
Túto obec nájdete v trenčianskom kraji
v okrese Bánovce nad Bebravou. Práve tu
sa rozhodol Johann pred desiatimi rokmi
založi� spoločnos� Bio-
dynamic. Johann je pô-
vodom Talian z Južného
Tyrolska. Je to človek te-
lom i dušou spriaznený
s prírodou, čo vidie� vša-
de na vôkol.

O čom je 
biodynamika?

Biodynamické po�no-
hospodárstvo je v zása-
de vyšší level ekologic-
kého po�nohospodár-
stva. 

Podnik je chápaný
ako uzavretý cyklus:

����má rastlinnú i živo-
číšnu výrobu, t.j. aj krmivá a hnojivá
pochádzajú z vlastného podniku,

�� každý podnik je iný v�aka klimatic-
kým, pôdnym a geografickým pod-
mienkam v súvislosti s individualitou
samotného hospodára,

�� používajú sa špeciálne preparáty
pripravované z liečivých rastlín a živo-
číšnych orgánov, pričom zmyslom
hnojenia nie je dodáva� pôde živiny, ale
pôdu oživi�,

�� pri pestovaní rastlín sa kladie dôraz
na to, aby rastliny boli odolné voči
vonkajším vplyvom,

�� v chove zvierat má dominantné
postavenie hovädzí dobytok, 

�� jedná sa zväčša o rodinné podniky
so sociálnymi väzbami.

Živočíšná i rastlinná spolu
Na farme v Libichave je evidentné, že

biodynamické po�nohospodárstvo nieje

len hospodárenie, je to životný štýl.
Hospodária tu na výmere 170 hektárov,
z toho na 120 hektároch pestujú jablká.
Najviac sú tu zastúpené odrody Rubinola
a Topás. Celkovo majú sedem re-
zistentných odrôd: Rubinola, Rosana, Se-
lena, Florina, Melodie, Otava, TSR a štyri
nerezistentné: Braeburn, Gala, Jonagold,
a Fuiy.

Okrem ovocia chovajú aj zvieratá – škót-
sky dobytok highland, ošípané mangalice,
hydinu, kone a samozrejme včely.

Prečo práve tu sa rozhodol
Johann ži�? 

Odpove� je až príliš „slovenská“. Ke� mu
pri návšteve priate�a v Štiavnických
vrchoch pred desiatimi rokmi ukradli auto

a on musel u nás pobudnú� dlhšie, ako
plánoval, vtedy mu naša krajina učarova-
la. Po pár mesiacoch kúpil jabloňový sad
a začal si plni� svoj sen - vytvori� biodyna-
mickú farmu pod�a Rudolfa Steinera.

Tých účastníkov exkurzie, ktorí sa stretli
s pojmom biodynamické po�nohospo-
dárstvo po prvý krát, ve�a vecí prekvapilo.
Mali nekonečné množstvo otázok. Johann
im s ve�kým zanietením ochotne a trpezli-
vo odpovedal a všetko vysvet�oval. Dal
nám možnos� by� pri výrobe jednotlivých
biodynamických preparátov, ktoré majú
priaznivý vplyv ako na úrodnos� pôdy, tak
aj na zdravotný stav rastlín.

Výroba preparátov
Najprv sme zbierali kravský trus - kra-

vince, potom sme spolu vykopávali krav-
ské rohy naplnené kravincami, ktoré boli
zakopávané na jeseň. Nasledovala práca
s pozbieraným trusom, do ktorého Johann
primiešaval rôzne komponenty. Vy-
rábali sme „roháčik“ aj „kremenáčik“. 

Exkurzia na farmu
BIODYNAMIC
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očas tohtoročného zájazdu Zväzu Ekotrend Slovakia na svetová výstavu
BioFach Norimberg nás pán Johann Moscon pozval na jeho biodynamickú far-

mu, a tak sme sa asi tridsiati záujemcovia stretli v druhej polovici mája v Libichave.
PP
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Mgr. Miloš Homola pri drvení kremeňa.

Ing. Boris Baláž, člen predsedníctva Zväzu, bol tiež užitočný. V jablčnom sade.
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Johann Moscon pri vykopávaní kravských rohov.



Ukázal nám ako sa majú správne
kladova� kompostové preparáty (ka-

milkový, žih�avový, púpavový, rebríčkový
a z dubovej kôry), ktoré majú vplyv˚na prí-
tomnos� a aktivitu organizmov v kom-
poste. „Ich použitím sa skracuje čas
potrebný na vytvorenie dobre vyzretého
kompostu,“ povedal Johann.

Medzi jednotlivými činnos�ami sme si
mohli pohladi� kone, vidie� stádo pasúce-
ho sa škótskeho náhorného dobytka
i nakŕmi� mangalice. Pohostinnos� domá-
ceho pána nemala konca, a tak sme prie-
bežne ochutnávali z domácich produktov.
Všetci účastníci boli ve�mi spokojní
a ke�že nám prialo aj počasie, tak sme tú-
to exkurziu zhodnotili ako ve�mi dobre
strávený sobotný čas. Dohodli sme sa, že
prídeme aj na jeseň, ke� sa budú zakopá-
va� kravské rohy.

Všetkým záujemcom
o biodynamické po�no-
hospodárstvo odporú-
čame navštívi� túto far-
mu, samozrejme po
predchádzajúcom do-
hovore, ve� viete, že
ohlásené návštevy sú
zväčša vítané na
rozdiel od tých neohlá-
sených. Kontakty náj-
dete na 

www.biodynamic.sk.
Zuzana Homolová

�� Pozvánka na výstavu
Agrokomplex

Aj tento rok budeme ma� stánok
počas výstavy Agrokomplex v Nitre 

v dňoch 18.–21. 8. 2016. 
Pozývame všetkých členov ako

i potencionálnych členov, aby na-
vštívili náš stánok v pavilóne M1.
Tešíme sa na vás!

Ekotrend Slovakia 
– zväz ekologického po�no-

hospodárstva 
Michala Hlaváčka21, 

054 01 Levoča, 
Slovenská republika

ecotrend@ecotrend.sk 

Výroba preparátov.
Hodinu bolo treba prehadzovat hnoj. 


