Agnihotra a ošetření semen 1

Semena na semenaření nebo na osev záhonků používejte ekologická a nehybridní. Nejlepší je, pokud
nebyla ošetřená chemickými látkami (Gengel, Permasemínka apod.).
Semena umístěte do Agnihotra chýše na východní straně Agnihotra pyramidy. Nechte je tam vystavené
nejméně 2 po sobě jdoucí Agnihotra ohně.
Poznámka: Více o Agnihotra chýši a Homa zemědělství najdete zde: Homa zemědělský manuál.pdf
Podle starobylé vědy o Homaterapii může ošetřování semen následující metodou zvýšit odolnost vůči
chorobám nebo škůdcům a poskytnout jim počáteční podporu.

Obrázek: Agnihotra chýše je postavená pouze z přírodních materiálů

Řešení pro malé zahrady:
•
•

•

•

Semena vložte do sklenic nebo sáčků a každý označte názvem semene.
Použijte kravskou moč (můžete ji získat z místní farmy, nejlépe z ekologického chovu) a
semena do ní namočte na 1-2 hodiny, v závislosti na velikosti a povaze semen. Větší semena
jako např. fazole potřebují 2 hodiny; na menší semena jako je třeba salát postačí 1 hodina.
Ujistěte se, že jsou semena v moči dobře ponořená a žádné neplave na hladině. (Nejlepší čas pro
sběr kravské moči je během dojení, když je kráva uvázaná).
Potom semena sceďte a přikryjte je vrstvou vlhkého kravského hnoje. Semena promíchejte s
hnojem tak, aby je důkladně pokryl. Směs hnoje a osiva se poté rozprostřete na desky nebo síta,
dokud není polosuchá. Některá semena po navlhčení nepřežijí úplnou dehydrataci, proto je
vhodné, aby směs semen a hnoje nevyschla úplně.
Směs pak snadno můžete rozdrobit a zasít do záhonku na zahradě nebo do květináčů. Pokud
potřebujete jen malé množství semen a semena nejsou příliš malá, můžete každé semeno
samostatně zabalit do kousku kravského hnoje.

Poznámka: Někteří zahrádkáři využívají vlivy měsíce a dalších planet: Výsevní dny podle Marie
Thunové. Podle rakouského vynálezce a jasnovidce V. Schaubergera má měděné nářadí rovněž
pozitivní vliv na půdu a rostliny.
Řešení pro větší zahrady/pozemky:
•
•

•
•
•

Semena zalijte kravskou močí (v případě potřeby můžete moč ředit s vodou 1:10) a nechte je
namočená na 1 až 2 hodiny v závislosti na velikosti a povaze semene.
Po namáčení nechte zbylou kravskou moč odkapat a semena pokryjte čerstvým kravským
hnojem a Agnihotra popelem; nejlépe to udělejte v kbelíku tak, aby všechna semena byla
pokrytá touto směsí. Nechte je trochu oschnout. Pokud semena sejete ručně na menším
pozemku, můžete je okamžitě dát do půdy a zakrýt.
Pokud sázíte větší množství semen secím strojem, smíchejte je s kravskou kejdou a Agnihotra
popelem a nechte je trochu oschnout.
Při použití secího stroje by osivo mělo být přiměřeně pevné, jinak by mohlo dojít k poškození
semen. Natírání některých typů semen kravským hnojem se pro secí stroj nehodí.
Někdy má namáčení v kravské moči nepříznivý vliv na osivo tím, že je příliš měkké. Jednoduše
Agnihotra popel promíchejte s nenamočenými semeny a chvíli před umístěním do secího stoje
je trochu pokropte kravskou močí. To se např. dělá se sójovými boby.

Je dobré, pokud se vedle pole během setí, výsadby a kultivace provádí Om Tryambakam Homa.
U mladých plodin se dobrého výsledku dosáhne při použití přípravku Gloria Biosol, zředěného v
poměru 1:25.
Zdroj: http://homafarming.com/treating-the-seeds/
Příbuzný odkaz: Vědecké aspekty Agnihotry-klíčivost.pdf
Překlad: Jan Běhůnek DiS, https://www.homaterapie.cz/

