpināties cilvēces attīstība, cilvēces, kurai ir dvēselis-

ki-garīga daba. 

Tā kā cilvēces attīstības ceļš ir plūstošs un viss tajā arvien 

mainās, tad bieži vien vecas patiesības tikušas aizmirstas un 

īpaši spēcīgi tas notika dabaszinātņu ietekmē. Tādēļ šajā grā-

matā tiks sniegtas ierosmes un vadlīnijas nākotnes lauksaim-

niecības kopšanai saglabājot vecās zināšanas. Tas nebūt neno-

zīmē atgriešanos pie agrākām zemkopības metodēm. Jaunais 

šajā sakarībā ir paplašinātā cilvēku domāšana, kas aptver visu 

pasaules telpu ar visām tas hierarhijām un var tikt kāpināta 

līdz pat spirituālo atziņu uztverei, kas tai arī jādara. 
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IEVADS 

„Vai cilvēce spēs sakārtot savas lietas tā, lai tās 

galvenais īpašums, proti, augsnes auglīgums sagla-

bātos? No atbildes uz šo jautājumu ir atkarīga civi-

lizācijas nākotne.”
1
 

Šie vārdi, kurus ir izteicis kāds nozīmīgs bioloģiskās lauk-

saimniecības pionieris jau pirms 60 gadiem, attiecināti uz 

mūsdienām, parāda jau iestājušos katastrofālo situāciju. Dr. 

Rūdolfs Šteiners, antroposofiskās garazinātnes dibinātājs, 

norādīja uz to jau 1924. gadā ar šādiem vārdiem: „Materiālis-

tiski domājošs lauksaimnieks jau šodien var aptuveni izrē-

ķināt, pēc cik gadu desmitiem produkti būs tiktāl deģenerējuši, 

ka jau šajā gadsimtā vairs nevarēs kalpot par cilvēka uzturu. 

Tātad, šeit runa ir par kādu jautājumu, kas visaugstākajā mērā 

attiecas gan uz kosmosu, gan uz Zemi. Tieši nodarbojoties ar 

lauksaimniecību, atklājas, ka spēki ir jāsmeļas no gara, proti, 

šodien vēl nepazīstami spēki, kuru nozīme nav vis nedaudz 

uzlabot lauksaimniecību, bet gan nodrošināt apstākļus, lai cil-

vēku dzīve uz Zemes vispār varētu turpināties arī fiziskajā 

ziņā, jo cilvēkam taču ir jādzīvo no tā, ko ražo Zeme.”
2
 

Un tālāk: „Cilvēcei nav citas izvēles, kā, vai nu visdažādāka-

jās dzīves jomās atkal iemācīties ievērot visas dabas, visas 

                                                 
1
 Sir Albert Howard, Landwirtschaftliches Testament, 1940. 

2
 Landwirtschaftlicher Kurs, GA 327. 
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pasaules kopsakarības, vai arī ļaut gan dabai, gan cilvēka 

dzīvībai iznīkt, deģenerēt”.
3
 

Šai pašā sakarā uzmanības vērta ir vēl viena R. Šteinera doma, 

kuru viņš ir izteicis Ērenfrīdam Pfaiferam (Ehrenfried Pfei-

ffer). Pfaifers jautāja: „Kādēļ ir tā, ka, neskatoties uz teorētis-

ko izpratni, griba īstenot garīgos impulsus paliek cilvēkos par 

vāju?” Un R. Šteiners deva viņam visai pārsteidzošu atbildi: 

„Tā ir uztura problēma. Tas, ko cilvēks šodien ēd, nedod 

viņam spēku ļaut garīgajiem impulsiem izpausties fizis-

kajā pasaulē. Vairs nevar tikt pārmests tilts no domāšanas 

pie gribas un rīcības. Uzturā lietotie augi vairs nemaz ne-

satur spēkus, kuri tiem būtu jādod cilvēkiem.”
4
 

Mēs redzam, ka šodien Rūdolfa Šteinera pirms 80 gadiem 

izteiktie vārdi ir lielā mērā apstiprinājušies, un, ja padomā, tad 

var uzaust nojausma par to, cik dziļi cilvēce jau ir pagrimusi 

un ne vien attiecībā uz ķermeni, bet arī un pirmām kārtām 

attiecībā uz savu garīgo stāvokli. Visdažādākās slimības iz-

platās arvien ātrāk, novirzieni no normālā stāvokļa ir tiktāl 

kļuvuši par ikdienišķu faktoru, ka jau tiek uzskatīti par normu. 

Šodienas konvencionālā barība, kā jau teikts, vairs nav 

dzīvību uzturošais līdzeklis. To var izmērīt un redzēt, ka tajā 

jau gandrīz pilnīgi trūkst minerāli, mikroelementi un vitamīni 

(par to vēlāk). Liela cilvēces daļa jau lieto uztura papildinātā-

jus. Veselīgs apziņas stāvoklis var veidoties tikai tad, ja cil-

                                                 
3
 Koberwitz, 10.6.1924. 

4
 Pfeiffer Ehrenfried, Ein Leben für den Geist. 
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vēkam, lietojot savā uzturā augu barību, tiek sniegtas noteiktas 

enerģijas, bet šīs enerģijas var tikt izveidotas tikai tādos augos, 

kas aug veselīgā augsnē, taču tieši šī veselīgā augsne pēdējo 

100 gadu laikā tika gandrīz vai pilnīgi iznīcināta. Lai cilvēce 

un tās kultūra varētu pastāvēt arī nākotnē, dziedināšana ir 

jāsāk ar augsni. Mums atkal jāatceras un jāņem vērā Hipo-

krata vārdi, kas viscaur atbilst patiesībai. Šo vārdu jēga ir šā-

da: Uzturam jābūt dziedinošam līdzeklim un dziedinošiem lī-

dzekļiem ir jākļūst par mūsu uzturu. 

 

PASKAIDROJUMS  

TURPMĀKĀ TEKSTA IZPRATNEI 

Jau vairākkārt tika norādīts uz visaptverošo garīgo, t.i., nere-

dzamo, ar fizikāli ķīmiskām metodēm nepierādāmo spēku 

nozīmi. 

Tikai atzinuši šos garīgos, „visur un vienmēr esošos spēkus” 

(prof. dr. Makss Planks), mēs varam pilnībā izzināt dabas 

valstības un ar tām sadarboties. Kas tad tie ir par spēkiem, ar 

kuriem mums ir jāsadarbojas, lai radītu veselīgus produktus kā 

pamatu tālākai cilvēces pastāvēšanai? 

Tie ir gluži garīgi spēki un tādēļ mums, cilvēkiem tie ir 

izzināmi tikai pēc rezultātiem, kas rodas no sadarbības ar tiem. 

Lai saprastu, kā darbojas garīgie spēki, mums vispirms jāap-

zinās hierarhiskā dabas valstību uzbūve, kā tas atklājas gara-

zinātnisko pētījumu rezultātā. 
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Dabas valstību uzbūve  

1. Minerālu valstība saukta par nedzīvu matēriju. 

2. Augu valstība, kas sastāv no minerāliem un ēteriskiem spē-

kiem. Ēteriskie spēki ir dzīvības spēki, kas iekļauj augos 

matēriju.
5
 

3. Dzīvnieku valstība, kas sastāv no minerāliem, ēteriskiem un 

astrāliem spēkiem. Astrālie spēki ir dažāda veida un uz dažā-

dām attīstības pakāpēm darbojošies dvēseliskie spēki. Šī 

astrālo spēku struktūra (astrālā miesa) tiek saukta arī par sa-

jūtu miesu. Tā ir dziņu, instinktu, iekāru, kaislību, simpātijas, 

antipātijas un visu sajūtu dzīves nesēja. Protams, dzīvniekiem 

tā atrodas citā attīstības pakāpē nekā cilvēkam, kuram klāt pie 

sajūtu miesas nāk vēl sajūtu dvēsele. Turklāt dzīvniekiem, 

proti, katrai sugai par sevi garīgajā pasaulē ir savs grupas Es, 

kas nosaka savai sugai piederošo dzīvnieku dzīves veidu. 

4. Cilvēku valstība. Cilvēks satur sevī visas iepriekš nosauktās 

valstības un klāt pie tām vēl garīgu locekli – cilvēka Es, kas 

ļauj viņam apzināties pašam sevi un ko mēs saucam par ego. 

Cilvēka Es, kas dzīvo uz Zemes kāda cilvēka ķermenī, atbilst 

dzīvnieku grupas Es, kas vada tos no garīgās pasaules. 

                                                 
5
 Dr. Rudolf Steiner, „Landwirtschaftliche Kurs” und „Der Mensch als 

Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden 

Weltenwortes”, GA 230. 
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Bez tā visa kopš Kristus upura nāves katrs cilvēks nes sevī arī 

Kristus gara dīgli, kas ir mūsu augstākais Es un ko Frīdrihs 

Šillers sauc par „dievišķo dzirksti”. Citiem vārdiem sakot, tā ir 

mūsu sirdsapziņa, kas padara mūs spējīgus uz paškontroli un 

kas mums sevī ir jāattīsta. Pateicoties šim augstākajam Es, 

mēs esam brīvi no aklas instinktu varas pār mums un varam 

paši noteikt savu rīcību.
6
 

Šī spēja ir vienlaicīgi arī uzdevums. Mēs esam aicināti ne-

nogurstoši pēc labās gribas un pēc vislabākās sirdsapziņas 

veidot savu dzīvi. Gētes „Fausta” I daļas beigās mēs lasām: 

„Tik to mēs varam atbrīvot, kurš arvien augstāk tiekties cen-

šas.” Tādējādi, runājot Bībeles vārdiem, mēs varam kļūt par 

„Kristus brāļiem”, kas arī ir mūsu mērķis. 

Radības mērķis ir brīvais cilvēks, kuram vairs nav jāpilda 

desmit baušļi, kurus viņam kāds tur priekšā. Šādas attiecības 

ar dievišķo patiesību atbilst cilvēces bērnības pakāpei. Mūsu 

iekšējais attīstības ceļš ved mūs uz pieauguša, brīva cilvēka 

attīstības pakāpi. No „tev būs” pie „es gribu”. Mūsu mērķis ir 

izprast dievišķo kārtību un pēc pašu brīvās gribas kalpot tai, 

rodot šajā kalpošanā savas dzīves jēgu. Šādi cilvēki parādās 

arvien no jauna. Viņi ved cilvēci uz augstākām kultūras 

pakāpēm vai kalpo mums par paraugiem. Bieži vien viņi tiek 

saukti arī par svētajiem. Šie cilvēki ir mūsu priekšgājēji un 

pierādījums garazinātnisko pētījumu rezultātu pareizībai. 

                                                 
6
 „Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden 

und gestaltenden Weltenwortes”, GA 230. 
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Šo mums uzstādīto uzdevumu izpilda lauksaimnieks, kurš 

saimnieko savā lauku sētā tā, kā tas tiks aprakstīts sājā tekstā, 

jo viņš kalpo radības mērķim, saskaņā ar dabu radot pamatu 

Radītāja nodoma īstenošanai attiecībā uz Zemes, augu, dzīv-

nieku un cilvēku tālāku attīstību. 

KOPSAKARĪBA STARP AUGSNI UN MASU 

APZIŅAS VEIDOŠANOS  

Vērojot mums apkārt noritošo dzīvi, gribot-negribot jānonāk 

pie atziņas, ka modernai industriālai sabiedrībai raksturīgās 

parādības ir tās locekļu morālais un tikumiskais pagrimums, 

depresija, agresivitāte, vispārējs gribas vājums un līdz ar to 

manipulējamība, kā arī hronisks bezspēks un noguruma sajūta. 

Šai ziņā var vērot daudznozīmīgas paralēlas parādības dabā, 

proti, notiek humusa jeb trūdvielu izzušana augsnē un augsnes 

deģenerācija uz visas zemeslodes. Tā kā neviļus nāk prātā do-

ma, ka šeit pastāv zināma kopsakarība. Un tā tas arī ir, jo 

pēdējo gadu gaitā veikto izmeklējumu rezultāti viscaur apsti-

prina to faktu, ka patiešām pastāv kopsakarība starp augsnes 

veselīgumu no vienas puses un augu, dzīvnieku un cilvēku 

veselību no otras, proti, līdz pat izmaiņām apziņā, resp. līdz 

apziņas blokādēm. 

Pastāv uzkrītoša saskaņa starp pH vērtību

 7 līdz 7,2 veselajās 

cilvēka asinīs un tāpat veselajā augsnē. Mūsdienās pielietoja-

                                                 

 Skābes un sārma attiecības. 
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mo lauksaimniecības metožu dēļ augsne kļūst pārāk skāba. 

Rodas jautājums: Kas notiek, ja uztura produkti aug pārsvarā 

skābajā – tātad, deģenerētajā – augsnē? Cilvēka veselības stā-

vokli lielā mērā nosaka gan  noteiktu  olbaltuma molekulu, 

gan nukleīnskābes (DNS) kvalitāte.  Tā nosaka arī šūnu imu-

noloģiskas funkcijas. Protoplazmas olbaltums ir mūsu šūnu 

substance, kas dāvā dzīvību, regulē augšanas procesu un uztur 

veselību. Tā kā olbaltums un plazma ir dzīvības procesu 

nesēji. 

Tā kā šodien augsne ir stipri bojāta – pa lielākai daļai mo-

dernajā lauksaimniecībā pielietojamo ķīmisko tās apstrādes 

metožu dēļ, –, tad vairs nerodas pilnvērtīgas kvalitātes olbal-

tums, t.i., DNS dzīvnieku un cilvēku organismā tiek bojāti ar 

deģenerējušiem uztura līdzekļiem un to sniegtās ierobežotas 

un tādēļ nepareizas informācijas ietekmes dēļ. Daudzveidīgas 

šūnu indes, lai kā un kur tās iekļūst cilvēka organismā, kaitē 

ne tikai cilvēkam, bet tāpat augiem un dzīvniekiem, kurus mēs 

lietojam uzturā, tā kā rezultātā vairojas vielmaiņas slimības un 

distrofija vai avitaminoze saistībā ar pieaugošu imūnās sis-

tēmas vājumu. 

Studējot procesus, kas norisinās augsnē, atklājas tas fakts, ka 

augu sakņu reģionā atrodas noteiktas pienskābes baktērijas, 

proti, tā paša veida baktērijas, kādas mēs atrodam arī cilvēka 

gremošanas sistēmā. Tā kā acīmredzami pastāv zināma saska-

ņa starp humusu, kurā norisinās pārvērtību procesi, un cilvēka 

gremošanas sistēmu. Ja dzīvība pazūd no humusa kārtas vai 

augsne ir jau tiktāl deģenerējusi, ka kalpo vēl tikai kā mākslīgi 
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mēslotais substrāts pretdabiski kultivētajiem augiem, tad tam 

noteikti ir smagas, pat vissmagākās sekas, kas izpaužas kā 

dažādu trūkumu parādības šādā augsnē augošajos augos, kuri 

veido dzīvnieku un cilvēku uztura pamatu. Tas iedarbojas arī 

uz cilvēka ķermeņa un gara konstitūciju. Tā kā veselība un 

slimība ir vides jautājums, proti, tās ir atkarīgas no situācijas, 

kas valda organismā. No šī redzespunkta ir jāsaprot arī arvien 

vairāk izplatošās sēnīšu slimības. 

Jaunākie pētījumi ir parādījuši
7
, ka ikviena šūna (=olbaltums) 

izstaro dažādas intensitātes gaismu (ultravāju šūnu starojumu), 

ar kuras palīdzību ir iespējams noteikt to kvalitāti. Ar šiem 

gaismas signāliem šūnu sistēmā tiek radīta noteikta kartība. Šī 

kosmiskās kartības sistēma atrodas saskaņā ar radības ideju, 

kas ir pamatā gan dzīvai augsnei/humusam, gan darbojas au-

gos, dzīvniekos un cilvēkos. Te rodas jautājums, kas notiek, ja 

cilvēka iejaukšanās rezultātā tiek sabojātas olbaltuma struk-

tūras? Izmainās gaismas signāli un līdz ar to arī visa kosmosa 

dotā kartības sistēma. Tā cilvēka iejaukšanās dēļ augsnē ir no-

tikušas milzīgas izmaiņas, tik smagas, ka par augsni vairs ne-

var runāt kā par kādu kārtības sistēmu. Šī cilvēka izraisītā 

augsnes nesakārtotība turpinās augu augšanas procesā, un to 

var izmērīt. Tā, piemēram, silicija saturs augsnē pēdējos 50 

gados ir pazeminājies par 40% un vairāk, tā kā šodienas augs 

vairs nav salīdzināms ar tās pašas šķirnes augu pirms 50 

gadiem. Klāt nāk arī citas izmaiņas, kā, piemēram, deģenerē-

tas olbaltuma formas, kas turpinās dzīvniekos un cilvēkos. 

                                                 
7
 Fritz Albert Popp, 1975, „Biophotonen, das Licht unserer Zellen.” 



22 

 

Šeit ir jānorāda arī uz destruktīvo iedarbību, kas nāk no teh-

niski radītiem starojumiem (no atomindustrijas, no radara, 

radio un telestarojumiem utt.). 

Vienkāršoti var teikt, ka olbaltumi tiek gaismas strukturēti, un 

t.s. enzīmiem, kas satur fosfora savienojumus, ir radošs uzde-

vums. Bet, no otras puses, šādi enzīmi izšķīdina arī olbaltumu 

tā, ka gaisma ķermenī atkal atbrīvojas. Gaisma ķermenī ir 

dzīvības enerģija. Šī gaišā dzīvības enerģija tiek ienesta ner-

vu un smadzeņu substancē un kalpo tur apziņas procesiem. Ne 

velti par apdāvinātu cilvēku saka, ka viņam esot gaiša galva. 

Deģenerējušas augsnes dēļ, tajā ievadīto minerālo un slāpekļa 

sāļu dēļ, tādēļ, ka augus audzē ar mērķi dabūt pēc iespējas 

lielāku nevis labākas kvalitātes ražu, rodas mazvērtīgas olbal-

tumvielas, kuru aminoskābes vairs nav līdzsvarotas. Tādēļ 

gremošanas procesā pietrūkst gaismas. Šis gaismas trūkums 

iedarbojas tālāk līdz pat apziņas procesiem, ar ko ir izskaidro-

jami daudzi anomālie apziņas stāvokļi, ar kuriem mums šo-

dien ir darīšana.
8
 Tāpat ir jāsaprot arī neapgarotā intelekta 

virskundzība, jo tas ir vienpusīgi fiksēts uz gluži materiāliem 

faktiem un tādēļ ir zaudējis savu garīgo polu. Mūsdienu 

lauksaimniecība ar savām metodēm ienes savu devu šajā de-

ģenerācijas un destrukcijas procesā. Mūsdienās praktizētās 

augsnes apstrādes un mēslojuma izmantošanas dēļ lielas lauk-

saimniecības platības tiek pārņemtas ar pūšanas un trunēšanas 

procesiem. Trunēšana augsnē rodas tad, kad olbaltumvielas 

                                                 
8
 Ehrenfried Pfeiffer, der Vortrag vom 1.10.1958 „Die wahre 

Grundlage der Ernährung” 
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tiek sadalītas anaerobos apstākļos, t.i., skābekļa trūkuma ap-

stākļos. Starp citu rodas sēra ūdeņradis, kas ir smaga nervu 

inde. Pūšanas procesu, kuri sākas jau govs priekškuņģī, izpēla-

tīšanās ir taisnais ceļš pie garīgo slimību pieauguma, un cē-

lonis tam ir ar modernām metodēm pagatavotā lopbarība, 

proti, skābbarība un spēkbarība. Jau franču zaļzemes pētnieks 

profesors Voisin norādīja uz šo kopsakarību, proti, uz to, ka 

augsnes degradācijas un pakāpeniskas saindēšanas dēļ ietekme 

uz garīgo cilvēku veselību kļuva nepārredzama: depresija, 

agresivitāte un daudzas citas slimības ir lielā mērā šī cēloņa 

izraisītas (blakus daudziem citiem cēloņiem). 

Bet ir jāņem vērā vēl kaut kas, proti, jau sen augos ir vērojama 

silicijskābes daudzuma samazināšanās. No 1880. līdz 1930. 

gadam tas ir samazinājies par 30%. Pēc pēdējā kara šis pro-

cess būtiski paātrinājās tādēļ, ka pēkšņi strauji pieauga māk-

slīgo mēslojumu pielietošana, ķīmisko un šķidro mēslojumu 

ieviešana, augu kultivēšana ar mērķi iegūt lielāku ražu, kā arī 

izplatījās radioaktīvā apstarošana. Tā visa rezultātā augi varēja 

uzņemt no atmosfēras arvien mazāk silicijskābes un līdz ar to 

gaismas, jo tā tiek uzņemta tieši caur silicijskābi. Savukārt no 

gaismas iedarbības ir atkarīga olbaltumvielu veidošanās au-

gos. Tas nozīmē, ka, jo vairāk tiks reducēta gaismas iedarbība, 

jo mazvērtīgākas olbaltuma formas radīsies. 

Jau 1952. gadā Čikāgas universitātē veiktie bioķīmiskie pētī-

jumi vairs neuzrādīja nevienu normālu, resp. veselu olbaltuma 

formu – un tas tā ir visā pasaulē! Šim faktam ir arī tālākas 

sekas, proti, gaismas trūkuma rezultātā augi vairs nespēj vei-
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dot pilnvērtīgu olbaltuma substanci un tādēļ tiek arvien mazāk 

ražotas un nogulsnētas arī minerālvielas, mikroelementi, en-

zīmi un vitamīni. 

Šodien olbaltuma formu deģenerācija ir progresējusi tiktāl, ka 

tā ir pārmetusies arī uz dzīvniekiem un uz cilvēku. Ar sūkļ-

veida encefalopātiju slimajām govīm

 un ar skrepi


 slima-jām 

aitām smadzenēs un nervu sistēmā tika konstatētas sairušas, 

t.i., deģenerējušas olbaltuma formas; līdzīgi arī cilvē-kiem, 

kuri slimo ar Alcheimera, Parkinsona, Kreicfelda-Jakoba sli-

mībām un ar izkaisīto sklerozi. Tikai kopš pēdējā Pasaules 

kara šīs – līdz tam nepazīstamās – slimības tā izpēla-tījušās, ka 

šodien ir praktiski visiem pazīstamas. Šie slimīgie procesi 

acīmredzot vēl stipri paātrināsies, ja, pateicoties atjaunotai 

lauksaimniecībai, augos atkal nepaaugstināsies silicijskābes 

daudzums. Tas ir iespējams tikai lietojot biodinamiskos dzie-

dniecisko augu preparātus un it sevišķi pieneņu preparātu. Tie 

veicina silicijskābes veidošanos augos līdz pat tādai pakāpei, 

ka to var uztvert ārēji pēc tā, ka pastiprinās augu spīdum-

spēks, tie izskatās spožāki. 

Aplūkojot šīs kopsakarības, var visai skaidri redzēt, ka cilvē-

ces tālāk pastāvēšana ir iespējama tikai pateicoties šai atjau-

notajai lauksaimniecībai. 

                                                 

 Tautas valodā  - govju trakumsērga.  


 Aitu un kazu slimība, saistīta ar smadzenēm. 
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Ir zināmi un pārbaudīti jauni augsnes atveseļošanas ceļi. 

Valsts struktūrām tie būtu jāveicina ar visiem iespējamiem 

līdzekļiem, turpretī ES tipveida Regulas (saistošie noteikumi) 

veicina lauksaimniecības globalizāciju, ar ko vienlaicīgi tiek 

iznīcinātas zemnieku sētas. Savukārt tieši tikai mazajās zem-

nieku saimniecībās ir iespējama intensīva vērošana un kop-

dzīve ar dabu un dabas spēkiem, tas nozīmē, ka tikai tajās ir 

iespējams rīkoties atbilstoši brīvi gūtajām atziņām. 

 

KAS IR NEPIECIEŠAMS  

NĀKOTNES LAUKSAIMNIECĪBAI? 

Vai mums ir vajadzīga lauksaimniecības atjaunošana? Iepriekš 

aprakstītā attīstība ir acīmredzams fakts jau aptuveni kopš 100 

gadiem, un mums jāuzdod sev jautājums, vai mūsdienu zināt-

niskajam pasaules tēlam ir pareizs pamats, jo vairs nav šaubu 

par to, ka, ja mēs arī turpmāk turēsimies pie šī tēla attiecībā uz 

Zemi, dabu un cilvēku, tad jau šodien var saskatīt Zemes un 

cilvēces attīstības galu. Tad nav vajadzīgas nekādas atom-

bumbas vai citi masu iznīcināšanas ieroči, lai iznīcinātu visu 

radību. Viss notiks pats par sevi, ja vien mūsu dzīvi turpinās 

noteikt mūsdienās atzītais pasaules tēls. 

Mēs zinām, ka visi agrākie pasaules uzskati balstījās dievišķi-

garīgajā pasaulē, kas pavisam tieši – caur iesvētītajiem, par-

viešiem, ķēniņiem utt. – regulēja cilvēku praktisko un sociālo 

dzīvi atbilstoši radības idejai. Tas ir pierādams ar vēsturiskiem 
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dokumentiem. Šo seno kultūru lejupslīde un deģenerācija sā-

kās vienmēr tad, kad saikne ar garīgo pasauli atslāba. 

Ar laiku šīs vadības groži un līdz ar to atbildība par Zemes 

nākotni arvien vairāk tika nodota pašu cilvēku rokās. Tas no-

zīmē, ka, lai mēs varētu lietpratīgi pildīt mums uzticēto pie-

nākumu, mums ir nepieciešams iepazīt mūsu kosmosā valdo-

šās – gan fiziskās, gan garīgās – likumsakarības. Astronomija 

kopš senseniem laikiem līdz pat šodienai aplūko visu Saules 

sistēmu kā vienu lielu organismu, kurā Zeme ir iekļauta kā 

viens loceklis. Un tā kā ikviena dzīvā organisma atsevišķie 

orgāni eksistenciāli savstarpēji ietekmē cits citu, mums ir jā-

mēģina iepazīt visa šī koporganisma darbības principus un ar 

visu kosmisko spēku palīdzību turpmāk piešķirt Zemes attīs-

tībai augšupejošu virzienu. 

Tas sākas vispirmām kārtām ar lauksaimniecisko struktūru 

radīšanu, kuras ietver sevī visas dabas valstības: zemi, augus, 

dzīvniekus un cilvēkus. 

Tikai pateicoties patstāvīgiem organismiem rodas jaunas 

spēku attiecības, un tikai paši sevi uzturošie organismi var 

veidot attiecības ar kosmiski-garīgajiem spēkiem. Šādi iekār-

totajā lauku sētas organismā atsevišķie tā orgāni paši par sevi 

labvēlīgi ietekmē cits citu. 

Šāda lauku saimniecība realizē garīgas likumsakarības uz Ze-

mes, veidojot, tā teikt, mikrokosmosu, un tā kā arī cilvēks ir 

mikrokosmos, kas satur sevī visas kosmiskās kopsakarības, 
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tad mēs varam teikt, ka nākotnes lauku saimniecības organis-

mu var salīdzināt ar cilvēku. 

Kā cilvēkam sirds ir centrālais orgāns, tā lauku saimniecības 

organismā liellopi jāaplūko kā centrālais orgāns, no kura ir 

atkarīgs viss pārējais. Citi mājlopi ir atbilstošās attiecībās ar 

liellopiem. Viens piemērs: ir jāievēro kosmiskas skaitļu li-

kumsakarības, kā to kādreiz darīja mūsu senči savās saimnie-

cībās: vienmēr 12 govis (īpaši lielās saimniecībās 24 vai 36, jo 

12 ir kosmisks skaitlis) atbilstoši 12 Zodiaka zvaigznājiem. 

Tad citu lopu skaits izriet pats par sevi atbilstoši to vajadzī-

bām un uzdevumiem. Tā lauku saimniecībai ar 12 govīm un 

tām piederošajiem jaunlopiem ir nepieciešami 30 ha aramze-

mes un 30 ha pļavu. To apstrādāšanai ir vajadzīgi 4 zirgi (2 

pajūgi) ar pēctečiem. Cūkas ir vajadzīgas kā atkritumu pār-

strādātājas. Cūkas rūpējas par sētas higiēnu un tādējādi nepie-

ļauj puvuma (sērūdeņraža) veidošanos. Tas nozīmē, ka aptu-

veni 4 – 6 cūkas uz 12 govīm, 30 ha aramzemes un 30 ha 

pļavu. Aitu skaits jārēķina pēc augsnes, klimata un cilvēku 

vajadzībām (apģērbs, segas, paklāji utt.). 60 – 70 ha lielai 

saimniecībai – atkarībā no augsnes un cilvēku skaita – jārē-

ķina ap 10 aitu. Klāt nāk putni. Sena gudrība saka: 2 vistas uz 

1 ha. Sākumā liekas, ka ar to ir par maz, bet ja mēģina pie-

barot 2 vistas uz 1 ha ar gada gaitā iegūtajiem atkritumiem, 

tad tikai var apzināties, cik tas ir grūti. Tālāk klāt nāk zosis, 

kuras dzīvo simbiozē ar aitām un var kopā ar tām ganīties. 

Vispirms tās kalpo kā kaitēkļu apkarotājas ganībās, otrkārt, tās 

sagādā spalvas spilveniem un gultām. Skaits tiek noteikts pēc 

vajadzības. Tas pats attiecas arī uz pīlēm, kuras arī kalpo kai-
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tēkļu apkarošanai pļavās, ganībās un mitros reģionos, iznīcina 

parazītus (plaušu tārpus, aknu dēles utt.). saimniecībai ir vaja-

dzīgas arī dažas pērļu vistas žurku iebiedēšanai tādēļ, ka 

žurkas nepanes pērļu vistu kliedzienus. Dažiem kaķiem ir jātur 

peles zem šaha un vienam labam sunim jāziņo par nekārtībām 

sētā. Viņš ir, tā teikt, paplašinātais zemnieku ģimenes locekļu 

maņu orgāns. 

Arī citiem dzīvniekiem ir sava nozīme; no tiem vispirms jāmin 

putni, bites un skudras. Lai šo dzīvnieku būtu pietiekami 

daudz, lauku sētas organisms arī no ārpuses jāizveido orga-

niski, proti, visapkārt jāiestāda dzīvžogi un koki. Apkārt katrai 

pļavai, katram ganību laukumam, katram tīrumam ir jāiestāda 

daudzveidīgi dzīvžogi no ziedošiem un augļus nesošiem ko-

kiem un krūmiem, īpaši ievērojot vilkābeli. Katram krūmam 

un katram kokam ir sava specifiska nozīme. Tā, piemēram, 

lazdu krūmi ir sevišķi svarīgi cīņā pret visu veidu kaitīgiem 

starojumiem, turklāt tie ir papildus barība govīm. Vilkābelei 

(Crataegus) ir nozīme putniem, kas tajā būvē ligzdas un 

tādējādi ir pasargāti no kaķiem un plēsīgiem putniem. Tās 

ziedi pavasarī izplata specifisku smaržu, kas iedarbojas rosi-

noši uz citiem augiem. Tās sarkanās ogas kalpo putniem par 

ziemas barību un cilvēkiem kā dziedinošais līdzeklis. Dzeloņ-

plūmes ar savām pazemes atvasēm tāpat, kā vilkābele, veido 

biezu ērkšķu mudžekli putnu aizsardzībai. Tās ziedi izplata 

augšanu veicinošo smaržu un augļi ir ziemas barība putniem. 

Turklāt no dzeloņplūmes augiem gatavo eliksīru cilvēku 

stiprināšanai. Mežrozīte ir sevišķi vēlama savas smaržas, kā 

arī augļu dēļ, kurus var pārstrādāt par eliksīru.  
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Arī pīlādžu nedrīkst pietrūkt. Tas arī ir koks, kas aktīvi veido 

ziedus, izplata smaržu un dod augļus. Varētu stādīt arī kulti-

vētos pīlādžus, kuru augļus var lietot ievārījumu pagatavoša-

nai. Papildus var iestādīt arī dažādas vītolu un kārklu šķirnes, 

jo abu lapotne ir sevišķi svarīga govīm, tāpat vītolu un kārklu 

ziedputekšņiem ir liela nozīme bitēm. Ievas (Traubenkirsche) 

ar saviem krāšņajiem ziediem arī kalpo kā smaržu producētāji, 

un to ogas ir laba barība putniem, turklāt no tām var izgatavot 

sulas. 

Kas attiecas uz ievām, tad ir jāņem vērā to spēcīga vairošanās 

tendence, jo tās aug tik ātri, ka drīz vien izplata savu biezo 

lapotni pār kaimiņaugiem un tos nožņaudz. Tā kā, ja jūs 

neierobežosit to izplatīšanos, tad pēc nedaudziem gadiem 

jums paliks vienīgi ievas. 

Nākamais svarīgais augs ir baltais vai sarkanais alksnis, kas ir 

slāpekļa savācējs. Jaunībā tas aug visiem kokiem pa priekšu 

un velk tos sev līdzi, it kā izpildot vecmātes lomu. Turklāt 

alkšņa lapotne, kad tā rudenī nokrīt zemē, veido labu pamatu 

lielajām nātrēm (Urtica dioica); un tas ir labi, jo šo nātru 

nekad nevar būt par daudz. Tās regulē dzelzs saturu augsnē, 

tās lieto preparātu pagatavošanai un tās var lietot kā dārzeni. 

Arī cūku barošanai un cāļu audzēšanai tās ir neaizvietojamas. 

Ir labi, ja apstādījumos ir arī liepas, jo tās izplata spēcīgu 

smaržu un ir pilnas ar bitēm. Tāpat nedrīkst izpalikt ozols, kas, 

pateicoties savai mietsaknei, stipri ietekmē gruntsūdens saturu 

augsnē un savā lapotnē piedāvā dzīves vietu daudziem kukai-
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ņiem. Osis, Saules koks arī svarīgs dzīvžogu augs, sevišķi 

lapu siena iegādei. Pateicoties lapu sienam piemītošajiem 

Saules spēkiem, liellopu kūtī rodas veselīga atmosfēra. 

Bērzs, gaismas koks arī nedrīkst iztrūkt dzīvžogā. Lielākoties 

tas gan iemitinās pats par sevi, jo tam piemīt ārkārtīgs 

vairošanās spēks. Tā kā tas ir koks ar seklu sakņu sistēmu un 

tam ir nepieciešams daudz ūdens, tad tikai atsevišķi šīs koku 

sugas pārstāvji drīkst atrasties dzīvžogā. Pavasarī tas pirmais 

paliek zaļš un ar savu asu smaržu rosinoši iedarbojas uz citiem 

augiem. To spurdžu ziedputekšņi ir iecienījušas bites. 

Arī skābardis ir labs dzīvžoga augs. Tas zaudē savu lapotni 

tikai pavasarī, un tādēļ var piedāvāt dzīvniekiem ziemā aiz-

sardzību. Dzīvžogā nekad nedrīkst iztrūkt grimonis. Tas gādā 

par dzīvžoga skaistumu, daudzveidīgumu un smaržu izplatīša-

nu. 

Pirms iestādīt dzīvžogu, sagatavošanas stadijā vajadzētu 

iespējami dziļi vairākkārt uzart augsni no abām pusēm tā, lai 

rastos valnis – jo augstāks, jo labāk. Šajā valnī attīstās 

augstāks dzīvīgums, pateicoties kam ierīkojamajam dzīvžo-

gam jau no paša sākuma tiek sagādāti labāki apstākļi augšanai. 

Jo augstāks ir valnis, jo mazāk dzīvžoga saknes izplatās 

iekultivētajā laukā. Ja pastāv tāda iespēja, tad var abpusējās 

arkla ievilktās vagas pat vēl padziļināt un izcelto zemi pirms 

stādīšanas uzbērt virsū dzīvžoga valnim. Šie malējie grāvji tad 

neļauj saknēm par stipru vai par tālu iesniegties iekultivētajā 

laukā. Turklāt tie pamazām piepildās ar lapotni, kas tajos 
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satrūd, uzņem un saglabā daudz ūdens un tādējādi kļūst par 

papildus faktoru dzīvžoga augšanai. Tas veicina arī slieku un 

citu sīko dzīvnieku apmetināšanos. 

Novados, kur ir daudz meža zvēru, dzīvžogs sākumstadijā 5 

gadus ir jāpasargā no tiem ar drāts tīkla apžogojumu, jo citādi 

jaunie stādi tiks nograuzti pagalam. Dzīvžoga kopšana pastāv 

vispirms alkšņu izciršanā, jo tie aug visātrāk un traucē augt 

citiem augiem. Alkšņu celmi pēc nociršanas dod daudzas 

atvases, pateicoties kam dzīvžogs apakšā kļūst biezāks. Pie 

dzīvžoga kopšanas pieder arī tas, ka ik pēc 7 gadiem to ap-

zāģē. Tādējādi apakšā rodas pamatīgs biezoknis. Laiku pa 

laikam pēc vajadzības var atstāt atsevišķus kokus, piem., 

ozolu, osi vai liepu. Šādas dzīvžoga kopšanas rezultātā rodas 

tik daudz malkas, ka tās bez problēmām pietiks uz visiem lai-

kiem. Dzīvžogi sagādā arī lapotnes sienu visam liellopu 

ganāmpulkam. Šim nolūkam pārāk izplatījušos dzīvžoga augu 

zarus uz Jāņiem apgriež, tūlīt pat sasien un piekarina zem 

jumta. Šis lapu siens ir izcila ziemas barība un tā nekad nevar 

būt par daudz. 

Dzīvžoga sastāvs, protams, būs dažāds atkarībā no augsnes 

sastāva un no apvidus, kurā tas tiek iekopts. Tas regulē 

gruntsūdens daudzumu un pat var aizkavēt tā nogrimšanu. 

Smaržas stimulē visu citu augu attīstību. Tādējādi kultūraugu, 

ganību, pļavu un koku mijiedarbības rezultātā tie cits citu 

savstarpēji veicina un harmonizē. 
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Ir jāizveido arī dažādu skuju koku salas, jo putniem ir īpašas 

attiecības ar skuju kokiem. Tad putni izturas citādi, nekā viņi 

to būtu darījuši, ja nebūtu skuju koku, proti, tādējādi tiek 

novērsts kaitējums, ko tie varētu sagādāt saimniecībai. Starp 

citu, dzīvžogu attālums tiek noteikts pēc mazo putnu aktivitā-

tes rādiusa, kas ir apmēram 50 m, tā kā attālums var būt 

apmēram 100 m. Tas var būt mazāks, bet ne lielāks. Jo ba-

gātāks ar dažādām koku šķirnēm ir dzīvžogs, jo daudzveidīgā-

ki putni tajā dzīvo. Turklāt, iestādot atbilstošās vietās val-

riekstu kokus, kastaņus un liepas, visu ainavu var pacelt 

augstākā kultūras pakāpē, ko viegli var uztvert. Tā putniem 

tiek radīta nepieciešama dzīves telpa, un tie apmetas tur lielā 

skaitā un sugu daudzveidīgumā. Šādos apstākļos tie var 

optimāli pildīt savus dabas uzliktos uzdevumus. 

Dzīvžogi izpilda vēl vienu svarīgu funkciju, proti, tie rūpējas 

par gaisa mieru, kā rezultātā saglabājas oglekļa dioksīds, kas 

atrodas tieši virs augsnes un ir galvenais augu augšanas 

faktors. 

Nākamais priekšnosacījums tam, lai augi augtu labi un paliktu 

veseli, ir bites un skudras. Bites satur bišu indi, kas ir augstāka 

skudrskābes forma. Skudru skābe ir ēterisko jeb dzīvības spē-

ku nesēja. Vācot medu bite atnes katram augam bišu indi un 

līdz ar to arī ēteriskos spēkus. Turklāt bites pārnes uz augiem 

pašu ražoto rauga sēnīti. Augus apēd govis. Tā rauga sēnīte 

nokļūst govs priekškuņģī un izraisa tajā govij atbilstošu ideālu 

rūgšanas procesu. Savukārt skudras rāpo pa meža augsni, pa 
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kokiem un apgādā tos ar skudru skābi. Tikai šādā veidā vei-

dojas t.s. meža humuss.  

Skudras kopj laputis uz kokiem, tās barojas no pēdējo sulas. 

Šim nolūkam skudras arī atgādā laputis savos skudru pūžņos, 

lai turētu tās tur kā govis un katru dienu „slauktu”. Tādējādi 

laputu skaits tiek regulēts tā, ka tās nevar pārlieku savairoties. 

Koki, laputis un skudras veido dzīves kopienu, kurā katrs tiek 

veicināts savu uzdevumu veikšanā. Šodien tehniski ražoto sta-

rojumu dēļ jau lielos reģionos vairs nav skudru. Tie ir tele-

vizora, radio, radara, mikroviļņu, elektriskie starojumi, kā arī 

elektrosmogs un radioaktivitāte. Kur nav skudru, tur nerodas 

mežam raksturīgais humuss, bet vairs tikai trūdi. Sekas ir 

koku izmiršana. 

Var teikt, ka pie lauku organisma pieder arī putni un kukaiņi, 

tādēļ tiem arī ir jārada labvēlīgi attīstības apstākļi. Tikai 

pateicoties harmoniskai visu dabas valstību sadarbībai, rodas 

veselīgs un pretoties spējīgs pamats visu augu dzīvei, kā arī 

tiek veicināta lauku saimniecībā dzīvojošo dzīvnieku un 

cilvēku veselība tādēļ, ka, pateicoties augsnes dzīvei, tiek 

veidota ogļskābe, ainavā rodas smaržas, notiek lieli putnu 

koncerti un darbojas kukaiņu pasaule. 
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DZĪVNIEKU VAJADZĪBĀM  

ATBILSTOŠA KŪTS 

Būvējot kūti, ir jāvadās pēc lopu vajadzībām, turklāt ir jā-

ievēro vēsturiski izveidojušās attiecībās starp cilvēku un 

mājlopiem, t.i., jāiziet no priekšnosacījuma, ka, pavadot cil-

vēku evolūcijas gaitā, dzīvnieki arvien vairāk viņam tuvojas 

un līdz ar to kļūst arvien rāmāki. Turot mājlopus cilvēkam tas 

jāņem vērā un jāveicina šī tendence. Sevišķi svarīgi tas ir 

attiecībā uz govīm un citiem liellopiem. Govs pārstāv gre-

mošanas sistēmu, tādēļ apstākļiem, kuros govs tiek turēta, ir 

jābūt pēc iespējas optimālākiem tieši gremošanas procesam. 

Tādi apstākļi ir siltums, miers un klusināta gaisma, kā arī 

svaigs gaiss, bet bez caurvēja. Šie noteikumi agrāk tika 

vislabāk izpildīti Lejas Saksijas zemnieku mājās, kā arī 

Švarcvaldes sētās. Tur govis tika turētas piesietas un kūts tika 

labi apkaisīta ar rudzu salmiem. Siltums tika uzturēts tādējādi, 

ka virs govīm atradās starpgriesti, kuru uzdevums bija noturēt 

siltumu tai vietā, kur stāvēja govis (ar vieglu noliekumu no 

ārsienas līdz govs galvai, tad pie grīdas, kur tā arī beidzās). 

Pateicoties tam, šeit bija par 2 – 3 grādiem siltāk nekā pārejā 

ēkā. Silta govju elpa cēlās augšā, aizplūda starp grīdu un 

starpgriestiem līdz ārsienai. Tur bēniņos bija ventilācijas 

nolūkos atstāta šķirba, pa kuru elpošanai izlietotais gaiss 

varēja aiziet pār bēniņos sakrauto sienu pie abiem jumta koru 

atvērumiem ēkas galos. Šai sistēmai bija tā priekšrocība, ka 

gaiss apmainījās bez jebkāda caurvēja. Turklāt šādi varēja 

izvairīties no tā, lai govis ieelpotu citu govju izelpoto gaisu, jo 
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viņas to nepanes. Var starp katrām divām govīm ierīkot 

pusaugstu sienu, kas vēl papildus nodrošina gaisa nekustīgu-

mu tai vietā, kur stāv govis, un ļauj dzīvniekiem justies 

pasargātiem.  Šāda kūts atbilst arī optimālām dzīvnieka un 

cilvēka attiecībām. Šodien jau ar likumu tiek ierīkotas kūtis, 

kur govis var brīvi staigāt, un to var aplūkot kā dzīvnieku 

atgrūšanu atpakaļ viņu kādreizējās savvaļas dzīves virzienā. 

Šo pieaugošo mežonīgumu viscaur var novērot, tādēļ arī rodas 

nepieciešamība nozāģēt govīm ragus, kas savukārt atsaucas uz 

piena kvalitāti un daudzumu (skat.: R.Šteiners „Lauksaimnie-

cības kurss”). 

Vecajā Lejas Saksijas zemnieku mājā zirgi tika novietoti stallī 

ēkas galā, kur viņi varēja brīvi kustēties. Zirgi pārstāv locekļu 

sistēmu, un stallis tiek ierīkots atbilstoši tam. Zirgiem bija 

kustības brīvība, bagātīgi gaisa un vairāk gaismas. Visa ēka 

tika plānota atbilstoši cilvēka tēlam. Mājas augšējā, galvas 

galā dzīvoja cilvēki, vidējā daļā govis kā gremošanas sistēmas 

pārstāves un otrā galā zirgi kā locekļu sistēmas pārstāvji. Šāds 

sētas iekārtojums ir nācis no senseno mistēriju gudrības. 

Cūkas un aitas tika izvietotas blakus celtnēs un dzīvoja tur arī 

brīvi kustoties. Mājas proporcijas atbilda zelta griezumam. 

Šāda ēka vienmēr harmoniski iekļāvās ainavā un nekad 

neatstāja svešķermeņa iespaidu, bet drīzāk pacēla vesela 

reģiona kultūras līmeni par pakāpi augstāk. 
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LIELLOPU (GOVJU) NOZĪME 

LAUKU SAIMNIECĪBAS ORGANISMAM 

Lauku saimniecības organismā govij piemīt īpaša nozīme. 

Tādēļ par to ir jārunā smalkāk. Liellopi vienmēr ir pavadījuši 

cilvēku viņa attīstības gaitā uz Zemes. Kāda sena persiešu 

teika no Zaratustras laikiem stāsta par pasaules sākumu šādi: 

Sākumā garīgajā pasaulē bija pirmcilvēks (Adam Kadmon) un 

pirmlops (Urrind). Abi apspriedās savā starpā par pasaules un 

cilvēka rašanos. Beigās pirmlops teica: „Lai tu, cilvēk, varētu 

rasties, es tev palīdzēšu uzupurējoties tev par labu.” 

Šī teika var palīdzēt mums labāk saprast to faktu, ka liellops 

no paša sākuma līdz pat mūsdienām pavada cilvēci tās tap-

šanas gaitā un pastāvīgi – īpaši šodien – nes upurus. Govs 

patiešām ir viscaur upurdzīvnieks. 

Govij jābūt dziļi saistītai ar lauku sētas organismu, t.i., tai ir 

jābūt vietējās izcelsmes. Viņa ir lauku sētas pamatu pamats. 

Augsnei, sētai un govij jāveido viens veselums. Govij ir 

jāiztiek tikai no šajā organismā augošās zāles, siena, bietēm, 

lopbarības kāpostiem un lapām, kā arī no lapu siena un sal-

miem, jo govs ir rupjas barības ēdāja, kas viņai ir iespējams, 

pateicoties priekškuņģim un vēl trijiem kuņģiem (aceknim, 

grāmatniekam un glumeniekam). 

Sarežģīta gremošanas procesa gaitā zarnu saturs tiek caurstrā-

vots ar dzīvības spēkiem, kā arī ar astrāliem un Es spēkiem no 

visa kosmosa. Pēc 36 stundām šis bagātinātais zarnu saturs 
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tiek izdalīts. Tagad tie ir nedaudz sīvi smaržojoši un vērtīgi 

mēsli puscietā stāvoklī. Šiem mēsliem piemītošie spēki tiek 

iestrādāti augsnē, no tās tie pāriet augos un caur augiem tiek 

piegādāti arī cilvēkiem. Ar šiem mēsliem vien neauglīga kļu-

vusi augsne var atkal tikt novesta līdz tai atbilstošajam 

auglīgumam. Tikai tā var saprast, kādēļ senajās reliģijās, pie-

mēram, Indijā, kurām reiz piederēja šīs zināšanas, govs tika 

uzskatīta par svētu dzīvnieku; šodien tas gan arī tur ir sa-

glabājies vairs tikai kā tradīcija. Tas ļauj mums saprast, ka 

visa radība var pareizi attīstīties tikai tad, ja atkal tiks ievē-

rotas šīs govs spējas, un ja no šīs atziņas varēs rasties pareiza 

lopkopība. 

No garazinātnes mēs zinām, ka pasaules attīstības gaitā visa 

dzīvnieku valstība tika izdalīta no pirmcilvēka, kas toreiz vēl 

mīta garīgajā pasaulē kā tīri garīga būtne. Tas turpinājās tik 

ilgi, kamēr beidzot varēja rasties cilvēks apveltīts ar īpašībām, 

kas viņam ir nepieciešamas, lai veiktu savu uzdevumu, lai 

viņš varētu iet viņam paredzēto attīstības ceļu uz Zemes. 

Skatoties no šī redzespunkta mēs varam teikt, ka dzīvnieki ir 

mūsu atpalikušie brāļi. 

Ja mēs pieņemam šīs zināšanas, tad mēs varam citādi, 

pavisam jaunā veidā izturēties pret dzīvniekiem. Turklāt 

mums kā cilvēkiem ir uzdevums paņemt dzīvniekus līdzi savā 

attīstības ceļā, pieradināt tos pie sevis, padarīt tos arvien 

rāmākus, lai vēlāk, kad Zemes un cilvēka evolūcija būs 

noslēgusies, viss atkal varētu garīgi savienoties augstākā 

pakāpē. 
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Šodien mēs arvien vairāk atgrūžam dzīvniekus no sevis, 

izturamies pret viņiem tikai kā pret darba rīkiem vai kā pret 

lietām. Ir jārodas jaunai lopkopībai, kas būtu taisnīga pret 

dzīvniekiem. Intīmi vērojumi rāda, ka visi dzīvnieki, kuri pār-

svarā uzturas cilvēku tuvumā, principā orientējas uz cilvēku 

un – varētu teikt – gaida, vai un kad cilvēks tos pareizi 

sapratīs un radīs tiem iespējami labus dzīves apstākļus. Īpaši 

labi to var vērot pie putniem. 

Attiecībā uz liellopu turēšanu rodas sekojoši jautājumi: Kā 

optimāli organizēt to vairošanos un audzēšanu? Arī šeit vairs 

nepietiek ar tikai dabaszinātnisko pieeju. Mums ir jāņem vērā 

arī cilvēka un dzīvnieka augstākie būtnes locekļi. Ja vien 

mums pietiek labās gribas, lai gūtu pietiekamu informāciju, 

mēs varam uzzināt, ka cilvēkam ir Es, bet atsevišķam dzīv-

niekam nē. Dzīvniekiem ir grupas dvēsele un grupas Es. 

Evolūcijas gaitā cilvēks ir attīstījis sevī Es-apziņu. Šī apstākļa 

dēļ viņam vairs nav iespējamas laulības ar asins radiniekiem, 

kā tas bija iespējams agrāk. Tā kā atsevišķam dzīvniekam nav 

Es, tad to vairošanās un veselībai cieša asins radniecība 

pārojoties – pazīstama kā tīrā līnija – ir tieši priekšnosacījums 

optimālai liellopu audzēšanai. 

Tādēļ kādas saimniecības govju vairošanās būtu jānotiek 

viena un tā paša ganāmpulka ietvaros. Ja tas tā notiek, tad 

laika gaitā (apm. 30 gados) visā ganāmpulkā tek vienas asinis, 

un tas ir priekšnosacījums tam, lai dzīvnieku grupas dvēseles 

spēks atkal varētu iedarboties uz tiem pilnā mērā. Zinošais 

lopkopis var ietekmēt šo grupas dvēseli, un tad var runāt par 
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lopu selekcionēšanu īstajā šī vārda nozīmē, jo ar šodien 

praktizēto krustojumu veidošanu un ar mākslīgu apsēklošanu 

lopkopis paliek tikai fiziskajā līmenī, neievērojot augstākos 

locekļus (dzīvnieka dvēseli) un tādējādi traucē grupas 

dvēseles darbu. Rezultātā dzīvnieki paliek atkarīgi no saviem 

fiziskiem iedzimtības spēkiem, kuri dabiskā kārtā pamazām 

pavājinās, ja caur grupas dvēseli no kosmosa nevar pastāvīgi 

tikt uzņemti atjaunošanās impulsi. Pareizā selekcionēšana 

notiek, pateicoties zemnieka saiknei ar dzīvnieku grupas 

dvēseli. Pateicoties labai kopšanai, pirmām kārtām barošanai 

un apsēklošanai ar bulli no tā paša ganāmpulka, grupas 

dvēsele var pilnā mērā atraisīt savu darbību; tad - it kā pats par 

sevi - rodas pareizais ganāmpulks atbilstošai saimniecībai. 

Ārēji dzīvnieki veidojas atbilstoši saimniecības spēkiem, 

„sētas individualitātei”. Tie kļūst arvien rāmāki. Pirmām 

kārtām viņi ar tādu spēku pār-strādā barību, kāds mūsdienās 

parasti vairs nav pazīstams. Protams, gan liellopiem, gan arī 

visiem citiem dzīvniekiem ir jānāk palīgā ar sugai atbilstošo 

barošanu. Pateicoties saviem četriem kuņģiem, govs ir spējīga 

pārstrādāt barību no vairs nelietojamajām platībām. Ja govju 

ganāmpulks konsekventi tiek barots atbilstoši savai sugai, tad 

šis milzīgais barības pārstrādāšanas spēks pieaug no paaudzes 

uz paaudzi. Vasarā lopus baro ar zāli un lapām no meža 

augiem un no dzīvžogiem, bet ziemā ar sienu un salmiem, ar 

lapu sienu – izžāvētiem, ap Jāņu laiku nogrieztiem lapu koku 

zariem, turklāt kā sulīgu barību lieto bietes un lopbarības 

kāpostus. Ar šādu vienkāršu, nabadzīgu, bet sugai atbilstošu 

barību govis jūtas acīmredzami labi, āda spīd, acis kļūst 

dzīvākas, skatiens modrāks un spīdošāks. Pazūd visas slimības 
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un nosliece uz tām. Nagus gandrīz vai vairs nav nepieciešamī-

bas apgriezt, un nepareizās barošanas dēļ radusies ragu 

deformācija – līdz pat ieaugšanai galvā – pazūd. Pie pēctečiem 

ragi atkal izliecas pusmēness formā un izmainās ragu 

substance. Tā kļūst smalkāka, gludāka un mirdzoša. 

Ragi kalpo govs iekšējo spēku aktivitātes uzturēšanai. Tie 

veicina piena veidošanos un paaugstina tā kvalitāti, kas pēdējā 

laikā varēja tikt pierādīts ar jauniem pētījumiem, proti, ar 

kristalizācijas metodi
9
: govis ar nozāģētiem ragiem veido 

zemākas kvalitātes pienu. 

 

                                                 
9
 Hagalis kristālanalīzes un kvalitātes menedžmenta laboratorija. 

Dr. med. vet. W. Höfer, Überlingen. 
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Piena paraugu salīdzinājums no govs ar un bez ragiem 

         40 reizes palielinātas piena ainas no govs ar ragiem 

 

 
 

Šeit tiek attēlota malējā joma, kas atspoguļo dzīvības spēku attiecības 

nervu sistēmā. Abos attēlos pārsvaru ņem blīvas, smalkas, dzīvi veidotas 
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kristāliskas struktūras. Tas norāda uz intensīvām dzīvību nesošām 
attiecībām. Vienmērīgi plūstošas formas nozīmē labas attiecības starp 

vielmaiņu un nervu-maņu organizāciju. 

 

40 reizes palielinātas piena ainas no govs bez ragiem 
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Abos šajos attēlos ir redzama vājāka kristālu forma malējā 

jomā. Pārsvarā tās ir taisnas un taisnstūrainas struktūras. 

Augšējā attēlā viena malas daļa tiek nogriezta no kopainas ar 

taisno kristālisko skuju. Tas nozīmē, ka viens ķermeņa reģions 

ir daļēji izrauts no kopsakarības. Tikai uz attēla vidu atkal ir 

redzami normāli, dzīvi sazarojušies kristāli kā veselīgu attie-

cību izpausme. Uz apakšējā attēlā gara taisna skuja ar taisn-

stūrainiem, nedzīviem kristāliem iet no malas slīpi uz leju. Šie 

kristāli norāda uz vielmaiņas atkritumvielām un nogulsnēju-

miem. Lineārās struktūras ir sklerotisko procesu (sacietējumu) 

izpausme. Abas parādības ir vērojamas tikai deģeneratīvo pro-

cesu gadījumos. Tieši kristāliskās skujas, kas nodala kādu 

jomu no kopainas, nozīmē cilvēkam noslieci uz deģenaratī-

viem vai ļaundabīgiem procesiem. 

Ja salīdzina šos attēlus, tad pirmie divi parāda veselīgas 

attiecības, kādas valda normālā govs organismā. Divi citi attēli 

it uzņemti no tās pašas iestādes govīm, kurām ir nozāģēti ragi. 

Tie rāda, ka ragu amputēšana iedragā govs dzīvības spēkus. 

Tas uzskatāmi un skaidri parādās Hagalis kristālu analīzes 

rezultātā iegūtajās kristālu ainās. 

Visaugstākās kvalitātes piens ir sasniedzams tikai no vietējā 

ganāmpulka, kas tiek barots ar sugai atbilstošo barību, iegūtu 

tikai no pašu saimniecības. Pārejot pie šāda lopkopības veida 

sākumā piena ieguve ir samēra neliela, jo govju gremošanas 

un barības apgūšanas spēks šodien vairs nav pietiekami 

izveidots. Tiem ir jārodas no jauna pareizas audzēšanas un 
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selekcionēšanas – kā tas ir iepriekš aprakstīts – rezultātā, kas 

ir iespējams tikai pēc vairākām govju paaudzēm tādēļ, ka 

gremošanas organismam ir atkal pamatīgi jāpārveidojas. 

Priekškuņģis palielinās, zarnu sistēma atkal pagarinās. Barības 

realizācijas spēku ir iespējams stiprināt tikai ar pareizo 

barošanu un caur iedzimtību. Tādēļ sakumā tas prasa drosmi 

un izturību, taču šādi iegūtajam pienam atkal piemīt dzie-

dinošais spēks. Var ievērot, kā piena daudzums pakāpeniski 

pieaug, tā teikt, kā pateicība par labu kopšanu, un tā cilvēks un 

dzīvnieks savstarpēji apdāvina viens otru. 

Bet visiespaidīgākais tomēr ir tas fakts, ka pieaug šo atbilstoši 

sugai turēto govju dzīves ilgums. Piemēram, manā saimniecī-

bā visas govis atnesa vidēji 18 teļus, un nebija nevienas 

neauglīgas. 

Vissvarīgākais ir šādi radušies mēsli, kas, ja ar tiem arī 

turpmāk apietas pareizi, ir spējīgi pamazām padarīt auglīgu arī 

visneauglīgāko augsni, pat novest to līdz paaugstinātam 

auglīgumam. Izrādās, ka šādi turētais ganāmpulks kopā ar 

citiem dzīvniekiem, kuri dzīvo tieši no šiem mēsliem, ir visa 

lauku sētas organisma auglīguma un veselības avots. Zirgi 

noēd īpaši kuplu zāli ganībās, ko govis izvairās ēst, un tādēļ 

paliek veseli. Cūkas ēd tieši govju mēslu raušus (ja viņam tos 

dod) un tādēļ paliek veselas. Arī vistas rušinās pa svaigiem 

mēsliem, kas kalpo viņu labsajūtai un veselībai. 
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Ir sāpīgi vērot, kā šodien jau gandrīz visā pasaulē govis tiek 

barotas ar „dabaszinātniski” aprēķinātām barības devām un 

lielām spēkbarības piedevām, proti, arī vasarā, bet ziemā - ar 

skābbarību, kā arī ar lielām spēkbarības piedevām. Govij tam 

ir liktenīgas sekas, jo govs gremošanas organisms nav radīts 

šādai barībai, it sevišķi priekškuņģis ne. Priekškuņģī parasti 

notiek sākotnējā rūgšana pienskābes veidošanas virzienā. Pēc 

tam priekškuņģa saturs tiek vēlreiz atgremots – katrs gabaliņš 

līdz 72 reizēm –, lai tad ceļotu tālāk citos kuņģos un zarnu 

sistēmā. Visā visumā barība paliek govī 36 stundas, kamēr tā 

beidzot ir bagātināta ar iepriekš minētajiem spēkiem. Kad ar 

sugai svešo barību (spēkbarību, skābbarību, kukurūzas 

skābbarību) rūgšanas process priekškuņģī tiek iztraucēts, starp 

citu, rodas organiskas indes, pirmām kārtām sērūdeņradis, 

kas ir smaga nervu inde. Govs gremošanas organisms grib 

pēc iespējas ātrāk izvadīt šīs indes, kas notiek trīs veidos. 

Pirmkārt govs samazina atgremošanu, tad tai piemetās caureja. 

Rezultātā zarnu saturs paliek govī tikai 18 stundas un vairs 

nevar tikt bagātināts ar iepriekš uzrādītajiem spēkiem. Turklāt 

sērūdeņraža dēļ „mēslos” rodas neciešama smaka. Šie „mēsli”, 

kuri tiek augsnē lielākoties vircas veidā, tūlīt nonāvē 

jebkādu augsnes dzīvību – un tas ir īstenībā vēl sliktāk nekā 

mākslīgo mēslu izraisītās nelaimes. Augsne, no kuras ir 

izzudusi dzīvība, zaudē savu spēku iznīcināt kaitēkļus un 

patogēnos mikrobus, kuri caur augiem nokļūst cilvēkos un 

dzīvniekos un sagatavo tajos ceļu slimībām. Arī augsnes ūdeni 

noturošais spēks izzūd, kādēļ visas kaitīgās vielas nepārveido-

tas nokļūst gruntsūdeņos. 
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Otrais izdalīšanas ceļš ir piens. Govs pēkšņi sāk dot vairāk 

piena, taču šis piens vairs nevar pareizi pārveidoties. Lielāko-

ties pēc dažām dienām tas sabojājas un paliek rūgts. Olbaltu-

ma formas ir mainījušās un līdz ar to kļuvušas cilvēkam 

nepanesamas. Viena no šī faktora sekām ir, starp citu, nenor-

māli pieaugošas alerģijas, kuras vispārēji ņemot ceļas no 

pamatalerģijas, proti, no alerģijas pret piena olbaltumvielām. 

Trešais izvadīšanas veids ir cistas veidošanās olnīcās, kādēļ 

govs kļūst neauglīga un tā ir jāpārdod miesniekam. Pašlaik 

Vācijā govs dzīves ilgums ir divi teļi ar lejupslīdošu tendenci. 

Šādi barotās govis pastāvīgi atrodas latentas slimības stāvoklī, 

kas padara viņas pieejamas jebkurai slimībai, kuras tad tiek 

ārstētas ar ķīmiskām metodēm, kas kaitē dzīvniekiem vēl 

vairāk.  

No šīs pieredzes un no šiem apcerējumiem izriet šāda atziņa: 

Ja mēs gribam, lai visā lauksaimniecībā notiktu pavēr-

siens, tad mums noteikti ir jāsāk ar govīm tādēļ, ka tās 

sagādā MĒSLUS augsnes auglīgumam, kas ir priekšno-

sacījums labai visas pārējās dzīvības attīstībai. 

Diemžēl tas varēs notikt tikai lēni, jo govis vairs nav vietējās. 

Gandrīz visas govis nāk no Amerikas kontinenta vai tikušas ar 

tādām krustotas. Lielākā daļa no vecajām vietējām rasēm vairs 

neeksistē. Lai atkal nostādītu lauksaimniecību uz pareizajām 

sliedēm, būs jāiet ilgs un grūts ceļš, bet mums vairs nav citas 

izvēles. 
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SVARĪGAS ATZIŅAS  

PAR TEĻU AUDZĒŠANU 

Teļam piedzimstot vajadzētu pievērst uzmanību tam, lai viņa 

pirmais iespaids būtu saistīts ar cilvēku, kurš turpmāk 

uzņemsies viņa kopšanu. Tādējādi tiek panākta teļa orientācija 

uz cilvēku, kas veicina viņa uzticēšanos un padara viņu 

rāmāku. Ja tas nenotiek, tad dzīvnieks var atkal atkrist atpakaļ 

savvaļas dzīvniekiem raksturīgā stāvoklī, un tad tas vairs nav 

grozāms. 

Pirmās trīs dienas ir izšķirošas turpmākai teļa veselībai. Pēc 

tam, kad viņš ir aprīvēts ar salmiem, kamēr paliek sauss, divu 

stundu laikā viņam ir jāsaņem jaunpiens tieši no govs 

tesmeņa, tāpat arī nākamās trīs dienas. Tā kā teļš nāk pasaulē 

bez aizsargvielām, viņam trīs dienas ir nepieciešams jaun-

piens, jo caur to aizsargvielas tiek uzņemtas visefektīvāk. Pēc 

trim dienām teļš tiek atšķirts no mātes un saņem pienu no 

rokas, smeļot to no spaiņa, bet pēc iespējas no paša mātes un 

neatdzesētu, jo mātes piens dienu no dienas ir precīzi 

piemērots teļa vecumam. Teļa atšķiršana no mātes un 

barošana no rokas kalpo tam, lai piesaistītu viņu pie cilvēka. 

Tā trīs mēnešus teļš saņem katru dienu sešus līdz astoņus 

litrus piena. Pēc tam piena daudzums pakāpeniski samazinās, 

kamēr sestajā mēnesī viņš saņem vairs tikai vienu litru dienā. 

Pienā jāiejauc viena ēdamkarote uzvārītu un piebriedušu linu 

sēklu, un pēc iespējas drīzāk viņam jāsāk barot arī smalki 

sakapāti burkāni. Tas kalpo pēc iespējas ātrākai nervu-maņu 



48 

 

sistēmas izveidei. Iztrūkstošais piens tiek aizvietots ar ūdeni 

no dzirdinātavām, kas atrodas kūtī brīvai lopu lietošanai. Ar 

otro nedēļu teļam jāsāk ēst arī siens, lai viņam pēc iespējas 

agrāk varētu izveidoties priekškuņģis. 

Sienam jābūt labākās kvalitātes, proti, tam ir jābūt kārtīgi 

nobriedušam un pareizi iegūtam (par to runāsim vēlāk). 

Guļamvieta tiek apkaisīta pēc iespējas ar rudzu salmiem, jo 

rudzu salmi ar izkultām vārpām satur visvairāk silīcija un 

tādēļ labi iedarbojas uz teļu. 

Šie pirmie seši mēneši teļa dzīvē ir izšķiroši viņa veselībai 

un dzīves ilgumam. Lai arī šāds teļu audzēšanas veids ir 

samērā dārgs un darbietilpīgs, tomēr tas atmaksājas labākas 

dzīvnieku veselības un krietni ilgāka mūža dēļ. 

Pavasarī teļi iznāk pēc iespējas agrāk svaigajā zālē teļu 

ganībās, kuras iepriekšējā gadā tika nopļautas vai citu 

dzīvnieku (kā aitas un zosis) noēstas. Tas pasargā teļus no 

parazītu uzbrukumiem. 

Līdz gadam teļi tiek baroti vasarā ar zāli un ziemā ar labu 

sienu, nedaudz auzu skrošu un burkānu un noslēgumā viņiem 

tiek piedāvātas brīvai lietošanai auzu salmi. Arī lapu siens var 

jau tikt piedāvāts. Pēc šī pirmā gada, kura gaitā lopi tiek baroti 

un kopti ļoti rūpīgi, otrajā gadā sākas viņu pieradināšana pie 

rupjas barības. Vasarā dzīvnieki ēd zāli un dzīvžogu lapotni. 

Kad ganību laiks ir beidzies, viņi saņem tikai nedaudz siena, 
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nedaudz lopbarības biešu un galvenokārt salmus līdz sātam, kā 

arī lapu sienu. 

Apmēram 2,5 gadu vecumā dzīvnieki tiek aplecināti, bet 

nekādā gadījumā ne agrāk, jo tikai tad viņi ir kārtīgi izauguši. 

Tad, apmēram 3 gadu vecumā viņi atnes pirmos teļus. Šie gan 

ir tikai daži pieturas punkti attiecībā uz teļu audzēšanu. 

Galvenais ir personīga saikne ar aprūpējamajiem dzīvniekiem, 

kuriem ir jābūt apņemtiem ar mīlestības pilnu atmosfēru. 

Dzīvnieku pateicība vēlāk izpaužas viņu ilgajā mūžā, lielajā 

auglīgumā un stipri dziedinošajā piena kvalitātē. 

ZIRGU TURĒŠANA 

Šodien zirgi ir lielā mērā zaudējuši savu nozīmi un tiek turēti 

vēl lielākoties tikai spēļu vai sporta nolūkiem. Tādēļ zirgu 

turēšana ir kļuvusi vienpusīga, un līdz ar to zirgi ir, tā teikt, 

izkritusi no lauksaimniecības organisma. Vienpusīgas zirgu 

izmantošanas sekas ir vispārējs parazītu uzbrukums zirgiem, 

kas ir jāapkaro ar ķīmiskiem līdzekļiem, kā rezultātā dzīvnieki 

cieš no hroniska spēku izsīkuma. 

Veselīga zirgu turēšana ir iespējama tikai tad, ja visi dzīvnieki 

atrodas pareizās savstarpējās attiecības un ja zirgi izmanto 

ganības pārmaiņus ar govīm. 

Agrākos laikos zirgi vienmēr izmantoja ganības pēc govīm un 

noēda to atstātos kuplākus zāles kušķus, ar ko varēja uzturēt 
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savu veselību bez ķīmijas. Tikai tādējādi zirgi ieguva savu 

pilnu darbaspēju, jo visi dzīvnieki lauku sētas organismā, lai 

saglabātu veselību un spētu uzbūvēt pašu ķermenī olbaltum-

vielas, ir atkarīgi no veselām, t.i., pareizi barotām govīm. 

Veselīgam, govs ražotajam olbaltumam ir parauga funkcija 

visiem citiem dzīvniekiem. Tas skar pat cilvēku, kā jau tika 

minēts sakarā ar pieaugošajiem alerģijas gadījumiem pret pie-

na olbaltumu. Zirgu nozīme lauku sētas organismā ir pamatota 

arī zirgu atstātajos mēslos, kuriem ir īpaša nozīme noteiktām 

kultūrām un kuri būtu noteiktās proporcijās jāpiejauc citiem 

mēslojumiem. Īpaša zirgu mēslu nozīme pastāv tajā, ka tiem 

piemīt spēja attīstīt siltumu un aromātiskās vielas, kas veicina 

ātru augsnes apdzīvošanu ar sliekām. 

Vispārēji ir zināms, ka vienam zirgam ir nepieciešams 1,5 

reizes vairāk barības, nekā vienai govij. Tas bija viens no 

būtiskākiem iemesliem zirgu likvidēšanai. Bet diemžēl pilnīgi 

netika un netiek ņemts vērā tas fakts, ka zirgu ražotie mēsli 

paaugstina ražas daudzumu un kvalitāti, tā kā īstenībā zirgi 

paši, tā teikt, rūpējas par savu uzturu. 

Šī iemesla dēļ es esmu noslēdzis līgumu ar vienu zirgu 

audzētavu, pēc kura mēs savus divgadīgos teļus vasarā 

atdevām ganīties zirgu ganībās un ļāvām zirgiem izmantot 

mūsu ganības. Teļu svara pieaugums bija pārsteidzošs. Zelme-

nis acīmredzami uzlabojās un zirgu veselība bija uzkrītoši 

laba. 
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Sevišķi saimniecībās ar smagām augsnēm ir svarīgi turēt 

zirgus, lai apgādātu tās ar siltumu. Visu šo iemeslu dēļ 

vajadzētu atkal piešķirt nozīmi zirgu turēšanai, lai arī tas ir 

saistīts ar lielām sociālām problēmām. Kādēļ? Tādēļ, ka mūs-

dienu sociālajā kārtībā vairs vispār nav iespējams pieņemt 

papildus strādniekus zirgu kopšanai. Viņi nav finansējami, un 

darbietilpīguma dēļ (no plkst. 5 no rīta līdz 9 vakarā) mūs-

dienu darba apstākļos tas pagaidām nav realizējams. 

CŪKU NOZĪME CITU DZĪVNIEKU STARPĀ 

Cūkas, kā iepriekš tika minēts, ir atkritumu izmantotājas. Tas 

nozīmē, kas viņas rūpējas par to, lai lauku sētā visi atkritumi 

tiktu lietderīgi izmantoti. Līdz ar to saimniecībā tiek izslēgta 

pūšanas procesu rašanās, proti, sērūdeņraža veidošanās. Var 

teikt, ka tādēļ cūkas uzņemas atbildību par sētas organisma 

higiēnisko stāvokli. 

Cūku skaits ir dabiskā kārtā ierobežots ar atkritumu daudzumu 

saimniecībā. Ir jāņem vērā, ka cūku mēsli ir auksti un tādēļ 

smagām augsnēm ir izmantojami tikai ierobežotā daudzumā. 

Savukārt smilšainajām augsnēm der lielāks cūku mēslu 

daudzums to atvēsināšanai. 

Turklāt specifiska cūku mēslu smarža veicina slieku piesaistī-

šanu. Līdz nokaušanai cūkām ir jāsasniedz zināms briedums, 

kas iestājas ar 150 – 200 kg svaru, sasniegtu relatīvi lēnā 

augšanas procesā. Tad cūku tauki ir īpaši vērtīgi, jo tiem 
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piemīt speciāla dziedinoša iedarbība. Agrāk tos lietoja kā 

pamatu gatavojot ziedes cilvēku un dzīvnieku ārstēšanai. Šī 

speķa dziedinoša iedarbība ceļas no kosmiskiem spēkiem, kas 

tajā sakrājas lēnas, dabiskas augšanas gaitā nepiejaucot barībai 

augšanu paātrinošos līdzekļus. 

 

Katrā ziņā, ja cūkas tiek izņemtas no dabiskā lauku saimniecī-

bas organisma un turētas lielajos kompleksos, tad nav 

jābrīnās, ka tām sākotnēji piemītošas dziedinošas kvalitātes 

pārvēršas savā pretstatā. 

Par cūku audzēšanu ir sakāms sekojošais. 

Arī cūku rasei būtu jābūt vietējās izcelsmes. Ideālā gadījumā 

tās būtu audzējamas brīvā dabā, ar kokiem noaugušajās 

ganībās vai t.s. meža ganībās ar nojumēm. Tur tās atnes savus 

sivēnus, kuri vēlāk tiek piebaroti no māla siles ar piensaimnie-

cības, graudaugu apstrādes un kartupeļu atkritumiem. Turklāt 

cūkas, kad tās ir izaugušas lielas, būtu jābaro ar pēc iespējas 

lielu nātru daudzumu – cik vien var dabūt. Tikai vēlāk – ar 30 

– 40 kg svaru – dzīvnieki tiek ievietoti labi ar rudzu salmiem 

apkaisītajā kūtī nobarošanai. 

Nobarošanas mērķis ir panākt pareizo gaļas un speķa brie-

duma procesu. Jebkāda barošana ar lielu olbaltumvielu devu 

tam traucē, jo tad dzīvnieki aug pretdabiski ātri un tādēļ tiek 

veidotas nenobriedušas olbaltuma formas (līdzīgi nepareizi 

baroto govju pienam), kuras cilvēkam ir nepanesamas un kas 
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jau ir novedis pie tā, ka ārsti kopš gadiem neiesaka ēst cūkgaļu 

un runā par „su-toksīniem” jeb cūku indi. 

Vislabāk cūkas var uzbarot ar daudzveidīgu barību no virtuves 

atkritumiem, piena un graudaugu pārstrādāšanas atliekām, kā 

arī, ja vien ir iespējams, ar lielu nātru daudzumu. Būtu jā-

rūpējas arī par to, lai katra cūka ik dienas saņemtu vienu govs 

mēslu rausi un vienu velēnas gabalu vai kompostu. Šādi uz-

barota cūka atbildīs visaugstākās kvalitātes prasībām, un šādi 

iegūtais speķis var atkal atgūt savu augsto dziedinošo spēku. 

ARĪ AITAS IR SVARĪGAS 

Lauku sētas organismā nedrīkst iztrūkt arī aitas. Jau atmosfēra 

aitu stallī ir pavisam īpaši miermīlīga. Aitas ar savu vilnu 

aprūpē cilvēkus ar apģērbu, grīdas un sienu paklājiem, tā kā 

cilvēks praktiski, tā teikt, ietinas siltajā aitu vilnā. 

Aita ir atgremotājs. Tas nozīmē, ka aitu mēsliem piemīt augsta 

vērtība, taču tos drīkst pielietot tikai homeopātiskās devās. 

Lietojot tos par daudz, tiek izraisīta augsnes deģenerācija. 

Humusā saistītie dzelzs savienojumi kļūst plūstoši un 

nogulsnējas augsnes zemākās kārtās kā tagad cietā dzelzs, kas 

padara jebkādu apmaiņu starp augšu un apakšu neiespējamu. 

Tas ir īpaši traģiski ūdens resursu līdzsvaram, jo augsne kļūst 

pārāk sausa. Klāt nāk vēl tas, ka jebkādi tikko parādījušies 

krūmu vai koku asni tiek tūlīt pilnīgi nograuzti. Vēsturē ir 

pietiekami piemēru, kad vienpusīgas aitkopības dēļ tika iz-
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postītas lielas platības (piem., Lineburgas silājs vai virsājs, 

Balkāni). 

Agrāk katrai lauku sētai piederēja dažas aitas, kuras pavasarī 

tika apvienotas vienā ganāmpulkā un izmantotas ainavas un 

sējumu kopšanai. Piemēram, rudenī aitas ar suņu palīdzību 

tika dzītas pāri ziemāju sējumam, lai apkostu pirmos asnus, kā 

arī iepotētu augsnei aitu mēslojumu. Apkostie asni kļuva 

stiprāki un veidoja vairākus stiebrus. Turklāt augsne tika aitu 

kājām nostampāta cieta un caur aitu nagiem tā tika apgādāta ar 

noteiktiem hormoniem. Šim nolūkam suņiem bija lēni jādzen 

ganāmpulks pāri laukam, tas nedrīkstēja apstāties, citādi asni 

tiktu nokosti līdz saknēm. No šī apstākļa ceļas paruna, ka aitai 

ir zelta nagi, bet indīgs purns. Tādēļ vienā gada gaitā aitas 

nedrīkst dzīt pāri vienam un tam pašam laukam otru reizi. Te 

var redzēt, ka pareiza aitu turēšana ir liela māksla. Ar to var 

veicināt veselas ainavas auglīgumu, bet ar nepareizu, vien-

pusīgu apiešanos ar aitām to var arī sabeigt. 

Smagas augsnes, kuras lielākoties ir aukstas kā, piemēram, 

Vācijas ziemeļu krastā, panes un tām pat ir nepieciešams 

vairāk aitu, nekā parasti ir saprātīgi turēt vienā lauku sētas 

organismā. Parasti uz 50 hektāriem zemes rēķina 10 aitas, bet 

šis skaits ir vienmēr atkarīgs no klimata un augsnes stāvokļa. 

Uz smagām un augstām augsnēm aitu skaits var tikt dubultots 

vai pat trīskāršots. 
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Tikai ziemā aitas nonāk kūtī un tiek barotas ar sienu un 

nedaudz ar auzām. Pēc pēdējās salnas pavasarī – tā saucamā 

aitu aukstuma – aitas tiek apcirptas. 

Pavasarī ir jēru laiks, un aitas atnes, atkarībā no rases, vienu 

vai divus jērus. Jēri paliek pie mātes, barojas ar mātes pienu, 

bet drīz vien sāk ēst arī zāli, tā kā aitu turēšana ir samērā 

vienkārša, jo nesagādā īpašas problēmas. 

KAZAS – GARDĒDES 

Kazas arī ir atgremotājas un izteiktas gardēdes. Tās ir grūti 

turēt tādēļ, ka tās vēja ātrumā noēd no visiem sasniedzamiem 

krūmiem un puķēm lapas, ziedus un pumpurus, tādējādi bieži 

nodarot lielus postījumus. 

Ja kazas tomēr tiek turētas, tad tās ir jāievieto govju kūtī, kas 

pēc senās pieredzes ir labi govju veselībai. Kazas bieži vien 

tur tādēļ, ka viņu piens tiek izmantots terapeitiskiem nolū-

kiem. Kazlēni aug tikpat neproblemātiski, kā jēri. No kazu 

piena tiek gatavotas arī dažādas veselībai augstvērtīgas siera 

šķirnes. Ar kazām ir līdzīgi, kā ar aitām, jo arī tās, turētas 

mazā skaitā, viscaur var veicināt augsnes auglīgumu, taču lielā 

vairumā vai turētas vienas pašas var veicināt ainavas un 

augsnes izpostīšanu uz lieliem laukumiem. Kazas ceļas no 

kalnu āžu dzimtas un sākotnēji ir dzīvojušas kalnos. Pieradinā-

tas par mājlopiem tās var uzturēties arī uz līdzenuma. 
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VISTAS – PIERADINĀTI PUTNI 

Vistas pārstāv putnu saimi lauksaimniecības organismā. To 

dzīves vieta vienmēr ir bijusi uz starpgriestiem virs govīm. 

Vistas un govis dzīvoja, tā teikt, simbiozē. Pavasarī klukste 

trīs nedēļu laikā izperināja savus cālēnus. No siltumam, kas 

cēlās no govīm, grīda, uz kuras mitinājās vistas, vienmēr bija 

silta. Tās tika it kā ietītas siltajā govju izelpotajā gaisā. 

Caurām dienām vistas staigāja pa visu kūti un meklēja sev 

barību un atkritumu atliekas. Viņas ēda arī nedaudz no 

svaigiem govs mēsliem, pateicoties kam palika veselas un 

viņu olās varēja rasties vēlamas kvalitātes olbaltums, kas 

šodien lielākoties vairs nav iespējams. Vasarā vistas staigāja 

pa augļu dārzu un iznīcināja visus parazītus un atkritumus un 

tādēļ zināmā mērā konkurēja ar cūkām. Tās tika barotas ar 

atkritumiem pēc graudaugu apstrādāšanas (mazie un lauztie 

graudi), kas tika izšķiroti no šķirojošām mašīnām. Pēc senās 

tradīcijas vienā lauku organismā nedrīkst turēt vairāk kā 2 

vistas uz 1 ha lauksaimniecībā izmantojamās platības, jo arī 

vistu mēsli spēlē papildinošu lomu kā homeopātiska piedeva 

citiem mēslojumiem to sastāvā esošā fosfora dēļ. Noteiktām 

kultūrām lieto arī vistu mēslu vircu, piemēram, brokoļiem, 

puķu kāpostiem, tātad ziedaugiem un puķēm. 

Ir labi, ja starp parastajām vistām ir arī dažas pērļu vistas, 

kuras ar saviem spalgiem kliedzieniem atbaida žurkas. Pērļu 

vistu ligzdas parasti ir ļoti grūti atrast, jāsaka diemžēl, jo to 
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olas ir īsta delikatese. Tā viņas praktiski pašas rūpējas par 

savas dzimtas saglabāšanu bez svešas palīdzības. 

ZOSIS IR ARĪ UZRAUGI 

Zosis ar savu skaļo gāgināšanu reiz jau esot izglābušas Romas 

Kapitoliju. Tāpat tās uzvedas arī zemnieku sētā. Katrs sveši-

nieks tiek tūlīt sagaidīts ar skaļu gāgināšanu tā, ka neviens 

nepaliek nepamanīts. Zosis spēlē trauksmes zvana lomu. 

Zosis dzīvo simbiozē ar aitām, kuras ēd pat to zāli, kas aug uz 

zosu mēsliem un kuru neviens cits dzīvnieks neēd.  

Parasti saimniecībā pastāvīgi tur divas zosis un vienu zos-

tēviņu. Pavasarī zosis sāk dēt olas (līdz 16 olām katra). Ja 

viņām tās atņem, tad viņas liek daudz vairāk, līdz 60 olām 

atkarībā no rases. Šīs olas tad ir „jāizperina” inkubatoros. 

Kad izšķiļas mazie zoslēni, tos baro ar placinātiem miežu 

graudiem, bet galvenokārt ar sakapātām nātru lapām. 

Daudzām mūsdienu zosu rasēm vairs nepiemīt labs perēšanas 

instinkts. Tas būtu jāstiprina ar atbilstošo pasākumu palīdzību, 

piemēram, liekot zem ligzdas nātres. Labas zosis var dzīvot 

ilgi un kļūt ļoti vecas. Tādēļ tās nebūtu jākauj, bet gan jāiz-

manto tālākai audzēšanai. 

Tikko zoslēniem izaug spalva, tos laiž ganībās kopā ar aitām. 

Tur zosis darbojas kā parazītu iznīcinātājas. Tas savukārt nāk 
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par labu aitām, kuras ir īpaši jūtīgas pret parazītiem. Ir jāseko, 

lai to rīcībā vienmēr būtu svaiga zāle (āboliņš) un pietiekami 

ūdens, vislabāk kāds dīķis. Rudenī, pirms pieaugušie putni 

tiek nokauti, tos var piebarot ar placinātiem auzu vai miežu 

graudiem. Zosu dūnas un sīkās spalvas tiek izmantotas spil-

venu un dūnu segu, kā arī dūnu pēļu pagatavošanai. Rudenī ap 

spalvas maiņas laiku audzējamām zosīm var piesardzīgi 

izplūkt dūnas, proti, īsi, pirms tās tik un tā izkrīt, kā tas tika 

darīts agrāk. 

Ir nepieciešamas vairākas aitu un zosu ganības – pēc iespējas 

četras, lai vasarā tās varētu pastāvīgi mainīt. Nākamajā gadā 

šīs ganības tiek izmantotas teļiem un liellopiem, lai nodrošinā-

tu ikgadēju apmaiņu un lai labvēlīga liellopu mēslojuma 

ietekme nāktu par labu arī aitām un zosīm. 

PĪLES – ŪDENSPUTNI 

Arī pīlēm būtu jābūt veselīgajā lauku sētas organismā. Viņu 

uzdevums pastāv tajā, lai atbrīvotu no parazītiem visus ūde-

ņus, kā arī pļavas un ganības. Šajā ziņā pīles ir ļoti produktī-

vas. Lai turētu pīles, ir vajadzīgs lielāks dīķis. Arī šeit ir 

nepieciešams viens pīļu tēviņš un divas, trīs pīles. Kad pa-

vasarī izšķiļas pīlēni, pīļu māte tūlīt dodas ar saviem, parasti 

daudzajiem, pīlēniem pie dīķa, vai citiem ūdeņiem, vai pie 

grāvjiem un strautiem, kur viņa atrod bagātīgu uzturu visiem. 

Vēlāk, kad pīlēni ir paaugušies, viņi izklīst un „apstrādā” visu 

zālāju. Pīles jāpiebaro ļoti maz, lai viņas labāk pildītu savu 
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tiešo uzdevumu attiecībā uz parazītiem. Tikai rudenī viņas 

jāpiebaro ar placinātiem graudiem, lai pirms nokaušanas 

sasniegtu labu svaru. Pārliekas pīles rudenī tiek nokautas 

pārdošanai. Atstāj tikai tās, kuras ir domātas tālākai audzēša-

nai. Vakarā gan pīles, gan zosis ir jāieslēdz kādā būdā pie 

dīķa, vai labi ar salmiem nokaisītā stallī, lai naktī lapsām 

nebūtu iespējas pamieloties. 

KAĶI – PEĻU BIEDĒKĻI 

Arī kaķu nedrīkst pietrūkt. Tie ķer peles un, ja tie ir lielāki 

kaķi, tad arī žurkas. Tikai jāseko tam, lai tie nesavairotos par 

daudz, jo tad viņi apdraud putnus. Lai kaķi labāk izpildītu 

savu uzdevumu iznīcināt peles, ir labi piedāvāt viņiem no rīta 

un vakarā bļodiņu svaiga piena. To rāda pieredze. 

SUNS – LAUKU SĒTAS MAŅU ORGĀNS 

Arī bez suņa lauku sēta nevar iztikt. Viņam ir jāpārzina visa 

sēta un tai piederošās platības un tūlīt jāziņo par katru 

nekārtību. Lai viņš to varētu, viņam ir nepieciešama īpaša 

pievēršanās no viņu kopjošo cilvēku puses; tad viņš pārnes šo 

pievēršanos un apsargājamajiem objektiem. Viņš izpilda, tā 

teikt, paplašināto saimniecībā dzīvojošo cilvēku maņu orgānu 

lomu. Tādēļ sētas suns ir ļoti kārtīgi jāizvēlas. Vislabāk ir, ja 

viņš turpat arī piedzimst. 
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KUKAIŅU PASAULE 

Īpaša uzmanība mums jāvelta insektu un kukaiņu pasaulei. 

Svarīgākie no tiem ir bites un skudras, it īpaši sarkanās meža 

skudras. Šie dzīvnieki ir ļoti jūtīgi pret starojumiem. Tādēļ 

viņi tiek arvien vairāk padzīti no mūsdienu pasaules, kas 

arvien vairāk tiek caurausta ar tehniski ražotajiem staroju-

miem. Ir jau lieli mežu reģioni, kuros vairs nevar atrast 

nevienu skudru pūzni. Skaudras – kā arī bites – producē 

skudru skābi, kuru izplata pa visu apkārtni. Bites aplido 

ziedus, lai savāktu medu un tepat iepotē tiem savu bišu indi 

(skudru skābi). Tādējādi viņas stiprina augu dzīvības spēkus 

un būtiski paaugstina to ražīgumu. Skudras dara to pašu ar 

savu skudru skābi augsnē, krūmājos un mežos, kur viņas vāc 

kaitēkļus un audzē uz kokiem laputis. Savukārt laputis dzīvo 

simbiozē ar kokiem. Arī bites atrod sev barību laputu izda-

lītajā sulā, no kuras viņas gatavo meža medu. Visa šī sarežģītā 

pasākuma mērķis ir apgādāt visu dabu līdz pat atmosfērai ar 

skudru skābi. 

Skudru skābe ir ēterisko (dzīvības) spēku nesēja visai dabai. 

Visā ir jābūt skudru skābei, arī cilvēkā, ko viņš gan var pats 

ražot no skābeņskābes. Tādēļ mums ir obligāti jārada šiem 

kukaiņiem un insektiem atbilstošie dzīves apstākļi. Šim 

nolūkam visai ainavai jābūt cauraustai ar ziedošiem krūmiem 

un mežiem. Tajā ir jāatrod bitēm derīgas vietas, jo tās, tāpat kā 

skudras, orientējas pēc zemes izstarojumiem. 
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Skudras parasti atnāk pašas un vienmēr apmetas uz ūdens 

āderu krustojumiem. Taču tā kā šodien visa atmosfēra ir pilna 

ar dažādiem tehniskiem starojumiem (radio, televīzija, radio-

telefoni, radioaktivitāte), tad šī apmešanās vairs nevar notikt 

pati par sevi kā agrāk. Dzīvnieki ir samulsuši. Ir nepieciešams 

pavisam apzināti tiem palīdzēt. Pirmkārt, dzīvžogos un mežos 

jāiestāda pēc iespējas vairāk lazdu krūmu, kuri padara sta-

rojumus savā apkārtnē nekaitīgus. Otrkārt, visa ainava obligāti 

un regulāri – vienu, vēl labāk, divas reizes gadā – jāapsmidzi-

na ar bioloģiski-dinamisko ragu silicija preparātu un ar ragu 

mēslu preparātu. Šie pasākumi vel efektīvāk nekā lazdu krū-

mi, novērš kaitīgo starojumu ietekmi, un skudras atkal atnāk 

pašas par sevi. Tikai pēc tam sāk veidoties kārtīgs humuss un 

augu ražīgums lielā mērā pieaug. Bišu darbības rezultātā pļavu 

zāles ziedos veidojas rauga sēnīte, kas nokļūst govs priekš-

kuņģī un izraisa tur optimālo rūgšanas procesu, tā kā līdz ar to 

var rasties pareizais mēslojums visām lauku saimniecības 

platībām; tas ir spējīgs pacelt visas augsnes kultūras stāvokli 

par pakāpi augstāk. 

Tādēļ šīs kukaiņu pasaules darbību var aplūkot kā dzīva 

lauksaimniecības organisma pamatu. 

Visās dabas un pasaules kopsakarībās svarīgs uzdevums ir arī 

taureņiem. Tādēļ arī tiem ir jārada atbilstoši dzīves apstākļi. 

Tam tāpat kalpo nātres, kuras veido dažām taureņu sugām 

svarīgu dzīves pamatu. 
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SAVVAĻAS PUTNU PASAULES NOZĪME 

Ar daudzveidīga dzīvžogu tīkla – saistībā ar dīķiem – 

iekārtošanu tiek radīti dzīves apstākļi bagātīgai putnu pasaulei. 

Jo dažādākus krūmus un kokus satur dzīvžogi, jo vairāk 

dažādu putnu tajos apmetinās, jo katrai putnu sugai ir īpašas 

attiecības ar kādu noteiktu krūmu vai koku veidu. Pirmām 

kārtām gan jāparūpējas par to, lai būtu daudz ērkšķaino 

krūmāju. Īpaši nepieciešama šai ziņā būtu vilkābele, ērkšķu 

plūmes un mežrozītes tādēļ, ka putni atrod tajos aizsardzību 

no kaķiem un plēsīgiem putniem. Turklāt der piestiprināt pēc 

iespējas vairāk putnu būru pie atbilstošiem kokiem un pie 

ēkām. Tā ir liela palīdzība putniem, kuri ir labi kaitēkļu 

iznīcinātāji. 

Bez kaitēkļu iznīcināšanas putniem ir vēl īpašs uzdevums, 

proti, koku un krūmu (kā ēterisko jeb dzīvības spēku nesēju) 

no gaisa salasīto astralitāti jeb dvēseliskos spēkus pārnest uz 

tuvumā augošajiem kultūraugiem, jo katram augam ir 

vajadzīgs astrāls apvalks, kas vienlaicīgi ir slāpekļa nesējs.

 Šo 

savu uzdevumu putni izpilda ar savu lidošanu un dziedāšanu, 

kas var izvērsties par lieliem putnu koncertiem. Šie putnu 

koncerti sākas līdz ar augu uzplaukšanu pavasarī un atbalsta 

visas veģetatīvās pasaules augšanu. Šeit aprakstītais fenomens 

kļūs saprotams, ja mēs atcerēsimies Jāņa evaņģēlija vārdus: 

„Iesākumā bija Vārds”(skaņa, tonis). Jaunākie pētījumi ir 

                                                 

 Dr. Rudolf Steiner, „Landwirtschaftliche Kurs”. 
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pierādījuši, ka augi spēcīgi reaģē uz mūziku. Klasiskā mūzika 

veicina augšanu, kamēr modernā mūzika (roks, pops utt.) liek 

tiem nonīkt. Šie putnu koncerti ap Jāņiem beidzas, un pēc tam 

var iestāties augļu nobriešanas periods. 

Agrāk skolās fizikas stundās tika izvests eksperiments ar 

Hladni


 skaņu figūrām, kurā uzskatāmi varēja vērot skaņām 

piemītošo veidojošo spēku. 

Apkopojot iepriekš izklāstīto, var teikt, ka putni ir nepiecie-

šami veselīgai augu augšanai, ko uzmanīgs vērotājs viscaur 

pats var ievērot. Par šo tēmu jau ir zinātniski pētījumi (skat. 

Tompkins und Bird, „Das Geheimnis der guten Erde”). Arī 

šeit ir svarīgi visu teritoriju apstrādāt ar ragu mēslu un ragu 

silicija preparātiem. Sevišķi pēdējais iedarbojas tālu jo tālu 

atmosfērā un līdz ar to pozitīvi ietekmē putnu dzīves telpu. 

 

DZĪVĪBA ZEMĒ:  

BAKTĒRIJAS, SLIEKAS, KURMJI 

Līdz šim mēs esam aplūkojuši to dzīvnieku pasauli, kuri 

komplicētā sadarbībā dzīvo virs zemes, bet arī pašā augsnē 

norisinās bagātīga dzīve, kas simbiozē ar sēnēm un aļģēm, 

starp citu, kalpo veselīga un produktīva humusa veidošanai. 

Humusu varētu nosaukt par dzīvības spēku nesēju, kas 

                                                 


Ernst Florens-Friedrich Chladni (1756 – 1827), vācu fiziķis. 
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savukārt ir priekšnosacījums veselīgai augu dzīvei. Šī augsnes 

dzīvība, protams, ir „jābaro” un jākultivē. Tam kalpo, pirm-

kārt, tas viss, kas paliek uz laukiem pēc ražas novākšanas, 

sevišķi visdažādāko sakņu atliekas, un, otrkārt, tādi organiskie 

mēslojumi kā satrūdējuši kūtsmēsli, kas tūlīt tiek augsnes 

uzņemti un pārvērsti par humusu. Augsnes dzīvība tiek 

rosināta un veicināta arī ar ragu mēslu, baldriāna ziedu sulas, 

nātru vircas, nātru tējas vai citu zāļu izvilkumu apsmidzināju-

miem.  

1 grams labi koptās aramzemes satur: 

2500 mln baktēriju 

700 000 mln aktinomicēšu 

400 000 mln sēņu 

50 000 mln aļģu 

30 000 mln protozoju  

Šie skaitļi parāda, cik komplicēti ir uzbūvēta veselīga augsne. 

Kā nākamās, stipri lielākas dzīvnieku pasaules iemītnieki klāt 

nāk sliekas. Šīs sliekas – pastāv ļoti daudz dažādu to veidu –, 

kas attiecas uz to produktivitāti, ir īstie brīnumdzīvnieki. Tie 

iztiek pārsvarā no zemes ar tajā esošajiem organiskiem atkri-

tumiem un apēd to tādā daudzumā, kas atbilst pašu ķermeņa 

svaram. Gremošanas procesa gaitā šī masa tiek pārstrādāta par 

mālu-humusa kompleksu un nogulsnēta uz zemes virsmas. 

Tās ir tā sauktās slieku kaudzītes. Šī slieku zeme tika atkārtoti 

izmeklēta attiecībā uz savu uzturvielu saturu, un izrādījās, ka 

tā satur 5 reizes vairāk nitrātu, 7 reizes vairāk fosfora, 11 
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reizes vairāk kālija, 2,5 reizes vairāk magnēzija, 2 reizes 

vairāk kalcija nekā apkārtējā augsne. 

Tā kā droši var teikt, ka šī brīnumainā slieku spēja veicina 

augsnes auglīgumu. Tādēļ būtu jācenšas panākt, lai uz katru 

kv.m. augsnes pienāktos 200 sliekas, vai 70 – 80 sliekas uz 

desmit soļiem uzartajā vagā (Karl Stellwag „Kraut und 

Rüben”). 

Sliekas veido augsnē neskaitāmas šķērsejas un daudzas 

caurules, kuras vertikāli iet 1 līdz 2m dziļumā, līdz ar to rū-

pējoties par optimālo augsnes irdināšanu un ventilāciju. Tādē-

jādi tiek pārtraukta jebkāda puvuma veidošanās, un ja uzlīst 

spēcīgs lietus, tad ūdens tiek tūlīt uzsūkts kā ar sūkli un liekais 

tiek aizvadīts gruntsūdeņos. Tādējādi tiek aizkavēta arī jeb-

kāda erozija. 

Arī komposta kaudzes gatavošanā slieka ir nenogurstošs pa-

līgs. Tikai tur darbojas speciāls slieku veids, tā sauktā Eisenia 

foctida vai arī mēslu komposta tārps. Tie ķeras pie darba tik 

lielā skaitā ar tādu rijības prieku, ka bieži vien izpaliek vaja-

dzība pēc komposta stirpu pārlikšanas (apgriešanas). 

Tad ir vēl viens, salīdzinoši liels pazemes dzīvnieks, proti, 

kurmis. Tas daudzkārt tiek uztverts kā uzmācīgs un apgrūti-

nošs, jo viņš izmet augšā zemes kaudzes, rok dārzā ejas utt. 

Taču, ja pavēro, tad var redzēt, ka visur, kur ir izracies kurmis, 

augšana notiek ievērojami labāk. Ar viņa starpniecību augsne 

tiek optimāli izrušināta un izvēdināta, un uzmestās kaudzes 
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bagātinās ar ēteriskiem jeb dzīvības spēkiem. Kad šīs kau-

dzītes izlīdzina, pārklājot ar kurmju zemi lielāku platību, var 

novērot, ka zāle uz tās aug labāk, tā kā pat īpaša mēslošana 

kļūst lieka. Bez horizontālām kurmju ejām ir arī slīpi uz leju 

vedošās ejas, kuras kalpo ūdens regulācijai un novadīšanai. 

Tātad kurmim ir sava specifiska nozīme labai augsnes attīs-

tībai. Šāda augsne, kas ir bagāta ar dzīvības spēkiem, spēlē 

ārkārtīgi higiēnisku lomu dabas saimniecībā. Visi slimību mi-

krobi, kā arī kaitīgie procesi tiek, tā teikt, apslāpēti pašā 

iedīglī, un no augsnes pār visu dabu tiek izplatīts veselības 

avots.  

PĻAVAS UN GANĪBAS –  

AUGLĪGUMA NESĒJAS 

Kāda veca paruna saka: „Zālājs ir aramzemes māte”. Tas ir 

jāsaprot tā, ka, pateicoties labi apsaimniekotajām pļavām ar 

visiem lauku sētas organismā esošajiem dzīvniekiem, 

pakāpeniski rodas ēterisko (dzīvības) spēku pārpalikums, kas 

nāk par labu citiem šī organisma orgāniem un it īpaši 

zemkopībai. Visvērtīgākās ir dabiskas pļavas un ganības, 

kurās gadu desmitu un gadu simtu gaitā ir izveidojušās 

pareizas attiecības starp stiebrzālēm, dažādām zālītēm

 un 

āboliņu, kā arī tām un noteiktai vietai atbilstoša augsnes dzīve. 

Šī dabas dotā augu kvalitāte iedarbojas uz dzīvniekiem – 

pirmām kārtām uz govīm un teļiem –, kuri šos augus ēd. 

                                                 

 Ķimenes, retējs, bezdelīgactiņas un citas pļavā ziedošas 

puķītes, kuras reizē ir arī dziednieciski augi. 
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Pateicoties tam dzīvnieki producē īpašas kvalitātes mēslus, 

kas nāk par labu gan šiem augiem, gan aramzemei. 

Ar noteiktiem pasākumiem var vēl vairāk uzlabot augu 

sastāva kvalitāti. Tad tie kā barības viela iedarbojas uz dzīv-

niekiem, un rezultātā to mēsli kļūst vēl vērtīgāki. Tādējādi 

rodas augšup tiecošās auglīguma spirāle, kas turas gadu des-

mitiem un paveic pakāpenisku, bet pastāvīgu kvalitātes kāpi-

nājumu. Šī pakāpeniski kāpjošā augu kvalitāte nāk par labu 

visam lauku sētas organismam un it īpaši aramzemei. 

Ir jāzina, ka kādas aramzemes platības jauniekārtošana par 

ganībām prasa 18 gadus, kamēr atkal tiks sasniegta sākotnēja 

ganību kvalitāte. Tādēļ agrāk tika uzskatīts par grēku, ja kāds 

īslaicīgi izmantoja vecas ganības kā aramzemi. 

Pirmkārt, zālāju laukiem piemīt spēja pašiem veicināt savu 

auglīgumu, proti, pateicoties dažādām āboliņa šķirnēm. Otr-

kārt, augu sastāvs tiek ietekmēts ar apsaimniekošanas veidu. 

Kā pirmais pasākums ir jāmin visu zālāju apsmidzināšana ar 

ragu mēslu preparātu agrajā pavasarī pirms uzdīgst zāle. Pēc 

tam ganības tiek apstrādātas ar pļavu ecēšām. Šie pasākumi 

jāveic lapu dienās un pie lejupejošā Mēness (Marijas Tūnas 

„Sējas kalendārs”). Otrs pasākums – visas platības apsmidzinā-

šana ar ragu silicija preparātu – seko pēc iespējas agrā rītā, arī 

lapu dienās, kad jaunā zāle ir izveidojusi pietiekamu lapu 

masu.  
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Pavisam jauna, „nenobriedusi” zāle liellopiem nav veselīga. 

Tādēļ liela daļa pļavu var kalpot siena iegūšanai. Lai dabūtu 

labu sienu, zālē jābūt pabeigtai olbaltumvielu un silicija vei-

došanai, kas notiek lielākoties ap Jāņiem. Tikai tad ir bei-

gusies dažādu zāļu augšana, kuru agrākas pļaujas gadījumā vēl 

nemaz nav. Agrākās pļaujas gadījumā arī olbaltumvielu veido-

šanās vēl nav noslēgta, zāle satur tikai tā sauktos jēlprotei-

nus– slāpekli saturošos savienojumus, kuri izraisa govs 

priekškuņģī nekārtību. Turklāt ap Jāņiem jēlšķiedru veidoša-

nās zālē ir sasniegusi tādu stadiju, kurā jau ir izveidojies 

pietiekams silicija daudzums. Silicijs kā gaismas nesējs ir, 

starp citu, ļoti nepieciešams govs priekškuņģī notiekošajai 

gremošanai. Tādēļ pļaujot zāli šajā laikā, mēs darbojamies 

saskaņā ar dabu. Šajā laikā stirnu mazuļi ir jau tik lieli, ka var 

aizbēgt no pļaujmašīnas, tāpat jaunie putni, izperināti uz 

zemes, var aizlidot. Veiksmīgie pļaujas laiki ir tad, kad 

Mēness atrodas kādā no gaismas vai augļu zīmēm (Marijas 

Tūnas „Sējas kalendārs”). Gaismas [jeb ziedu] zīmes ir Dvīņi, 

Svari, Ūdensvīrs. Siltuma [jeb augļu] zīmes ir Auns, Lauva un 

Strēlnieks. Pašai pļaujai būtu jānotiek starp plkst. 4.00 un 6.00 

no rīta tādēļ, ka, pirmkārt, zāle vēl ir mitra no rasas un to ir 

vieglāk pļaut, un, otrkārt, tādēļ, ka šajā laikā uz zemi staro 

spēcīgi uzbūves procesus veicinošie Saules spēki no Zivju 

zvaigznāja, kuri izplatās pār pļaujamo zāli. Zāle ir jānopļauj ar 

līdzenu pļāvumu pēc iespējas tuvu zemei. Tas ierosina 

cerošanu, kas ļauj augt kuplākai zālei. Turklāt ar līdzenu 

pļāvumu tiek veicināta zāles turpmākā augšana, kas būtiski 

paaugstina ražu. Tam vislabāk der pļaujmašīnas ar dubulto 
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izkapti. Tās apstrādā lielāku laukumu, tikai diemžēl daudz 

laika aiziet to regulēšanai un nažu asināšanai, toties izlīdzinā-

jumam spēka un degvielas patēriņš ir salīdzinoši mazs. Ar 

rotējošo pļaujmašīnu zāle tiek nosista, nevis nogriezta, kas 

palēnina zāles ataugšanu, un turklāt te ir nepieciešams daudz 

lielāks spēka un degvielas patēriņš. Jāņem vērā arī tas, ka 

pļaujot ar rotējošo pļaujmašīnu, uz zāles stiebriem sēdošās 

bites un citi insekti tiek nonāvēti, kas nenotiek pļaujot ar citām 

pļaujmašīnām. Tūlīt pēc pļaušanas zāle tiek izmētāta ar 

rotējošo siena rušinātāju vai līdzīgiem darba rīkiem. Tai pašā 

dienā tā būtu arī vienreiz jāapgriež un vakarā noteikti jāsavāc 

vālos. Naktī vālos sākas viegla fermentācija. Turklāt šādi siens 

tiek pasargāts no atsārmojošās nakts rasas. No rīta, kad rasa ir 

izgarojusi nu jau pussausais siens tiek atkal izmētāts. Pēc tam 

dienas gaitā tas tiek vēl divas reizes, bet tagad lēni un 

piesardzīgi, apgriezts ar rotējošo siena rušinātāju vai labāk ar 

kādu citu siena rušinātāju (apgriezēju), kas darbojas saudzī-

gāk. Siltā un sausā laikā ar kārtīgu Sauli tas jau vēlā pēcpus-

dienā var būt sauss. Tad tas tiek savākts lielos vālos, kuri tiek 

savākti ar kravas mašīnām vai ar siena presi. Žāvēšanai uz 

lauka ir tā priekšrocība, ka, ja tas tiek darīts pareizi, tad siens 

uzņem sevī daudz gaismas spēku. Šīs metodes trūkums un 

lielāks risks ir manāms, ja laika apstākļi nav stabili. Bet, ja ir 

gaidāms lietus, zāli ir iespējams izkarināt uz zviedru zārdiem, 

vai četru koku zārdiem, vai trīs koku zārdiem. Uz zviedru 

zārdiem var izkarināt pilnīgi mitru zāli. Citiem tai ir jābūt 

apžuvušai. Tā paliek uz visiem zārdiem, kamēr pilnīgi izžūst. 

Šī procedūra ir absolūti bez jebkāda riska, toties visai 
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darbietilpīga. Turklāt šādi sienam nav nekādas iespējas uz-

ņemt sevī gaismas spēkus, kā tas ir labas žāvēšanas gadījumā 

uz lauka. 

ZĀLĀJU KOPŠANA 

Pirms izlaist lopus pavasarī ganībās, tie ir precīzi jānovēro. 

Agrajā pavasarī, kad zāle sāk dīgt, var ātri izdzīt govis pa 

pļavām un ganību laukiem, lai tās noēd pirmos zāles asnus. 

Šie pirmie asni iedarbojas uz govīm dziedinoši. Acis kļūst 

spožākas un āda skaistāka. Savukārt zāli tas padara kuplāku. 

Regulāra lopu izdzīšana ganībās nedrīkst sākties pārāk agri, jo 

sākumā ātri augošā zāle satur pārāk daudz nitrātu. Šajā pir-

majā laikā ir labāk barot govis kūtī ar sienu un salmiem un 

tikai pēc tam izlaist ganībās. Tā var vieglāk pārciest šo pirmo 

kritisko laiku. Vēlāk govis dienu un nakti paliek ārā; tikai no 

rīta un vakarā tās tiek atvestas slaukšanai. 

Govis izvairās no spilgtas Saules gaismas un vislabprātāk 

ganās pusēnā. Tādēļ ganībām jābūt apņemtām ar dzīvžogiem, 

kuri met ēnu un no kuriem govis turklāt var ēst lapas. Tādēļ 

lietderīgi ir arī lieli atsevišķi koki uz ganību laukiem. 

Vislabāk ir iekārtot vairākas ganības. Kad pirmās tiek 

noganītas, govis tiek pārdzītas uz nākamo, un pirmajām ir 

laiks ataudzēt zāli. Izlietotās platības tiek apsmidzinātas ar 

ragu mēslu preparātu un apstrādātas ar pļavu ecēšām. Tas 

kalpo kurmju uzbērumu izlīdzināšanai, govs mēslu izkliedēša-
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nai un zāles zelmeņa, un tā apietas ar katru nākamo ganību 

lauku. Kad zāle ir atkal ataugusi, atbilstošajās lapu dienās agri 

no rīta tā tiek apsmidzināta ar ragu siliciju. 

Kad siena laiks ir beidzies, zāle turpina augt; sevišķi uzlabojas 

dažādu āboliņa sugu augšana tādēļ, ka āboliņam augšanai ir 

vajadzīgs daudz gaismas un tagad tam netraucē liela zāle. 

Rudens sākumā parasti ir iespējama vēl viena pļaušana. Citādi 

nopļautās platības tiek izmantotas lopu ganīšanai. Rudenī 

jāskatās, lai pļavas un ganības nepaliktu pa ziemu pārāk īsi 

apgrauztas. Turklāt rudenī trešā daļa no visām zālāju platībām 

tiek apgādāta ar kādu zemes komposta devu. Var rēķināties ar 

to, ka ar govs mēsliem tiek pārklāta trešā daļa zālāju platības. 

Tādēļ varētu domāt kā ar šo mēslojumu arī pietiktu. Taču 

papildus zemaina komposta devas uzdevums ir rosināt humusa 

veidošanos  un augsnes auglības uzlabošanos. Tādēļ ir 

nepieciešams tieši šo zemes kompostu sagatavot īpaši rūpīgi. 

Pirms šie lauki tiek rudenī apgādāti ar kompostu, tie tiek 

vēlreiz apsmidzināti ar ragu mēslu preparātu. 

 

ARAMZEMES UZBŪVE  

IR LIELA ZEMKOPĪBAS MĀKSLA 

Ar pareizo zemkopību zemei ir jātiek paceltai augstākā kul-

tūras pakāpē. Tādēļ tā ir viscaur individuāla lieta. Tā ir 

atkarīga no augsnes veida, no klimata zonas un no zemnieka 

vērošanas spējas. Un tomēr visa zemkopība balstās tai pamatā 



72 

 

esošajās kopīgajās likumsakarībās. Viss sākas jau ar jautāju-

mu, vai zeme ir jāar, vai jāstrādā bez arkla?  

Bezarkla zemes apstrādes metodei pamatā ir dabaszinātniski-

bioloģisks uzskats, ka dabiska augsnes struktūra nebūtu 

jāsagrauj ar rupju arkla iejaukšanos; būtu jāizgudro rīki, kas 

ļautu apstrādāt zemi bez arkla, kas šodien jau daudzviet arī 

notiek. Tam pretī runā daudzkārša pieredze, ka apstrādājot 

zemi ar arklu tomēr tiek sasniegta labāka raža. Tas ir 

izskaidrojams ar augu uzbūvei nepieciešamo (un līdz ar to 

notiekošo) humusa nojaukšanu, kas nenotiek, ja zemi apstrādā 

bez arkla. Bet mums ir jātiek skaidrībā par sekojošo: jebkādas 

zemkopības mērķis ir augsnes attīstība, tās pacelšana, tā teikt, 

augstākā kultūras pakāpē. To zināja jau senie persieši, kuri 

ieviesa aršanu, lai veicinātu kultūras augu augšanu, ko zeme 

viena pati nevarētu paveikt. Šim nolūkam augsne tika vispirms 

uzplēsta ar ķeksi. Pateicoties tam, spēki no kosmosa varēja 

iekļūt augsnē, un ar šiem no apkārtnes plūstošajiem spēkiem, 

kas iekļuva zemē, varēja tikt izaudzēti (selekcionēti) mūsdienu 

kultūras augi. Jāsaka gan, ka toreiz aršana pastāvēja nevis 

vienkārši augsnes apgriešanā, bet gan vairāk tās virsējās kārtas 

uzlaušanā, t.i., zemes irdināšanā. Šis sākotnējais augsnes 

apstrādes veids pakāpeniski tika attīstīts un izsmalcināts tālāk, 

taču tas nekad nepastāvēja augsnes apgriešanā, bet gan tikai 

tās sajaukšanā. Šie darbi vienmēr tika veikti saskaņā ar no-

teiktām zvaigžņu konstelācijām, lai šie no kosmosa plūstošie 

aktīvie spēki varētu tikt augsnes uzņemti. Šīs svarīgās domas 

būtu jāliek mūsdienām atbilstošās zemkopības pamatā. 
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Vienīgais mērķis ir augsnes atdzīvināšana. Tas, starp citu, ir 

sasniedzams ar sekojošu metodi: Pēc ražas novākšanas un 

pirms tālākas apstrādāšanas lauki ir jāapsmidzina ar ragu 

mēsliem un pēc tam plāni jāpārkaisa ar labi sagatavoto sa-

trūdējušu mēslu maisījumu. Tad seko lobītāja arkls, kas ap-

griež virsējo augsnes kārtu (2 cm) par 180 un, tā teikt, pārklāj 

zemi ar satrūdējušiem mēsliem. Šis zemes pārklājs tiek Saules 

sasildīts. No apakšas pa kapilāru sistēmu ūdens paceļas augšā, 

tā kā zem šī augsnes pārklāja rodas silta ūdens tvaiku at-

mosfēra, pateicoties kam tur attīstās bagātīga baktēriju dzīve, 

ko regulē arī pirms tam ienestie trūdmēsli. Tad pēc deviņām 

dienām ir sasniegta stadija, kad laukums atkal ir jāapstrādā, 

bet tagad ar citu arklu (apm. 10 cm dziļu). Tagad tas gan 

nedrīkst būt tas pats arkls, kas apgriež zemi, bet gan tāds, 

kuram ir pēc iespējas stāvi nostādīti lemeši; ar to var panākt 

labu sajaukšanas efektu. Kad augsnes dzīvība ir pārņēmusi 

dziļākas kārtas, pēc sekojošām deviņām dienām var ar to pašu 

arklu uzart to visas humusa kārtas dziļumā – bet nekādā 

gadījumā ne dziļāk! Ja apakšējā augsnes kārta – kaut vai ļoti 

mazā devā – tiek piejaukta humusam, tad jau sairdinātā kulti-

vētā augsne atkal saplok un visi pūliņi ir bijuši velti. 

Šī ritmiskā, ar deviņu dienu atstarpi, augsnes apstrādāšana ar 

satrūdējušu kūtsmēslu devu izraisa rūgšanas procesus humusa 

kārtā. Ar šiem rūgšanas procesiem augsne tiek padarīta īpaši 

uztvērīga iepretī kosmisko spēku ieplūšanai. Tādēļ šie darbi 

būtu jāveic tad, kad Saule ir Jaunavas zvaigznājā un turklāt 

Mēness atrodas lejupceļā, un tam pēc iespējas būtu jāatrodas 
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tajā zvaigznāja, kas tiek noteikts ar sekojošo augli. Visiem 

darbiem jānorisinās lēni, jo jebkāda ātra augsnes kustība kaitē 

humusa un rūgšanas vielu veidošanai. Nekādā gadījumā ne-

drīkst art ātrāk par zirga gaitu, tātad, 5, 6 km stundā. 

Šādi sagatavotajā augsnē pēc dažām nedēļām tiek iesēti 

ziemāji, proti, pēc tam, kad augsne ir nosēdusies. Pirms sējas 

augsne tiek sagatavota ar ecēšanu un apsmidzināta ar ragu 

mēslu preparātu. 

Agra pavasara sējai lauks pārziemo rupjās vagās. Tādējādi tas 

visu ziemu uzņem sevī kosmiskos spēkus. 

Ir jāievēro tas fakts, ka, jo vairāk augšanas laikā augsne tiek 

apstrādāta ar kapāšanu, pievelšanu, rušināšanu un ecēšanu, jo 

vairāk tā ar katru apstrādes procesu bagātinās ar kosmiskiem 

spēkiem. 

Visaugstākajam vadmotīvam vienmēr jābūt: Ar kādiem pasā-

kumiem es varu sasniegt augsnes iedzīvināšanu? Uz to attie-

cas arī pēc iespējas vairāk kultūru stādīšana uz vagām. Bez 

kartupeļiem tās ir dažādas biešu, visas kāpostu sugas, kā arī 

dažādu citu dārzeņu šķirnes. Īpaši efektīvi ir, ja uz uzartu un 

noecētu augsni uzliek sagatavotus satrūdējušos kūtsmēslus un 

tikai tad apstrādā to ar aprausēju. Pirms tam pašsaprotami viss 

ir jāapsmidzina ar ragu mēsliem. 

Agrākajos laikos visa aramzeme, kā arī ganības tika iekārtotas 

uzkalnu formā tādēļ, ka zemniekiem vēl piemita instinktīvas 
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zināšanas par to, ka augsnē, kas atrodas virs normālā zemes 

līmeņa, sakrājas vairāk ēterisko (dzīvības) spēku. Šis feno-

mens ir vērojams jau pēc kurmju uzbērumiem, kuros zeme 

izrāda lielāku auglīgumu. 

Mana pieredze ir pierādījusi, ka šādi atdzīvinātajā augsnē 

aug veseli augi, kuri satur visas minerālvielas, visus vita-

mīnus un mikroelementus, kas tiem ir vajadzīgi. Augsnē 

pat tiek ievadītas zināmas vielas, kas nāk par labu tajā 

vēlāk augošajiem augļiem. Principā ir jāsaka, ka augi 

acīmredzami pavairo augsnē saturošās vielas. Tas notiek 

sekojošā veidā: 

Mēslojums kalpo augsnes atdzīvināšanai, tādējādi augi tiek 

atbalstīti savā augšanas procesā ar augsnes dzīvības spēkiem. 

Augsnēs, kurās vairs nav nekādu dzīvības spēku, bet kuras 

saņem tikai minerālmēslus, aug augi, kuros vairs nav gandrīz 

nekādu saturvielu un kuri vairs nav pietiekami piemēroti tam, 

lai kalpotu par uzturu cilvēkiem un dzīvniekiem. Starp augu 

un augsni notiek pastāvīgi apmaiņas procesi, pastāvīga došana 

un ņemšana ar nepārtrauktu vielu pārveidošanu. Uz to jau R. 

Šteiners ir norādījis, un to pierādījuši arī Rūdolfs Hauška 

(Rudolf Hauschka) un prof. Hervrans (Prof. Hervran). Mums 

ir jāiemācās redzēt ne tikai zemi vien, bet jāiekļauj savā 

uzmanības lokā arī viss kosmoss, jo Zemes pasaule ir radusies 

no šī kosmosa un veido vienu lielu kopīgu organismu ar 

planētu sistēmu un Zodiaka apli, kurā viss līdz pēdējam 

sīkumam ir atkarīgs cits no cita. 
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Daži dzīvei svarīgo minerālvielu samazināšanās piemēri (avots: 

„Welt am Sonntag”, 18.3.2001 un 24.8.1997): 

Kāršu pupas: 100% nātrija zaudējums. Nātrijs ir svarīga viela 

nervu sistēmai un muskuļu veidošanai. 

Brokoļi zaudēja 75% kalcija, kas stiprina zobus un kaulus. 

Burkāni zaudēja 75% magnēzija. Tas aizsargā ķermeni no 

sirds kaitēm, astmas un nieru akmeņiem. 

Spinātos dzelzs saturs samazinājās par 60%. 

 

MĒSLOJUMA IEGŪŠANA  

UN APSTRĀDĀŠANA 

Visvairāk iegūstāmais mēslojums ir govs un citu liellopu 

mēsli. Šajos mēslos ir jābūt iespējami vairāk salmu; šim 

nolūkam kūts ir labi jāapkaisa, proti, pēc iespējas ar rudzu 

salmiem, kas satur izcili daudz silicija. Dažādu citu veidu 

mēsli tiek pievienoti šiem govs mēsliem. Govs mēsli, kā jau 

tika minēts, satur gan ēteriskos, gan astrālos, gan arī no 

apkārtnes govī iestarojošos Es spēkus. Šāda spēja nepiemīt 

nevienam citam dzīvniekam. Tādēļ Indijā govis līdz pat mūs-

dienām tiek uzskatītas par svētām. Šī iemesla dēļ visa augsnes, 

augu, dzīvnieku un cilvēka attīstība ir atkarīga no šiem 

augsnes struktūru veidojošiem un auglību veicinošiem govs 
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mēsliem. Tādēļ govs mēsli ir uzmanīgi jāapstrādā tūlīt pēc 

tam, kad tie ir iznākuši no govs, lai tajos esošie spēki neaizietu 

zudumā. Šis svaigais mēslojums, tieši pirms izvešanas uz 

lauka, būtu jāapstrādā ar nātru preparātu (uzkaisot to virsū). 

Tieši nātru preparāts tūlīt ievada pareizo trūdēšanas procesu 

tā, ka visi mēslos esošie spēki saglabājas. Tad mēsli kopā ar 

izkaisāmajiem salmiem tiek salikti kārtās. Katra kārta būtu 

jāapgādā ar māla putriņu, kurā var iejaukt arī bazalta miltus. 

Tad visa mēslu kaudze nogatavošanās procesā tiek apgādāta ar 

visiem dziedniecisko augu preparātiem. Tas notiek sekojoši: 

ar koka nūju kaudzē tiek izdurti apmēram 50 cm dziļi 

caurumi, kuros tiek ielaisti dažādi preparāti. Pēc tam caurumi 

ir labi jāaizkorķē ar mēsliem. Atkarībā no kaudzes lieluma 

attālumiem starp preparātiem ir jābūt 50 cm līdz 1 m. Katrā 

caurumā tiek ielaista apmēram viena šķipsna preparāta, ko var 

paņemt ar diviem pirkstiem. Pēc kaudzes sagatavošanas tā tiek 

pārsegta ar humusa zemi un vēlreiz apgādāta ar preparātiem 

kā iepriekš, ieskaitot baldriāna preparātu. Jāpaņem viena tējas 

karote baldriāna ziedu sulas uz 10 l nedaudz uzsildītā ūdens, 

intensīvi jāpamaisa 5 – 10 minūtes un jāizsmidzina pār kaudzi 

no lejkannas ar uzmavu. Mēslu kaudze paliek mierā līdz 

vasarai, kad tie var tikt lietoti. Jūnijā, jūlijā tie tiek izvesti uz 

laukiem un salikti stirpās, vēlreiz preparēti un pārklāti ar 

salmiem. Apmēram pēc 3 nedēļām kaudzē sāk veidoties sēnes. 

Šis ir brīdis, kad mēsli ir jāizmēž uz svaigi nopļautajiem 

rugāju laukiem. Visa šī kūts mēslu apstrāde līdz to pielietoša-

nai ir jāveic ļoti kārtīgi. Tad rodas pareiza sajūta attiecībā uz 

nepieciešamiem pasākumiem un apstrādes metodēm. Tā arī 
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šeit aprakstītā mēslu apstrādes metode ir radusies pateicoties 

pieredzei un uzmanīgai vērošanai. 

KOMPOSTA GATAVOŠANA 

Pļavām un ganībām ir jāsagatavo iespējami labs zemes 

komposts. Kompostam der visi atkritumi, kas rodas lauku 

sētā. Pie tiem ir pieskaitāmas visas lapas, bojāts siens un 

salmi, grāvju un dīķu saturs, beigti dzīvnieki, lopkautuves 

atkritumi, dārza atkritumi, virtuves atkritumi, ja nav dzīvnie-

ku, kuriem tos nobarot, un atkritumi no lauka, piemēram, 

kartupeļu laksti utt.. Būtu labi pielikt klāt arī nedaudz cūku un 

vistu mēslu. Visi šie dažādie atkritumi tiek salikti kārtās un 

labi pārkaisīti ar zemi. Pāri katrai kārtai tiek viegli izkaisīts 

dedzināto kaļķu pūderis. Kā pēdējais pasākums kaudze tiek 

apgādāta ar preparātiem – tieši tāpat, kā apstrādājot mēslus. 

Pašās beigās komposta kaudze tiek pārklāta ar salmiem vai 

kaut ko līdzīgu (piem., sliktu sienu vai lapām). Tā tai ļauj 

briest dažus mēnešus. Tad to atkal apgriež, vēlreiz apstrādā ar 

preparātiem un apsedz. Parasti komposts ir gatavs pēc gada. 

KĀDĒĻ IR VAJADZĪGI PREPARĀTI? 

Dr. R.Šteinera „Lauksaimniecības kursā”, kas tika nolasīts 

1924. gadā Kobervicā ar nodomu ielikt pamatus nākotnes 

lauksaimniecībai, lai izlīdzinātu atslābstošos zemes spēkus, 

tika norādīts uz šādiem preparātiem:  
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Ragu mēslu preparāts: 

Ragu mēsli tiek uzsmidzināti uz sagatavoto augsni pirms 

katras tās apstrādes, tātad, pirms katras sējas. Šis preparāts 

piešķir zemei ēteriskos (dzīvības) spēkus un astrālos (dvēse-

liskos) spēkus un tādējādi kalpo augsnes atdzīvināšanai. 

 

Ragu silicija preparāts: 

Ragu silicija preparāts tiek gatavots no silicija (kalnu kristāls 

vai kvarcs). Tas tiek smidzināts uz augiem veģetācijas 

sākumstadijā. Šis preparāts veicina augu augšanu sevišķi ar 

gaismas spēkiem. Tas pastiprina un harmonizē gaismas 

iedarbību uz augiem un izraisa atmosfēras izmaiņas, kas 

savukārt veicina labāku dzīves apstākļu rašanos insektiem, 

taureņiem un putniem. 

 

Pelašķu preparāts: 

Tam ir noteiktas attiecības ar sēru, t.i., pelašķis spēj pareizi 

regulēt sēra procesus augsnē. Turklāt ar to zeme tiek padarīta 

tik jūtīga, ka spēj uzņemt no apkārtējās atmosfēras plūstošās 

vielas, piem., silīcijskābi. Silicijskābes saturs augos ir ļoti ātri 

samazinājies (1979. gadā jau par 50%). Kramskābe tiek 

uzņemta caur lapām no visas atmosfēras; to var labi redzēt pēc 

purvainajā augsnē augošajiem augiem, jo purvainā augsne 

pavisam nesatur siliciju. Turklāt pelašķiem vēl piemīt spēja 

sakārtot kālija procesus. Tas ir jāsaprot tā, ka ar pelašķu 

palīdzību augu veģetācijas procesā to rīcībā vienmēr īstajā 

laikā ir pietiekami kālija un tie var to veidot. 
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Kumelīšu preparāts: 

Kumelīte arī satur nedaudz sēra, bet citā kvalitātē nekā 

pelašķi, un tādēļ tā pārstrādā galvenokārt kalciju. Šādi ar 

kumelīti apstrādātais mēslojums kļūst pastāvīgāks slāpekļa 

satura ziņā un veicinoši iedarbojas uz augu augšanu. Svarīgi ir 

tas, ka tādējādi augi kļūst veselīgāki. 

 

Nātru preparāts: 

Preparātam no nātrēm ir vislielākā nozīme visai lauksaimnie-

cībai, tai skaitā arī mēslojumam. Tas sakārto sēru, kāliju, kā 

arī kalciju. Turklāt nātrēm piemīt dzelzs izstarojums, kas 

atbilst dzelzs izstarojumiem cilvēka asinīs. Ja nātru preparāts 

tiek piejaukts mēslojumam, tad tas paveic to, ka mēslojums 

kļūst, tā teikt, „saprātīgs”, tas nozīmē, ka mēsli vairs nenokļūst 

nepareizajos procesos un caur mēsliem šī īpašība tiek pārnesta 

arī augsnē. Tad augsne iegūst spēju pielāgoties augiem, kas 

tajā tiek iestādīti. Nātres var lietot arī citādi, piemēram, kā 

nātru tēju, kas stiprā atšķaidījumā (1:10) tiek uzsmidzināta 

augiem. Var pagatavot arī vienas dienas izvilkumu, ar kuru 

tāpat tiek apstrādāti augi. Šim nolūkam, piemēram, kāda muca 

tiek līdz pusei aizpildīta ar nātrēm un tad piepildīta ar ūdeni. 

Nostāvējis vienu dienu mucas saturs ir lietojams augu ap-

smidzināšanai. Līdzīgā veidā var pagatavot arī nātru vircu, 

tikai tai 3 nedēļu laikā ir pilnīgi jāizrūgst. Tad virca jāatšķaida 

attiecībā 1:10 un ļoti smalki jāapkaisa ar to augi. Tādējādi tiek 

veicināts augu augšanas process. 

 

Ozolmizas preparāts: 



81 

 

Ozolmizas preparāts darbojas profilaktiski pret augu slimī-

bām. Lai no tām izvairītos, augsne ir jāapgādā ar kalciju, taču 

vienmēr paliekot dzīvības elementā. Tādēļ preparātam izman-

to dzīvo ozolmizu, kuras pelni satur 70-80 kalcija. 

 

Pieneņu preparāts: 

Zemes attīstības gaitā tā zaudē spēju sagādāt augiem pietie-

kami daudz silicijskābes. Kā jau teikts, jau 1970. gadā augi ir 

zaudējuši 50% no sava agrākā kramskābes satura. Pienenēm 

piemīt spēja ar savām lapām uzņemt no kosmosa kramskābi. 

Līdz ar to pieneņu preparāts piejaukts mēsliem spēj darboties 

kā kramskābes piegādātājs visam apvidum. 

 

Baldriāna preparāts: 

Baldriāna ziedu sula tiek izmantota stiprā atšķaidījumā (1 

tējkarote un 10 l ūdens), lai apsmidzinātu ar to mēslus. Šim 

preparātam piemīt spēja rosināt mēslojumā un vēlāk augsnē 

pareizos fosfora procesus. 

Pateicoties šīm piedevām un šo dažādo augu preparātu 

iedarbībai, augi atkal kļūst jūtīgi pret savu apkārtni tā, ka var 

izmantot vielas un spēkus arī no tālākam pļāvām un mežiem. 

Lai saglabātu un tālāk attīstītu no jauna izveidojušās augu 

kvalitātes, ir nepieciešams arī sēklas audzēt attiecīgā lauku 

sētas organisma ietvaros, kā tas tika praktizēts agrākajos 

gadsimtos kopš seniem laikiem. 
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SĒKLAUDZĒŠANA 

Nākotnē sēklu selekcijai, t.i., atlasei un tālākai audzēšanai būs 

vislielākā nozīme. Vairs nepietiek audzēt sēklas, kā tas tika 

darīts līdz šim. Kopš 19. gs., kad lauksaimniecībā sāka pie-

lietot dabaszinātniskās atziņas, sēklaudzēšanu arvien lielākā 

mērā ir pārņēmuši lielie specializētie uzņēmumi. Šī fakta 

izraisītais kaitējums jau tagad ir acīmredzams. Tādēļ nākotnē 

sēklaudzēšanai jānotiek tikai labi funkcionējošā lauksaimnie-

cības organisma ietvaros, kur jau sākotnēji pastāv pareizās 

iekšējo spēku attiecības, jo tikai šādas spēku attiecības ļaus 

iegūtajām sēklām nākotnē kāpināt savus iekšējos spēkus. Šīs 

iekšējās spēku attiecības balstās saskaņā starp visiem spēkiem, 

kas rodas organismā un ko izraisa insektu, putnu, dzīvnieku 

un augu pasaule, kā arī kosmiskā ietekme dziedinošo pre-

parātu lietošanas rezultātā. Ja šie ārējie priekšnosacījumi ir 

izpildīti, tad var mērķtiecīgi nodarboties ar sēklkopību, ņemot 

palīgā garazinātniskās atziņas. Piemēram, būtu jāstudē, kādi 

spēki kurā laikā plūst no kosmosa uz Zemi. Pavasara plūsmas 

ir pavisam citādas, nekā, teiksim, rudens vai ziemas plūsmas. 

Šīs spēku plūsmas vienmēr pavisam dažādi iedarbojas uz 

sēklām. Piemēram, ja ziemājus sēj jau vasarā, tad ir iespējams 

ietekmēt sēklu ražīguma kvantitatīvo aspektu. Tuvāk ziemai 

tiek ietekmēts reproducēšanas spēks. Visvairāk sēklas tiek 

ietekmētas 13 svētajās naktīs. Šajā laikā – pēc iespējas arī 

pareizajā zvaigznājā – izsētā sēkla iegūst vislielāko reģenerā-

cijas spēku. Arī dienas laiks spēlē šai ziņā svarīgu lomu. Tā 

visstiprākie uzbūvējošie spēki plūst uz Zemi no Zivju 
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zvaigznāja no rītiem starp plkst. 4 un 6 vai arī pēcpusdienā 

starp plkst. 16 un 18 no Jaunavas zvaigznāja. Ir vēl citas 

iespējas, piemēram, izmantojot skaņas. Agrākos laikos tās tika 

pielietotas visai plaši, tieši apdziedot augus vai izgatavojot 

šķidru mālu putriņu, kurā, to pastāvīgi maisot, tika iedziedātas 

noteiktas skaņas. Beigās šī putriņa tika uzsmidzināta uz au-

giem. Vēl sēklas var stimulēt ar noteiktām smaržvielām, kuras 

tāpat tiek uzsmidzinātas uz augošajiem augiem. Šim nolūkam 

smidzināmajām vielām tiek pievienotas smaržīgās eļļas. Runa 

var būt par rožu, rozmarīna, lavandas un citām eļļām. 

(Sintētiskās smaržvielas šim nolūkam neder).  

Ar to vien var panākt lielas izmaiņas sēklā. Protams, ir jāatrod 

sēklas, kuras vēl ir jūtīgas pret kosmisko spēku iedarbību. 

Katrā ziņā šodien izmantotās hibrīdās sēklas tam vairs nav 

piemērotas. Jāmēģina sākt ar veco sēklu un tad šīs šķirnes 

attīstīt tālāk ar aprakstītajām metodēm. 

MEŽS – LAUKU AINAVAS CENTRS 

Pie katra lauku sētas organisma pieder arī kāda meža no-

gabals, kas kalpo klimata un gruntsūdens attiecību regulēšanai 

lielās platībās. Tas aizkavē gruntsūdens nogrimšanu, lai arī 

karstās dienās atdod atmosfērai lielu ūdens daudzumu, un 

tādējādi rūpējas par gaisa mitrumu. Veselīgam mežam dabiski 

vienmēr jābūt jauktam mežam. Tas būtu jāiestāda trīs pakāpēs, 

lai tajā vienlaicīgi būtu gan jauni, gan vidēja vecuma, gan veci 

koki. Mežmalas ir bagātīgi jāapstāda ar tādiem krūmājiem kā 
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plūškoks, ieva, vītols vai kārkls, ieva vai krūklis, kizils, pī-

lādzis, vilkābele, lazda un mežrozīte. Līdz ar to mežs tiek 

noslēgts un tajā nenotiek pārāk liela gaisa kustība. Pareizā 

meža humusa veidošanai ir nepieciešamas sarkanās meža 

skudras, kā tas iepriekš tika aprakstīts, kā arī citi meža dzīv-

nieki: meža cūkas, stirnas un brieži – pareizā daudzumā uz 

zināmu platību. Noteikti ir jāizvairās no pārāk liela dzīvnieku 

skaita, citādi mežam tiks nodarīts pārāk liels kaitējums (piem. 

tiks apgrauzti jaunie kociņi vai meža cūku rakumi pārsniegs 

normu). Optimālā meža humusa veidošanās tiek stimulēta ar 

šo dzīvnieku mēsliem. Agrāk mēdza arī govis dzīt mežā, kas, 

no vienas puses, veicināja lopu veselību, pateicoties noēstām 

lapām, bet no otras puses, tādējādi meža humuss ieguva 

augstāku kvalitāti. 

Šodien ir nepieciešams vēl papildus pasargāt mežu no arvien 

pieaugoša starojumu sloga. Šim nolūkam mežā vajadzētu būt 

daudz lazdu krūmu. Turklāt ir jāpielieto bioloģiski dinamiskie 

smidzināmie preparāti. Lai tas būtu iespējams, mežā vienmē-

rīgos attālumos ir jāierīko malkas izvešanas ceļi, kuri tad arī 

tiek izmantoti smidzināmo preparātu izplatīšanai. Pateicoties 

tam, arī sarkanām meža skudrām atkal tiktu radīti nepiecieša-

mi dzīves apstākļi, un tās varētu atsākt savu svētīgu darbu.  

Mežs vienmēr sastāv no konkrētai klimata zonai un augsnei 

atbilstošiem kokiem. Stādot mežu ir jāievēro arī zināma se-

cība, kādā dažādi koki būtu stādami. Smilšainākajā augsnē 

vispirms tiek stādītas priedes, kuras sagatavo augsni nākama-
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jiem kokiem, piemēram, ozolam ar tā dziļajām saknēm, un tur, 

kur ir māls, arī skābardim un dižskābardim. Kā visātrāk 

augošais koks nāk klāt lapegle jeb skujmete. Tur, kur augsne 

ir labāka, iemitinās arī osis un kļava. Mitrākajās vietās ieaugas 

arī ātri augošās papeles un pie dīķiem un upēm īpaši daudzas 

vītolu sugas. Bērzs gandrīz visur ir mājās. Liepai ir nepiecie-

šama labāka augsne. Lai arī vīksna (goba) ir kļuvusi retums, 

taču šķiet, ka tā pakāpeniski sāk atkopties. Ļoti mitrās vietās 

un gar upēm īpaši labi jūtas melnalksnis un baltalksnis. 

Sevišķi smilšainajās vietās bez priedēm aug arī dažādi citi 

skuju koki, piem., egle (Tanne und Fichte), proti, tās vietējās 

sugas. Ar eglēm (Fichte) ir jāapietas uzmanīgi. Tās padara 

augsni skābu, sevišķi tad, kad tās aug kā monokultūra; tad 

vētru gadījumos tās bieži tiek pilnīgi nopūstas. Tā kā vides 

situācija kļūst arvien naidīgāka jebkādai dzīvībai, var rasties 

ilgstošas problēmas ar svešu koku iestādīšanu kā duglāzijas, 

Kanādas jūras piekrastes egle, Nordmana egle u.c. Novājināto 

dzīvības spēku dēļ tiem draud sēnītes vai kaitēkļu uzbrukums, 

kas var novest līdz pilnīgai šo koku izmiršanai. Svešie koki 

jau tādēļ vien ir novājināti, ka ir izņemti no savas dzimtās 

vides un ievietoti tiem nepiemērotos apstākļos. 

Veselīgs mežs vienmēr ir jauktais mežs, kurā viss savstarpēji 

atbalsta cits citu un kur tiek gaisma tā, ka arī meža augsnē var 

plaukt tādi augi kā, teiksim, mellenes, brūklenes, avenes un 

kazenes. Tad tajā ir sastopami arī zemāki koki kā akmeņozols 

(Ilex, kas Latvijā neaug), ieva, mežābele u.c.. 
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Vadoties pēc šādiem redzespunktiem iestādītais mežs pēc 

nedaudziem gadiem izrāda īpaši labu pieaugumu un uzlabotu 

veselību. 

DABISKĀS MEŽA PĻAVAS IERĪKOŠANA 

Atbilstošajās vietā, piemēram, tur, kur ir augstāks ūdens 

līmenis, būtu labi ierīkot dabisku meža pļavu. Ar šādu pļavu 

jāsaprot ar zāli apaugusi zeme, uz kuras aug arī visdažādākie 

atsevišķie koki un krūmi un kur var labi augt sēnes. Tas ir 

vajadzīgs parazitāro dzīvo būtņu regulēšanai, jo sēnēm ir 

īpašas attiecības ar šo zemāko dzīvnieku pasauli, tādēļ tās 

palīdz novērst to nodarīto kaitējumu citām dzīvības jomām. 

Sēņu loma ir noteiktā ziņā salīdzināma ar skuju koku lomu, 

kuriem ir īpašas attiecības ar putniem. Tie nodrošina to, ka 

lauku sētas ietvaros no putniem nerodas nekāds kaitējums. 

(Šteiners, „Lauksaimniecības kurss”) 

ZĪMĪGI PERSONĪGI PĀRDZĪVOJUMI 

Pirmais pārdzīvojums: 

Reiz kādu rītu es dzinu 30 govis un vienu bulli uz svaigām 

ganībām. Vēlu pēcpusdienā es gribēju atvest lopus atpakaļ 

slaukšanai, bet no tāluma nesaskatīju pļavā nevienu govi. Es 

jautāju sev, vai tās nevarētu aizlaisties tādēļ, ka ganību lauks 

bija nodrošināts tikai ar vienu elektrisko vadu. Tikai, pienācis 

tuvāk es ieraudzīju visas govis kopā ar bulli kā nedzīvas 
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guļam uz zemes pļavas malā. Es, protams, biju sašutis, bet 

dzīvnieki vēl bija dzīvi. Es uzdzinu tos augšā, un viņi strei-

puļodami aizvilkās līdz sētai. Mēsli nāca no viņiem ārā kā 

ūdens. Pēc slaukšanas es nogādāju lopus uz citām ganībām. 

Nākamajā rītā visi atkal bija veseli. 

Kas bija noticis? Iepriekšējā gadā šīs ganību lauks tika no 

jauna apsēts. Sākumā tika lietota pašu sēkla, bet tās pietrūka. 

Es aizbraucu uz kooperatīvu un atvedu no turienes gatavu 

sējamo sēklu sajaukumu un apsēju ar to apm. 2 ha atlikušās 

platības. 

Pirms sējas tika dota vēl viegla porcija zemes komposta, kā arī 

tika veikta apsmidzināšana ar ragu mēslu preparātu. Nākamajā 

pavasarī sekoja vēl viena apsmidzināšana ar ragu mēslu 

preparātu, tad vēlāk – ar ragu siliciju. Pirmo reizi lopi tika 

izdzīti šajās ganībās (ar aprakstītajām sekām) īsi pirms zāle 

sāka ziedēt. Mēģinot noskaidrot šī šausmīgā gadījuma cēlo-

ņus, es sameklēju zīmīti ar nopirktā maisījuma sastāvu. Tajā 

bija pārsvarā tetraploīdās sēklas. Es jautāju pie mums dzī-

vojošajai polietei, kas nodarbojās ar sēklas kultivēšanu, vai 

viņa zina, ko nozīmē nosaukums „tetraploīds”. Uz to es sa-

ņēmu sekojošu atbildi: „Šīs zāles sēklas tālākas kultivēšanas 

nolūkos tika apšaudītas ar radioaktīvo kobaltu. Rezultātā 98% 

sēklu vairs nebija dīgt spējīgi. Tad pārējie 2% tika audzēti 

tālāk. Tā radās t.s. tetraploīdā zāle, t.i., ar manipulētiem jeb 

izmainītiem gēniem. 
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Šīs nedabiskas olbaltuma formas izraisīja lopu organismā 

postošus gremošanas traucējumus, jo zāle ir galvenokārt olbal-

tumu nesēja. Es ceru, ka tālāki komentāri ir lieki. 

Otrais pārdzīvojums:  

Pēc avārijas ar Černobiļas reaktoru mēs ar visiem mācekļiem 

un praktikantiem tūlīt apstrādājām visus savus laukus ar ragu 

mēslu preparātu un ragu silicija preparātu. Visi lopi palika 

ganībās, lai arī no vietējās varas puses tika ieteikts ievest tos 

kūtīs un barot ar veco barību. 

Pēc trim nedēļām atbrauca 2 zinātnieki ar dažādiem aparātiem, 

lai konstatētu radioaktivitātes līmeni. Tika izmērītas visas 

platības, visi lopi, visi produkti, tai skaitā piens. Pētījumi ne-

uzrādīja gandrīz nekādas paaugstinātas radioaktivitātes vērtī-

bas, izņemot dabiski pastāvošo starojumu. Pēc tam veiktie 

mērījumi kaimiņu saimniecībās uzrādīja 13 reizes lielāku 

radioaktivitātes koncentrāciju. 

Tā kā zinātniekiem šie rezultāti bija neticami, viens no viņiem 

brauca pie mums arvien no jauna, lai pārbaudītu, kā šis fe-

nomens varēja rasties. Ar laiku viņš pats uznāca uz neparasto 

mūsu pielietoto smidzināmo preparātu iedarbību un sāka no 

savas puses veikt pētījumus, kuri apliecināja to lielo pozitīvo 

efektu. 
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Trešais pārdzīvojums: 

Liela pieprasījuma dēļ pēc praktikantu un mācekļu uzņemša-

nas bija jāorganizē pietiekami daudz darba iespēju. Mēs 

izlēmām, starp citu, organizēt arī piena pārstrādāšanu. Ar to 

radās lielas grūtības, jo pārvērtības procesi svaigajā pienā 

nenorisēja pareizi. Mums neizdevās izgatavot biezpienu, mīk-

sto un cieto sieru tā, kā tam vajadzētu būt. Tad mēs novācām 

piena nosūknēšanas iekārtu ar cauruļvadiem un pilnīgi auto-

mātisku karstā tvaika tīrīšanas iekārtu. Līdz ar to panākumi 

piena apstrādāšanā uzlabojās, bet arvien vēl nebija pavisam 

apmierinoši. Tad pēc Šveices zemnieku ieteikuma mēs pār-

traucām lopu barošanu ar skābbarību. Sekas no tā robežojās 

gandrīz vai ar burvestību. Turpmāk piena pārstrādāšana par 

biezpienu, jogurtu, zviedru pienu, mīksto un cieto sieru vairs 

nesagādāja nekādas grūtības. 

Turklāt tika ievērota vēl viena negaidīta parādība, proti, 

šodien govju stallī ierastās mokas mušu dēļ pazuda pašas par 

sevi tādēļ, ka pateicoties izmaiņām barībā, govju priekškuņģī 

vairs nevarēja notikt nekādi pūšanas procesi, kuri ir nepiecie-

šami, lai mušas varētu vairoties.  

Arī govju veselība manāmi uzlabojās. Laiks starp grūtniecī-

bām būtiski saīsinājās - līdz 330 dienām. Govis varēja dzem-

dēt teļus praktiski bez palīdzības no malas. Sevišķi uzlabojās 

tesmeņa veselības stāvoklis un nagi pārstāja pārmērīgi augt. 

Visiespaidīgākā bija teļu veselības stāvokļa uzlabošanās. Tie 
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auga bez jebkādām problēmām: bez caurejas, bez plaušu 

iekaisumiem, bez teļu ēdes utt.. 

Ceturtais pārdzīvojums: 

Mūsu saimniecībā bija kāda platība (apm. 1 ha), kas bija 

absolūti neauglīga. Tā bija podzolētā (deģenerētā) smilts 

augsne. Visi mēģinājumi tajā kaut ko iestādīt izrādījās neveik-

smīgi. Tad mēs to gabalu atstājām mierā, un tikai pēc dažiem 

gadiem mēģinājām apstrādāt to vēlreiz. Zeme saņēma diezgan 

lielu devu satrūdējušu kūtsmēslu, un tās auglīgums sāka 

regulāri pieaugt tā, ka beigās tajā varēja tikt iesēti pat kvieši 

(Hessischer Landweizen).  

Piektais pārdzīvojums: 

Kad mēs pārņēmām saimniecību 1971. gadā, tur bija ļoti maz 

putnu un skudru nebija nemaz. Pēc sekojošas ainavas izveides 

(pļavas, ganības, dīķi, dzīvžogi un apsējamās platības) uzradās 

daudz dažādu putnu. Sākumā viens ornitologs saskaitīja 53 

putnu sugas bagātīgā populācijā, tostarp arī uz izmiršanu 

apdraudētās sugas. 

Sestais pārdzīvojums: 

Pēkšņi pēc 7 gadiem pilnīgi pašas par sevi uzradās 16 sarkano 

meža skudru saimes. Tikai pēc tam varēja vērot lielu ražīgu-

mu! 
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Septītais pārdzīvojums: 

Savā maizes ceptuvē mēs esam ik gadu izlietojuši 600 

centnerus (1 vācu cnt. = 50 kg) rudzu miltu ierauga maizes 

cepšanai, t.i., ik dienu 2 cnt. Tā bija apmēram ikgadēja rudzu 

raža. Kādu gadu mums nepietika ar pašu rudziem, un mums 

nācās tos piepirkt. Mēs nopirkām tos vienā bioloģiski dina-

miskajā saimniecībā. Jau šo rudzu malšanas procesā man 

radās aizdomas, jo no tiem izplatījās pavisam cita smaka, kā 

no mūsējiem. Vēlāk, rūgšanas procesa gaitā smaka kļuva tik 

ļoti nepatīkama, ka es sev jautāju, kā ar to var barot cilvēkus? 

Lai saprastu šī fenomena cēloņus, es sāku pētīt citas izcelsmes 

rudzus. Vislabākie rudzi nāca no kādas saimniecības, kas 

strādāja bez lopiem. Līdz ar to cēlonis tika noskaidrots. 

Liellopu barošana ar skābbarību sagādāja lauku augļiem 

nederīgu mēslojumu. 

Astotais pārdzīvojums: 

Kādā ziemā, kad mūsu ganāmpulks bija vēl jauns un viena 

daļa govju vēl nebija slaucamas, mēs piegādājām pienotavā 

apm. 40 l piena dienā. Mūsu kaimiņš piegādāja 200 l dienā. 

Mēneša beigās mēs abi saņēmām no kooperatīva aprēķinus. 

Kaimiņš atnāca pie manis ar savu aprēķinu, lai salīdzinātu to 

ar manējo, jo viņš zināja, ka mēs nebarojām saviem lopiem 

olbaltuma barību un spēkbarību. Izrādījās, ka mūsu netto 

izmaksas summa bija lielāka nekā viņējā. Kā tas ir iespējams? 

Viņa no kooperatīva pirktais spēkbarības daudzums, ko viņš 
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darīja ar nolūku paaugstināt iegūtā piena daudzumu, tika 

aprēķināts ar viņa piena cenu, un no tā izrietēja viņa netto 

izmaksas summa. Mums abiem šis pārdzīvojums bija visai 

pamācošs. 

APKOPOJUMS 

Tikai pārzinot visdažādākās dabā valdošās kopsakarības, mēs 

varam veidot daudzveidīgu lauksaimniecību, jo tad mēs varam 

izmantot dabā un visā apkārtējā kosmosā darbojošos spēkus; 

tā kā vajadzētu būt pašam par sevi saprotamam, ka lauksaim-

niekiem ir jāiepazīst visi šie spēki un jāiemācās ar tiem 

apieties. Tas palīdzētu pareizi iedalīt apsaimniekojamo teri-

toriju, lai tajā būtu gan mežs, gan pļavas, gan krūmāji, augļu 

dārzi, dīķi un ganības ar atbilstošiem tīrumiem. Šajā struktūrā 

pareizās savstarpējās attiecībās tiek iesaistīta visa bagātīgā 

dzīvnieku pasaule, kurā īpaša nozīme piemīt putniem un 

kukaiņiem, taču ir jākopj arī pašā augsnē noritošā dzīvība, 

sevišķi sliekas, kuru papildus uzdevums - blakus vispār pazīs-

tamai augsnes irdināšanai - ir regulēt augsnes dzīvības spēkus 

(ēterspēkus). Kad visi šie dažādie dabas spēki tiek novesti līdz 

īstai harmonijai, rezultātā rodas pareizie uztura līdzekļi cilvē-

kiem, kuri vienlaicīgi var darboties arī dziedinoši. Bet ne tikai 

cilvēkam rodas pareizie uzturlīdzekļi (Lebensmittel – vāc. 

burt. dzīvības līdzekļi), bet šādi radies lauksaimnieciskais 

organisms iedarbojas dziedinoši uz visu Zemi. Tādēļ, ja mēs 

gribam ražot veselīgus uzturlīdzekļus, dziedināt Zemi un sa-

glabāt augsni un ainavu, mums ir jānoraida mūsdienu lauk-
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saimniecībā politiska spiediena rezultātā valdošā tendence 

veidot arvien lielākas lauksaimniecības produktu ražotnes. 

Pārāk lielas saimniecības nav iespējams apsaimniekot 

atbilstoši dabas un gara prasībām, jo galvenokārt tieši šo liel-

uzņēmumu dēļ augsne tiek sagrauta praktiski uz visas Zemes. 

Lauksaimniecības nākotne pieder mazām un vismazākajām 

saimniecībām, vai arī lielākām vienādi domājošo cilvēku 

grupu apvienībām un ar tām saistītām sociālām iestādēm un 

saimnieciskiem uzņēmumiem: maizes ceptuvēm, pienotavām 

utt., kas viedo saimniecisko pamatu veiksmīgai atsevišķo 

lauku sētu organismu darbībai. 

KO TAGAD DARĪT? 

Mums ir jābūt modriem un pastāvīgi jāmeklē patiesība. Šādi 

atrastās zināšanas ir jāizplata pēc iespējas plašāk, lai varētu 

notikt vispārējs un absolūts pavērsiens mūsu Zemes apsaim-

niekošanas jomā, kas ir fiziskais mūsu dzīves pamats, jo 

šodien runa ir patiesi par izdzīvošanu. 

Visā pasaulē lielas kultivētās augsnes platības to apsaimnieko-

tāju materiālistiskas domāšanas dēļ ir lielā mērā mirušas. Ja 

tas tā turpināsies, tad cilvēces izmiršana ir tikai laika jautā-

jums. Ikvienam, kurš iepazīstas ar šo problemātiku, būtu jā-

palīdz paveikt pavērsienu. Kā tas varētu notikt? 

Pirmkārt, mums pašiem jālieto savā uzturā bioloģiski dina-

miski audzētie produkti tādēļ, ka tikai tie, pateicoties īpašai 
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kopšanai ar dziedinošo augu preparātiem satur no kosmosa 

cēlušos spēkus, kuru trūkst citādi audzētiem augiem. Šie spēki 

atbalsta cilvēka ķermeņa, dvēseles un gara veselību. Mūsu 

materiālisms ir lielā mērā uztura problēma. 

Līdz ar to bioloģiski dinamiski strādājošajām saimniecībām 

tiks nodrošināta eksistences iespēja un citiem, konvencionāli 

strādājošajiem zemniekiem, pateicoties pieprasījumam, tiks 

dota iespēja pārorientēt savas saimniecības uz bioloģiski-

dinamisko darba veidu. 

Mums jāatceras un jāprot novērtēt to faktu, ka katra pēc 

bioloģiski-dinamiskām metodēm strādājošā saimniecība pie-

dalās vispārējā mūsu Zemes dziedināšanā. 

Šādi, pastāvīgi savstarpēji dodot dabai un no tās ņemot, mēs 

pacelsimies no egoistiskas es-domāšanas pie pašaizliedzīgas 

mēs-domāšanas. Ar katru cilvēku, kurš patiesi cenšas dar-

boties pareizi, ar dziļu izpratni, visa cilvēce kopumā kļūst 

labāka. Tas ir tas, ko var darīt ikviens cilvēks.  

Turklāt lauksaimniecībai ir jāatbrīvojas no valsts ierēdņu 

norādījumiem un priekšrakstiem, jo vienīgi pieredzējis, zino-

šais lauksaimnieks zina, kas viņa zemei dotajā laikā un situā-

cijā ir nepieciešams. Lai viņš varētu patiešām produktīvi 

strādāt, viņam ir vajadzīga gara brīvība. Daba nav cilvēka 

radītā mašīna, kas dara to, ko cilvēks grib. Tā nav manipulē-

jama. Tā nepakļaujas valsts dzīvi noteicošām likumsakarībām, 

tā pakļaujas kosmiskiem, garīgiem likumiem. 
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Tai pašā mērā, kā brīvību gara jomā, mums ir nepieciešams 

panākt arī visu cilvēku vienlīdzību tiesību jomā. Nedrīkst būt 

tā, ka zemnieku sūdzības par kāda liela uzņēmuma sagādāto 

ķīmisko kaitējumu viņu saimniecībām paliek nesadzirdētas. 

Visiem ir jābūt vienādām tiesībām likuma priekšā, ne tikai 

bagātajiem varas turētājiem. Galu galā mēs vairs sen nedzīvo-

jam Viduslaikos, kad daži firsti varēja noteikt visu dzīvi pēc 

saviem ieskatiem, lai gan brīžiem patiešām rodas aizdomas, ka 

mēs arvien vēl neesam tikuši pāri šai apziņas pakāpei. 

Tālāk ir nepieciešams, lai saimnieciski sociālajā dzīves jomā 

tiktu realizēts brālības princips. Lai nākotnē augsne varētu 

tikt apsaimniekota tai atbilstošā veidā, pietiekami daudziem 

cilvēkiem ir jābūt gataviem uzņemties šo darbu vai arī palīdzēt 

strādājošiem lauksaimniekiem to veikt. Īstenībā to varētu darīt 

daudzi jauni cilvēki, kuri šodien industrializācijas un globali-

zācijas dēļ vairs nevar atrast sev darbu pilsētās. Biodinamiska-

jās saimniecībās viņus gaida jēdzīgs un veselīgs darbs. Arī 

dvēseliski viņi daudz ko iegūtu, kā arī apgūtu noteiktas pras-

mes savai turpmākai dzīvei. Būtībā šāds redzesloka paplašinā-

jums būtu jānovēl ikvienam jaunam cilvēkam, proti, pastrādāt 

kādā lauku sētā vismaz vienu gadu un piedzīvot visu, kas 

lauksaimniecībā notiek gada ritumā. Noteikti daudzi no šiem 

jauniešiem iedvesmotos darbam lauksaimniecībā, kalpošanai 

Zemei un labprāt veltītu tai visu savu mūžu. 

Šādā veidā atkal tiktu sasniegts līdzsvars, harmonija un vese-

līgas attiecības mūsu sociālajā dzīvē. 
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Īstenībā tas, kas pašlaik notiek pasaulē, ir īsta garīga cīņa: visu 

iznīcinošais materiālisma gars cīnās pret ideālismu, kas, bal-

stoties garīgajās atziņās, veicina un balsta cilvēces attīstību. 

Tādēļ es no savas puses sirsnīgi aicinu visus labās gribas 

cilvēkus iekļauties mūsu Zemes un cilvēces atveseļošanas 

darbā – kamēr nav par vēlu!  

 

Pielikums 

PREPARĀTI.  

TO PAGATAVOŠANA UN PIELIETOŠANA 

 

Preparāts 500 – ragu mēsli: 

Nosaukums „preparāts 500” attiecas uz ragu mēsliem. Tas tiek 

pagatavots sekojošā veidā: Ir jāsagādā govju ragi, pēc iespējas 

no tā paša apcirkņa, kur mēsli tiks lietoti. Rudenī ap Miķeļiem 

šie ragi tiek aizpildīti ar svaigiem, labiem govs mēsliem un 

ierakti humusa kārtā apm. 20 – 30 cm dziļumā. Ap to vietu 

zemē tiek iedurti četri mieti atpazīšanai. Pavasarī ap Lieldie-

nām tie ragi, kurus domājams izmantot, tiek atkal atrakti. 

Tagad pārveidojušies govs mēsli tiek izņemti no ragiem un 

izšķīdināti sasildītajā lietus vai dīķa ūdenī – viena raga saturs 

uz 15 l ūdens. Ar to pietiek ¼ ha augsnes apstrādāšanai, tātad 

1 ha ir nepieciešams četru ragu saturs mazākām platībām, 

lielākām ir vajadzīgs mazāk. Šis ūdens ar ragu mēsliem ir 

jāmaisa vienu stundu, proti, spēcīgi griežot vienā virzienā, 
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kamēr vidū rodas konusveidīga forma. Tad strauji jāizmaina 

griešanas virziens tā, lai rastos mutuļojošs haoss un jāmaisa, 

kamēr ūdenī atkal rodas konusveidīga forma. Tādejādi ūdens 

tiek pilnīgi caurstrāvots ar spēkiem, ko satur ragu mēsli. Šīs 

procedūras gaitā mēs paliekam pilnīgi dzīvības spēku jomā tā, 

ka tie tagad koncentrētā veidā var tikt piegādāti augsnei. Tad 

gatavo šķidrumu izkāš caur smalku sietu, lai nepiesārņotu 

izsmidzinātāja sprauslas. Tad ūdeni ielej muguras izsmidzinā-

tājā vai lielo laukumu apstrādei traktoru izsmidzinātājā. Uz 1 

ha augsnes tiek izsmidzināti apm. 60 l ūdens. Šo preparātu 

izsmidzina vēlā pēcpusdienā, pēc iespējas pie lejupejošā 

Mēness un pirms sējas uz vēl neuzartu zemi. 

Pavasarī neizraktie ragi paliek zemē tik ilgi, kamēr tiks 

izlietoti vēlākām sējām. 

 

Preparāts 501 – ragu silicija preparāts: 

Ar nosaukumu „preparāts 501” apzīmē ragu silicija preparātu. 

Tā pagatavošanai tiek izmantots maltais kvarca vai lauka špata 

kristāls. Te svarīgi ir panākt īpaši smalku malumu un 

sarīvēšanu līdz pat miltu konsistencei. Tā kā šis preparāts tiek 

lietots ļoti nelielā daudzuma, tad vispārēji ar vienu govs ragu 

pietiek lielākai platībai (apm. 100 ha) vairākkārtējai apmiglo-

šanai. 

No šī līdz miltu konsistencei samaltā kvarca gatavo biezu 

putru, ar kuru tiek piepildīts rags, un šoreiz šis rags tiek 

aprakts zemē pavasarī. Visu vasaru tas paliek humusa jeb 



98 

 

augsnes trūdvielu kārtā un tiek izrakts ap Miķeļiem septembra 

beigās. Tad raga saturu var ievietot stikla burkā, kurā tas ir 

saglabājams neierobežoti ilgu laiku un ir lietojams jebkurā 

brīdī. Arī šis preparāts tiek sajaukts tieši tāpat, kā tas tika 

aprakstīts attiecībā uz preparātu 500. No tā ir vajadzīgs 

ārkārtīgi neliels daudzums, piem., uz 60 l ūdens (=1 ha) viens 

pilns naža gals. Tas tiek pielietots jau augošo augu apstrādā-

šanai jaunības stadijā. Apstrāde notiek agri no rīta. Šķidrums 

tiek izsmidzināts caur ļoti smalkām sprauslām, praktiski 

miglas konsistencē. 

 

Preparāts 502 – pelašķi: 

Agrajā vasarā un pēc iespējas no rīta savāc parasto balto 

pelašķu ziedus (Achillea millefolium), ļauj tiem apžūt un tad 

piepilda ar tiem vīriešu dzimtas staltbrieža pūsli 
(R.Steiner, 

„Landwirtschaftlicher Kurs”). Pūslim jābūt izžāvētam, lai tas 

nepārplīstu. Tad šo aizpildīto pūsli piekarina kaut kur saulainā 

vietā un ļauj palikt tur cauru vasaru. Rudenī ap Miķeļiem 

pūslis tiek aprakts labā zemē apm. 25-30 cm dziļi. Pavasarī ap 

Lieldienām tas atkal tiek atrakts. Saturs tiek izņemts un ielikts 

māla podā. Šis pods tiek glabāts pagrabā ar kūdru aizpildītajā 

kastē. 
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Preparāts 503 – kumelīšu preparāts: 

Jānoplūc kumelīšu ziedi (tikai Chammomilla officinalis)

 – 

vislabāk no rīta – un jāizžāvē. Rudenī žāvētos ziedus samitrina 

ar kumelīšu tēju un piepilda ar tiem liellopu zarnas (apm. 30 

cm pietiek vienai lauku sētai). Tad labi sasien galus ciet un ap 

Miķeļiem aprok šo „desiņu” 25-30 cm dziļi vietā, kurā sniegs 

paliek visilgāk un kurai tomēr tiek daudz Saules. Tad gatavais 

preparāts tiek izņemts no zemes tāpat, kā preparāts 502 un 

tādā pat veidā apstrādāts tālāk. 

 

Preparāts 504 – nātru preparāts: 

Jānopļauj pietiekami daudz nātru (Urtica dioica) – vēlākais 

ziedēšanas stadijā – un jāļauj tām apvīst. Tad šī masa tiek 

aprakta labā, trūdvielām bagātā augsnē. Trūdvielu slānis tiek 

poacelts nepieciešamā apmērā, zem tā tiek ieliktas nātres un 

pārklātas ar kūdras marli, lai to labāk pasargātu un pēc tam 

vieglāk atrastu, un tad pirmīt paceltā humusa kārta tiek atkal 

uzlikta virsū. Tas viss paliek tā vienu gadu. Tad saturs 

(fermentētās nātres) tiek izņemts ārā, iepildīts māla podā un 

glabāts pagrabā preparātu kastē, tas tiek ietverts kūdras 

apvalkā. 

 

Preparāts 505 – ozola miza: 

Šī preparāta pagatavošanai no dzīvā ozola nokasa pašu ārējo 

mizu tā, lai nesabojātu koku. Pietiek ar vienu, divām pilnām 

plaukstām mizas, kas vislabāk tiek sasmalcināta ar kapājamo 

                                                 
 Šai aptiekas kumelītei tagad ir cits, modernāks latīņu nosaukums: 

Matricaria officinalis. (I.Ž.) 
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nazi. Šādi iegūto drupaino masu iepilda kāda mājas dzīvnieka 

galvaskausā – vislabāk govs vai aitas – un aiztaisa to ciet to ar 

kādu kaulu. Tad ap Miķeļiem to aprok vietā, kur stāv daudz 

dubļu (dūņu) un ūdens. Ja tādas vietas nav, tad tā ir jāierīko, 

piem., tā, ka paņem kādu kubli (toveri), piepilda to ar dubļiem 

(dūņām) kopā ar satrūdējušām augu atliekām, ieliek tajā visā 

arī galvaskausu, pārklāj to ar dubļiem un ļauj lietus ūdenim 

tecēt tam virsū. Pavasarī ap Lieldienām galvaskauss tiek 

izrakts, tā saturs (ozolmizas) izņemts, ievietots māla traukā un 

glabāts tāpat, kā citi preparāti. 

 

Preparāts 506 – pieneņu preparāts: 

Pieneņu ziedi tiek noplūkti visagrākajā ziedēšanas stadijā agrā 

rīta stundā. Tad tiem ļauj izžūt. Rudenī jāsagādā sev vienas 

govs apzarnis (saistaudi starp zarnām) un jāietin tajā pieneņu 

ziedi, stipri saspiežot tos ar roku. Tad šis sainis tiek aptīts ar 

šņorēm un sasiets ciet. Šāds pieneņu sainis tiek, tāpat kā citi 

preparāti, ap Miķeļiem ierakts 20-30 cm dziļi labā zemē. Ap 

Lieldienām to izņem ārā, ieliek māla traukā un glabā kā citus 

preparātus. 

 

Preparāts 507 – baldriāna preparāts: 

Tiek noplūkti baldriāna auga ziedi – vienmēr no rīta –, un no 

tiem tiek izspiesta sula. Sula tiek ielieta pudelītēs un glabāta 

pagrabā. Tā saglabājas ļoti ilgi. 
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Preparāts 508 – lauka kosas preparāts: 

Noplūc visu kosas augu un izžāvē to. Kosa tiek lietota tējas 

veidā kā profilaktisks līdzeklis sēnīšu apkarošanai. Tējas 

pagatavošanai žāvētās kosas laksti ir jāvāra uz lēnas uguns 

vienu stundu, lai atbrīvotu silīciju. Koncentrētā tēja tiek at-

jaukta ar ūdeni proporcijā 1:10.  

Pirms sēnītes apdraudēto kultūru stādīšanas vai sēšanas 

(piem., kartupeļu vai graudaugu) tēja tiek izsmidzināta pār 

augsni apm. 60 l uz 1 ha. Jau notikuša sēnīšu uzbrukuma 

gadījumā apsmidzināšana tūlīt jāatkārto. 

 

Ja kāds nevar pats pagatavot bioloģiski dinamiskos dziedino-

šos preparātus, tad viņš var tos iegādāties vēršoties pēc 

adreses: 

 

Christian von Wistinghausen 

Brunnenhof 

D 74653 Künzelsau-Mäusdorf 

Deutschland 

 

Papildus tiek ieteikts strādāt pēc Marijas Tūnas sējas kalendā-

ra. Kalendārs tiek izdots ik gadu un ir pērkams Latvijas 

grāmatnīcās un dabisko produktu veikalos. 
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