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ABSTRACT
In this study, discuss production and practical application of biodynamic preparations.
Discuss experiments conducted in real production conditions, to demonstrate the quality and
impact of biodynamic preparations on plants. Researched and described are biodynamic
preparations own production company Intermed 1 Ltd.
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Фирма Интермед 1 ЕООД е първата фирма в България, която започна производството,
прилагането и изследването на пълния набор препарати за биодинамично земеделие.Тя
разполага с достатъчно големи ресурси, за да си позволи освен производствения процес, да
прилага и развойна дейност, съвместно с консултанти от Германия и Швейцария. В
настоящото изследване са представени резултати от изследвания на биодинамични
препарати, които са произведени във фирмата.След приложението им като пълен набор от
биодинамични препарати e изследванo влиянието им върху растенията на фирмените полета,
заети предимно с етерично-маслени и лекарствени култури, в землището на с.Манолово,
общ. Павел баня.
Получен е успешен синтез на границата между емпиричната и духовната наука. Във
фирмата от 2006 г., след достатъчно задълбочена подготовка, започва производството на
биодинамични препарати, като през 2009 г. вече се произвежда целия набор препарати,
насочени в две направления :
1.Препарати за директно прилагане върху почвата и растенията/с международни
обозначения-500, 501,508, фладен препарат/ и
2.Компостни препарати/с международни обозначения-502, 503, 504, 505, 506, 507/ и
биодинамичен компост.
Препарат 500 е най-много изследван и най-популярен.Той представлява комбинация
между етерните и астрални сили от рога на кравата и пресния кравешки тор плюс силите на
оживената земя през зимата.Притежава силна енергийност с което оказва стимулиращо
въздействие върху почвената микрофлора.При микробиологично изследване, проведено от
декември 2014 г. до м. май 2015 г в лабораторията по микробиология на Тракийски
университет Ст.Загора, се установиха следните резултати, представени в табл.1.
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Вид проба

Таблица 1
Плесени и дрожди
(CFU)*/гр

Изходен
материалпресен оборски тор
Препарат 500-пресен
4 000
Препарат 500-съхранен
7 месеца
Препарат 500-съхранен
9 000
11 месеца
Динамизиран
разтвор 13 000
/0,5%/от
преп
500,
съхранен 11 месеца
*(CFU = колония образуващи единици)

Аеробни мезофилни
микроорганизми
(CFU)*/гр
3 100 000
1 330 000
640 000
670 000
520 000

Вижда се, че количеството на аеробните мезофилни микроорганизми намалява в
процеса на трансформацията в почвата и съхранението на препарата, в сравнение с изходния
материал-прясна кравешка тор, но се запазва стабилно след шестия месец в периода на
съхранението, което доказва доброто му качество и жизненост.Гъбите и дрождите, които се
развиват при аеробни условия, увеличават количеството си повече от два пъти в периода на
съхранението, а богатия мицел с който са отрупани рогата, самия препарат 500 и почвата в
която са разположени рогата по време на престоя им под земята, е от актинимицети, които се
развиват добре при анаеробни условия.Доказването на видовия състав, на микроорганизмите
образуващи този мицел предстои в бъдеще, но наличието му е също доказателство за
доброто качество и жизненост на препарата.
При микробиологични и биохимични изследвания направени в чужбина е доказан
микробиален видов състав в преп 500 от Италия. В таблица 2[1] е показан вида и процента на
култвируеми микроорганизми в препарат 500:
Вид

Таблица 2
Таксономична група

Bacillus megaterium
Firmicutes
Bacillus safensis
Firmicutes
Rhodococcus
Actinobacteria
coprophilus
Pseudoxanthomonas
Gammaproteobacteria
dajeonensis
Microbacterium sp.
Actinobacteria
Aeromonas rivuli
Gammaproteobacteria
Bacillus pumilus
Firmicutes
Nocardia globerula
Actinobacteria
Agromyces fucosus
Actinobacteria
Sphingopyxis
Alphaproteobacteria
macrogoltabida
Pseudomonas fulva
Gammaproteobacteria
*(CFU = колония образуващи единици)
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Процент
(CFU)*
46,83
44,99
3,65
1,42
1,06
0,74
0,46
0,39
0,32
0,11
0,04

207

Science & Technologies

Таблицата показва, таксономичния състав на бактериалната популация: грамположителни видове доминират над актиномицети и гама протеобактерии.
Съставът съответства на протичането на бавна протеолиза и ферментация, което
активизира органичната материя, при узряването на преп 500.
Разнообразието от видове бактерии и гъби, които се анализират при използването на
метод Arisa, е точно установено между 58 и 65 бактериални видове и между 32 и 60 гъбични
видове със съотношение между бактерии : гъби равняващо се на 1,6: 1.
Това е в съответствие с преобразуването на препарата. При узряването на продукта, с
увеличение на лигнин- компонентите показва, че са свързани с увеличаване на гъбичната
активност.
При агрохимичен анализ на проби от препарат 500, получен в различни региони на
Италия и изходен материал-пресен оборски тор от крави(Табл.3) [1], се изследват процентно
съдържание на азот, въглерод и сяра към абсолютно сухо състояние. Освен това е показано
съотношението между въглерода и азота в посочените проби.
От резултатите се вижда, че при процеса на трансформация на оборския тор в препарат
500, се получава изпарение на въглерода, без загуба на азот.Това означава, че цикълът на
азотна минерализация се е извършил пълноценно в периода на узряването на препарата.Поголямата разлика в съотношението въглерод/азот, показва по-добре протичащ
минерализационен процес, който се задава като програма в почвата при третирането с
препарат 500.
При
подобно
изследване,
направено
в
№ ПРОБА
%N %C
%S C/N
Агрохимическата лабора1 Изходен материал/Рим/
2,57 32,02 0,46
12,46
тория
на
Тракийски
2 Препарат 500/Рим/
2,74 24,8 0,58
9,06 Университет-Стара Загора,
3 Препарат 500/Болцано/
2,39 27,06 0,52
11,33 на препарат 500, направен
4 Препарат 500/Реджо Емилия/
2,21 26,3 0,56
11,89 през 2014 г. във фирма
Интермед 1 ЕООД в с.
Манолово
(Табл.4)
се
доказаха
подобни
Таблица 4 Процент на C,N, C/N съотношение при препарат 500
резултати. Нещо повече№ ПРОБА
%N %C
C/N
разликите
в
съ1 Пресен об тор от крава/Манолово/ 2,07 35,74
17,2657
отношението
въглерод/
2 Препарат 500/Манолово/-пресен
2,10 22,60
10,7619
азот, между изходния
Препарат 500/Манолово/-съхранен
материал
и
готовия
3 7 месеца
2,31 25,65
11,1039
препарат
са
по-добре
изразени в полза на по-доброто съхраняване на азотното съдържание и по-правилното
протичане на цикъла на азотна минерализация.
Препарат 501 e по-малко изследван-той представлява силиций, престоял в рог през
лятото под въздействието на Слънцето.Притежава силна енергийност с което оказва
стимулиращо въздействие върху растежа и узряването на растителните тъкани.Клетъчните
стени стават по-здрави и с това се подобрява имунитета на растенията и устойчивостта им
към фитопатогени.Растенията, третирани с пр 501, имат усилен растеж, по-добър цъфтеж и
по-добро узряване клоните преди есента.Препарат 501 задава правилната програма за
развитие на растителните тъкани, което се доказва при сравнителни микроскопски
изследвания. Поради това се постига по-голяма изравненост при семената на зърнените
култури и плодовете.Но от практическия опит, който имаме е известно, че този препарат
може да има и негативен ефект върху растенията, ако не се приложи правилно.Винаги трябва
Таблица 3 Процент на С, N, S, C/N съотношение при препарат 500.
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да е правилно съобразена точната фенофаза за прилагането на препарата-за всеки различен
вид растение е различна, за да има максимално положително действие.Млади и неукрепнали
още растения може да се увредят необратимо.При завишаване на дозите на прилагане се
получават пригори.
Фладен препарат представлява мощен почвен стимулатор.Прилаган напролет и наесен
преди обработката на почвата, подпомага действието на препарат 500.
И последния препарат за директно приложение върху растенията, с обозначение 508,
представлява извлек от полски хвощ.Богат на силиций от клетките на хвоща той заздравява
клетъчните стени и подпомага действието на препарат 501.
Втората група биодинамични компостни препарати имат за цел да предизвикат
правилна минерализация на отделни хранителни макро- и микроелементи в компоста.Те
представляват компилация от етерни и астрални сили, защото се произвеждат от растителни
и животински продукти.Тази енергийност кореспондира с, и се активира от определени
местоположения на космическите тела, които оказват влияние върху живота на
Земята.Поради тази причина те се поставят в процеса на съхранението си и когато се влагат в
компоста по определена схема, съобразно географските посоки на света-изток-запад, северюг.
Поставени в компоста, те му придават тази способност да предизвиква в почвата
правилния цикъл на минерализация на хранителните елементи и по този начин
биодинамичния компост я обогатява и оживява.
Въздействието на био-динамичните препарати, върху растенията е трудно доказуемо
по емпиричен начин, тъй като не се отнася пряко до количествения показател - добив от
единица площ.
Повишаването на добива е вторичен ефект, следствие на добрата кондиция на
растенията. Основното въздействие се отнася до качеството на растителната продукцияизравнени плодове и цветове, с правилна клетъчна структура и биохимичен състав.Това се
отразява на здравословния ефект от консумацията на тези растения като храна или
използването им като лекарства. С цел доказването на тази теза направихме в Аграрен
университет-Пловдив, серия от микроскопски изследвания на тъкани от цветове на
маслодайна роза /Rosa damascena Mill. var. Kazalnlika/.Микроскопските препарати и
заснимането им са направени от Атанаска Стоева от катедра Ентомология на Аграрен
университет - Пловдив.От сравнението с проби от конвенционално и биодинамичноотглеждани маслодайни рози, се вижда разликата в структурата на тъканите, идентична в
почти всички повторения. На фигури 1 и 2 са показани снимки на горен и долен епидермис
на лист от маслодайна роза при използвано увеличение 40х10х. На фигура 3 е представен
напречен пререз на лист от цвят маслодайна роза при увеличение40x10х. Структурата на
растителните тъкани е много по-правилна и балансирана при пробите от биодинамично
отглежданите растения, в сравнение с конвенционално отгледаните, където се наблюдава
категорично деструктуриране.При измерването на дебелината на листа липсва постоянна
тенденция в тази посока - фигура 4.Това показва, че влиянието на препаратите е основно в
структурата на тъканите, а големината на растителните органи е пряка функция на
индивидуалното хранене на растенията. Предстоят тази година още микроскопски
изследвания на живи тъкани и кристални структури от пепел на растителни тъкани, в
повторения от конвенционално- биологично- и биодинамично-отглеждани маслодайни рози,
с цел по-прецизно доказване различия в структурата на отделните тъкани в цветове и листа.

Volume V, Number 6, 2015
Plant studies

209

Science & Technologies

Биодинамични проби

Конвенционални проби
Фиг 1.

Биодинамични проби

Конвенционални проби
Фиг.2.

Биодинамични проби

Конвенционални проби
Фиг.3
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Биодинамични проби

Конвенционални проби
Фиг.4

Изводи:
1. През периода на съзряването на биодинамичните препарати, и в частност на препарат
500, се извършва качествена трансформация на изходния материал, което се доказва с
микробиологичните изследвания, направени в чужбина и у нас.При правилно съхранение се
постига стабилност при развитието на микрофлората, препарата запазва своята виталност и
качества.При правилното приготвяне на динамизиран разтвор за пръскане, микрофлората в
значителна степен попада в него и от там в почвата, независимо от голямото
разреждане/Табл.1,2/.
2. Според агрохимическите изследвания, активността на преп 500 е значително повисока, в сравнение с изходен торов материал.Това показва че при биодинамичните
земеделски практики, стимулирането с препарат 500, е в посока постигане на правилните
естествени стойности и баланс на почвените агрохимически компоненти, което води към поинтензивен карбонатен цикъл и ефективен биологичен оборот и гарантира устойчиво
плодородие по отношение на азотния цикъл./Табл.3,4/
3. Под влияние на третирането на растенията с биодинамични препарати, те изграждат
по-правилна клетъчна структура, което ги прави по-ценни като храна и лекарства, защото
задават същия структурен режим и на консумиращите ги хора и животни./фиг.1,2,3,4/
За да се популяризира
биодинамичното земеделие, нашата цел е да се докаже
действието на биодинамичните препарати върху растенията, чрез серия от микробиологични,
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биохимични, микроскопски и агрохимични изследвания, тъй като в момента в България
липсва информация и съществува скептично отношение към тази дейност.Би било добре да
се предизвика интерес сред земеделските производители и да се провокират и други фирми
в България да работят в тази посока. При това е наложително да се постигне интеграция с
академичната наука, чрез сътрудничество с Аграрния университет в Пловдив, Тракийски
университет в Стара Загора и поделенията на Селскостопанска академия.
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