
Biodynamisk rådgivning og service ved Erik Frydenlund. 
www.erikfrydenlund.dk  tlf. 28500037 

 
 
Kort vejledning i at bruge de biodynamiske præparater 
 

De biodynamiske præparater kan opdeles i tre grupper: 
1. Seks kompostpræparater der tilsættes direkte til kompostbunken. 
2. To markpræparater der røres ud i vand og sprøjtes på jord og planter. 
3. Kokassepræparat der er et blandings præparat som indeholder de seks kompost præparater, det  

anvendes i komposten eller direkte på jorden. 
 

Kompost præparaterne 502 til 508 
De 5 faste præparater tilsættes komposten på følgende måde: 
Med en pind (tykkelse som et kosteskaft eller tykkere) stikkes 5 lodrette huller i komposten med jævn 

afstand mellem hinanden (se tegningen). Hullerne laves, så de 
går halvt ned i bunken.  
Kan også anvendes i en lukket kompostbeholder. 
I hvert hul lægges ét præparat, brændenælde præparatet 
placeres i midten.. Det gøres lettes ved at forme præparatet til 
en lille kugle først, evt. sammen med lidt fugtig god kompost. 
Derefter trykkes hullet til. 
Det flydende præparat, baldriansaften, blandes i 5-8 liter 
lunkent vand(ca 35. grader), og røres i 20 min.(se rørermetode 
under humuspræparatet) Derefter stænkes vandet ud over 
bunken. 
Kompostpræparaterne bruges bedst når komposten bliver sat 
om.  

 
 

Humus-præparatet - 500 
Humuspræparatet styrker planternes rodudvikling og næringsoptagelse, og stimulerer den biologiske 
aktivitet jorden. Bruges om foråret eller efteråret, når der er varme og aktivitet i jorden.  
Det røres ud i en spand med lunket vand (ca. 35 grader) med en rundstok på følgende måde: Man rører 
rundt i vandet med stigende hastighed til der opstår en hvirvel midt i spanden. Derefter skifter man 
retning så der opstår et boblende kaos, og der røres i modsat retning til der opstår en hvirvel igen. På den 
måde fortsættes røringen i 60 min. 
Der bruges 50 g humuspræparat til 7-8 liter vand, til en have på 1 til 1000 m2.  
Til større arealer bruges der 100g humus præparat og 15 til 30 liter vand per hektar. 
Efter røringen sprøjtes/stænkes vandet ud på jorden og kompost, ved hjælp af en ren håndkost eller med 
en sprøjte. 
Humuspræparatet røres og bruges om eftermiddagen eller aftenen når jorden ånder ind. 
 

Kiselpræparatet - 501 
Kiselpræparatet styrker planternes fotosyntese og virker stimulerende på deres vækst og modning. Det 
anvendes når planterne er unge (men efter kimbladsstadiet), på bærbuske og frugttræer om foråret efter 
blomstring. 
Der kan sprøjtes en anden gang når planterne er i modnings fasen 3-4 uger før høst.  
Det røres ud på samme måde som humuspræparatet. Der bruges 2gram kisel pulver til 7-8 liter vand til en 
stor have, til større arealer bruges der 3 gram kisel i 15 til 30 liter vand til 1 hektar. 
Efter røringen sprøjtes væsken ud med en sprøjte, væsken forstøves fint i luften over planterne så det 
hænger i luften. 
Røres og bruges om morgenen når jorden ånder ud. 
 

Kokassepræparatet 
Kokassepræparatet styrker omsætningen i jorden, i formuldning af plantedele og i kompost. Det virker 
harmoniserende på planternes næringsoptagelse og vækst. 
Det røres ud i vand på samme måde som humus præparatet, men kun i 20 min. Til haven bruges 200 gram 
i 10 liter lunkent vand, til større arealer bruges 200 gram til 20-30 liter vand per hektar. 
Vandet udsprøjtes på jorden og komposten med en håndkost, eller med en sprøjte.   
 


