številka 19
december 2016
Društvo za biološko dinamično gospodarjenje »AJDA« Goriška, Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter, www.ajda-goriska.si

S spoštovanjem
Spoštovanje je dostikrat izrabljena beseda,
potisnjena v formalno rabo brez globljega
pomena. Lahko pa je zelo dragocena duhovna
vrednota. O spoštovanju premišljujem in ga
pogrešam takrat, ko slišim in berem o grozotah, ki
se dogajajo v svetu v obliki vojn, sovraštva,
lakote, in ko spoznavam različne krivice, ki se
dogajajo med nami. Pri vsem tem ni ne
spoštovanja narave, ne spoštovanja živih bitij, niti
spoštovanja sočloveka, prav tako tudi ne
osnovnih moralnih in etičnih vrednot.

ZVEZDICA ODLIČNOSTI

VSEM S KMETIJE SKRT V LEVPI
Zvezdico odličnosti za leto 2016 podeljujemo
Skrtovim iz Levpe št. 3
za :



dolgoletno zvestobo biodinamični pridelavi
izkazano gostoljubje našim članom pri zakopu in izkopu
preparatov
zaupanje nam in našemu delu.


Ker:

vam ni odveč vsako leto po večkrat nabrati, pripraviti in
odstopiti najpomembnejše surovine za naše preparate

ste z nami prijazni in nam pomagate, četudi vas včasih
nadlegujemo ravno takrat, ko imate na pretek svojih opravil
na kmetiji

se na vas vedno lahko zanesemo.
Hvala vam za vse!

Slišim o nezaslišanem cinizmu in aroganci
kemijskih multinacionalk, ki kujejo dobičke iz
nesreč ljudi, s semeni, ki lahko obrodijo le enkrat
in le če so pognojena s točno določenimi
kemičnimi gnojili. Če nimaš denarja za posebna
gnojila in vsako leto novo seme, ne boš žel niti
pobiral plodov. Nič ni spoštovanja, samo
malikovanje dobička. In floskule o tem, da bo
človeštvo brez gensko spremenjenih organizmov
ostalo lačno. Po eni strani navidezna skrb za
usodo človeštva, po drugi pa na primer
nezaslišana brezbrižnost, češ gensko
spremenjeni bombaž se v Indiji pač ni obnesel.
Kaj zato, če je nakup GS semena spravil tisoče
kmetov ob vse imetje in še v katastrofalno letino
bombaža, veliko število pa zaradi prevelike stiske
tudi v smrt. Kaj zato! Kapital ima pač drugačno
logiko. Če se ni posrečilo v Indiji, bodo poskušali
drugje, naredili bodo lahko tudi drugačen
bombaž. Kaj zato, če je zadeva tvegana že samo
zato, ker je človek v genetiki odstrl šele prve
tančice skrivnosti in ker zato ne ve, kaj se iz tega
lahko izcimi.
Smo nemočni pred tako negativno močjo? Ne,
nismo, če delamo pošteno in s spoštovanjem
vseh načel biodinamike v naši skupnosti 
našem društvu. Najprej je treba začeti pri sebi.
Poglejte, tale hrast je dob, drevo častitljivega
videza in prav take starosti! Da, iz takega lubja
izdelujemo kompostni preparat 505, ki preko
komposta harmonizira tla in preprečuje bolezni
rastlin. Vzemimo ga za simbol v novem letu. Da
bo naše delovanje v društvu čim bolj usklajeno in
bomo kljubovali vsem oviram. Pri tem pa se
seveda med seboj spoštovali in spoštovali tudi
potrošnike naših pridelkov in kar je zelo
pomembno, da bomo spoštovali to našo zemljo 
napisano z malo ali z veliko začetnico.
Pa srečno!
Urednica
Breda Medvešček

NAJ LETO 2017 PRINESE VELIKO DOBREGA!
Vodstvo Ajde Goriška s predsednikom Dragom Kladnikom

Dogajanje v društvu v letu 2016
Iztekajoče se leto je bilo za naše društvo v povprečju uspešno, koledar. Drugi dan pa so se seznanili z izdelavo, shranjevanjem
saj smo izpolnili v glavnem vse načrtovane programe. Na dan in uporabo biološko-dinamičnih preparatov za oživljanje
zemlje in krepitev rastlin, z uporabo čajev, slišali so marsikaj o
14. decembra 2016 je Ajda Goriška štela 153 članov.
kompostu, kolobarju, plevelih, škodljivcih, biološkoPreparati
dinamičnemu zelenjadarstvu, zeliščarstvu, poljedelstvu,
Nabrana so bila vsa zelišča in tudi izdelani vsi biodinamični sadjarstvu in vinogradništvu.
preparati. Letos smo zakopali 150 rogov za preparat 500 v
V decembru je bilo predavanje z naslovom Jesenska in
Levpi in 150 rogov razdelili članom, ki so jih prvič zakopali
spomladanska opravila v sadovnjaku, ki ga je pripravil Drago
na svojih posestvih. Tako bodo člani lahko spremljali izdelavo
Kladnik. Udeleženci so se seznanili z izbiro sadnih sort, s
gnoja iz roga v času celotnega postopka pridobivanja preparata.
postopkom sajenja sadnega drevja, pomenom gnojenja in
V letu 2017 bomo po izkopu preparatov organizirali okroglo
uporabe biodinamičnih preparatov, z boleznimi in škodljivci v
mizo, na kateri bomo primerjali kvaliteto preparata gnoj iz roga
sadovnjaku.
z različnih lokacij in ugotavljali dobre in slabe plati takšnega
načina izdelave preparata.
Izobraževalne delavnice
Letos smo začeli tudi bolj dosledno upoštevati pravilo, da
preparate dobi brezplačno le tisti član, ki prinese ustrezna
zelišča na dan zakopa in izkopa. V ta namen se prispevek
zelišč in prinašalcev natančno evidentira.

Prva delavnica v letu je bila prikaz rezi aktinidij in ostalega
sadnega drevja na kmetiji Jakin v Stari Gori. Vodil jo je
Marjan Mozetič.

Delavnica obrezovanja oljk pod vodstvom Jordana Jakina je
V letu 2016 so bili dejavni vsi centri. Vsi so poskrbeli za bila letos aprila v oljčniku Biotoehniške šole na Markovem
izdelavo paste in premaza za sadno drevje in pripravo škropiva. hribu v Šempetru.
Večina jih je izdelala tudi preparat MT.

Upravljanje in organizacija društva

Obveščanje za člane in javnost

Izvršni odbor društva se je sestal na štirih rednih sejah. Zbor
Informiranje članov je potekalo: enkrat letno z Ajdinimi članov je v marcu potrdil več pomembnih sklepov IO. Greta
novicami, mesečno preko spletne strani (12 izdaj), sprotno s Sorta je bila na lastno željo razrešena funkcije predsednice IO
društva; na to funkcijo je bil imenovan Drago Kladnik,
SMS-ji, telefonskimi obvestili in preko e-pošte.
Poleg tega smo o našem delu pisali tudi za širšo javnost in sicer dosedanji podpredsednik društva. Greto Sorta pa je zbor nato
v reviji Svitanje in v občinskih glasilih Briški časnik (briška potrdil za podpredsednico IO. Majda Blažič se je odpovedala
občina) in Burja (komenska občina). Od januarja smo prisotni mestu predsednice sekcije Dobra misel in ga je predala članci
Mirjam Hojak, ki je bila imenovana na to mesto potem, ko se
tudi na držabnem omrežju Facebook.
je odpovedala dotedanji funkciji organizatorja izobraževanja.
Olga Železnik pa se je odločila, da ne bo več gostila centra za
mešanje preparatov na Vogrskem. Zato je zbor sprejel njeno
Izobraževanje s predavanji
odpoved in s tem tudi prenehanje njene funkcije vodje
V januarju smo organizirali odmevno predavanje Fanči Perdih omenjenega centra. Potrjen pa je bil sklep IO, da se Olgo
z naslovom Kako ohraniti dobro kaljivost semen? Po Železnik imenuje za podpredsednico sekcije Dobra misel.
predavanju smo imeli
možnost nakupiti tudi ekološka in Zaradi odpovedi lokacije centra na Vogrskem je bilo potrebno
biodinamična semena, k jih ponuja podjetje Amarant.
najti novo lokacijo in novega vodjo centra. Sprejet je bil sklep,
V aprilu nam je predavanje z delavnico z naslovom Praktična da se mešalo iz Majdinega Gaja na Vogrskem premesti v Loke
uporaba biodinamičnih preparatov v BD kmetijstvu pripravil št. 31 na posestvo člana Roberta Loverčiča, ki postane vodja
Drago Kladnik. Dogodek je bil razdeljen na dva dela. Prvi del mešalnega centra in kot član zamenja Olgo Železnik v IO.Za
je bil teoretični pregled vseh preparatov, ki so v uporabi v namestnika vodje v centru Loke je določen Jordan Jakin.
biodinamičnem kmetijstvu, drugi del pa je bil praktične narave Na zadnji seji IO v decembru so člani med drugim odločali tudi
- udeleženci so spoznali različne načine škropljenja o določitvi višine članarine za leto 2017 in po kratkem posvetu
posameznih preparatov in se naučili izračunati količino odločili, da članarina ostane nespremenjena in znaša 20 € na
škropiva, ki jo potrebujejo.
člana. Na seji je bila predstavljena tudi možnost sodelovanja
V oktobru je bilo predavanje z naslovom Kompost, kompostni društva z Ustanovo Zdenke Gustinčič - Fundacijo za dobro
kup, kompostni preparati, praktični poskusi s kompostom. ljudi in narave. O možnostih tega sodelovanja boste člani
Predavanje je pripravil Drago Kladnik po knjigi Marije Thun seznanjeni v naslednjem letu.
Temelji biološko-dinamičnega gospodarjenja.
Od oktobra je naše društvo bogatejše še za dve sekciji. To sta:
Osnovni tečaj biodinamičnega načina gospodarjenja, ki ga je sekcija za sadjarstvo in sekcija za vrtnarstvo. Jure Konjar je bil
vodil Drago Kladnik, je potekal dva dni v oktobru in je bil izbran za vodjo sadjarske sekcije, za namestnika pa Radovan
namenjen novim članom in nečlanom društva ter tistim, ki so Kodermac; mesto predsednika vrtnarske sekcije je zasedel
želeli obnoviti znanje. Opravljen tečaj iz biodinamike je Stojan Janežič, njegova namestnica pa je Gracijela Zorzut. Ni
osnova za delo s preparati, ki jih pripravljamo v društvu. Prvi zanemarljiv podatek, da je sadjarska sekcija v mesecu
dan so udeleženci poslušali teorijo o razvoju, stanju in decembru za člane sekcije in društva skuhala okrog 300 l
perspektivah kmetijstva, o temeljih biološko-dinamične žvepleno-apnene brozge. Zdaj ima naše društvo že pet sekcij:
metode, štiridelnosti narave in človeka, kozmičnih ritmiih, o za vinogradništvo in vinarstvo, za sadjarstvo, za vrtnarstvo,
delu v skladu s temi ritmi, kaj so etri, kako uporabljati setveni Dobro misel in sekcijo Potenca.
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Predstavljanje društva v javnosti

POROČILO

Naša Ajda se je18. junija predstavila v Komnu na prireditvi
ob občinskem prazniku. Na naši stojnici smo posredovali
informacije o društvu in njegoviih aktivnostih na področju
Goriške. Na prireditvi so sodelovali Mirjam Hojak, Olga
Železnik, Darinka Drašček in Drago Kladnik.

VARUHINJE ZAKLADA
2016

Društvo Ajda Goriška je 25. junija 2016 sodelovalo na
dobrodelni prireditvi, ki jo je organiziralo Žensko dobrodelno
društvo Briške busklce na športnem igrišču Čelo v Goriških
Brdih. Prireditev je potekala za Fundacijo Vrabček upanja.
Društvu je na prvem tovrstnem dogodku v zahodnih Brdih, na
katerem so moči združili vinarji, gostinski in nastanitveni
ponudniki, čebelarji, obrtniki, kmetje, kulturniki in krajani,
uspelo zbrati 1.800 € za Oddelek za invalidno mladino v Stari
Gori. Veseli smo, da smo bili del te zgodbe.

IZKOP IN ZAKOP PREPARATOV
Izkop 9. 4. v Levpi na kmetiji Skrt
Preparati so bili kvalitetni, njihova količina pa zadostna. Danes so še
vedno uporabni.

Zakop 1.10. v Levpi na kmetiji Skrt

Zapisala Breda Medvešček po poročilu

Surovin je bilo dovolj. Zakop je potekal v skladu z dogovori in pravili.

Draga Kladnika

Poraba preparatov v obdobju od 18. 3. do 21. 11. 2016
1. preparati izdani članom društva

Spominske iskrice za gospo Mario Thun
ob skorajšnji peti obletnici njene smrti

Preparat 500 16 x 400 gr

skupno = 6.400 gr

Preparat 501

skupno = 150 gr

6 x 25 gr

Kompost. prep. 18 x 2 enoti skupno = 36 enot
Bilo je 3. oktobra 1999. Še vedno hranim s preprostim računalniškim
programom za namizno založništvo izdelan plakat. Meta Vrhunc,
neumorna pobudnica širjenja biološko-dinamične metode v Sloveniji,
prevajalka in izdajateljica BD strokovne literature itd. je tiste dni kot
predsednica Društva za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda
Vrzdenec gostila Mario Thun in njenega sina Matthiasa K. Thuna ter tako
posredovala, da smo bili njunih predavanj deležni tudi v primorski
delovni skupnosti, ki je bila takrat sekcija vrzdenške Ajde.
Dogodek se je odvijal v Kanalu ob Soči. Takrat sem prvič srečala Mario
Thun. Tik pred sezanitvijo sem začutila rahlo nelagodje, ki pa je v hipu
izginilo, ko mi je podala roko. Pred napovedanimi predavanji smo gosta
pospremili na likovno razstavo v kanalsko galerijo, kjer so razstavljali
člani lokalnega društva keramikov. Po naključju je bila razstavna tema
raziskovanje naravnih oblik v glini, zato je bilo razstavljenih kar nekaj
primerkov glinastih sadežev in vrtnin, izdelanih v precej povečani
velikosti. Gospa Maria si je z zanimanjem in občudovanjem ogledovala
razstavljeno in ko sta se z našo takratno predsednico Franko Ozbič
postavili poleg ogromne glave čebule, ju je ujel objektiv (takrat še
analognega) fotoaparata. Nekdo je potem pripomnil, da ta čebula pa že
ne more biti gojena po biološko-dinamični metodi, ker je očitno prehitro
rasla. »Ne, zagotovo niso uporabljali naših preparatov,« je hudomušno
odvrnila Maria.

2. preparati izdani mešalnim centrom

Preparat

Gorica

Šempeter

Vipava

Brda

Kras

500 v gr

1.600

1.560

500

2.400

1.500

501 v gr

182

52

120

3. preparati prodani članom društva
Preparat 500 = 5.000 gr
Preparat 501 =
Kompostni pr. =

324 gr
10 enot
Darinka Drašček, varuhinja zaklada

ostanke hrane s krožnikov v večjo posodo. V ozračju prostora je lebdelo
slovo. Na mizi je ostala samo še krušna košarica in v njej nekaj skromnih,
od dolgega dne že nekoliko posušenih koščkov kruha. Ker na vprašanje
dežurne, če bo kdo vzel kruh, ni bilo odgovora, je bilo jasno, da bo tistih
nekaj koščkov končalo v zbirni posodi odpadkov za živalsko krmo. Takrat
je proti košari segla gospa Maria z vljudno prošnjo, če bi lahko ta kruh
vzela ona. Ujela je naše verjetno nekoliko začudene poglede in pojasnila,
da se ji zdi kruh še zelo užiten, se zanj prijazno zahvalila, potem pa malce
šaljivo dodala, da je pred njo še dolga pot in bo kruh verjetno prišel še
kako prav. Zavitek s kruhom je potem spoštljivo in skrbno položila v
košarico s popotnico  kot bi vanjo polagala živo bitje. To je moj najlepši
spomin na Mario.

Najprej je ona predavala o vrtnarstvu in poljedelstvu, za tem pa je
Matthias podal temo o čebelarstvu. Meta Vrhunc, zelo dobra poznavalka
obravnavane snovi in nemškega jezika, je skrbela za odličen prevod.
Predavanji sta bili zanimivi, pestri in spremljani z barvnimi diapozitivi.
Prav tistega dne sem dojela, da je po biodinamični metodi v resnici
mogoče delati tudi na večji kmetiji. Večina nas je na diapozitivih prvič
videla izdelavo večjih kompostnih kupov, saj smo do takrat naredili le
dva ali tri poskuse z dokaj miniaturnimi kompostniki. Tudi vsa nejasna
vprašanja, ki so se nam porajala o do takrat predelani strokovni
literaturi, so bila zadovoljivo pojasnjena. Prisotnim čebelarjem se je prav
tako odstrla marsikatera skrivnost. Oba predavatelja, posebno Maria, sta
krepko prekoračila predviden čas predavanja, saj so vprašanja kar
deževala, odgovori pa so nam odpirali še nova miselna obzorja, ki sta jih
predavatelja znala dobro uporabiti za povezavo z že podano snovjo in
napotki za pridobitev virov z dodatnimi informacijami. Ko se je dvorana
končno izpraznila, smo organizatorji povabili gosta k pogrnjeni mizi in
dobrotam iz domačih shramb in kuhinj. V prijetnem klepetu je bilo slišati
še marsikatero modrost in nasvet pa tudi prevajalka je še imela delo.
Ko smo se prisotni zedinili, da bo treba večer zaključiti, je urin kazalec
prilezel že precej daleč. Gostoma smo izročili priložnostno darilce s
popotnico, zadolženi za postrežbo pa so že pospravljali maloštevilne

Breda Medvešček
AJDINE NOVICE,
periodičen brezplačni informator za člane Društva za biološko-dinamično gospodarjenje
Ajda Goriška, Šempeter pri Gorici, Ulica padlih borcev 26, ki je tudi izdajatelj.
Odgovarja: Drago Kladnik, dipl. upr. org.
Uredniški odbor: Franka Ozbič in Greta Sorta, obe univ. dipl. inž. agr., Savina Franko ,
Breda Medvešček
Urejanje, oblikovanje, fotografije in prelom: Breda Medvešček
Šempeter, december 2016, naklada 230 izvodov
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PROGRAM DELAVNIC V LETU 2017

TEMA
DELAVNICE

VODENJE

UGODEN
DAN ZA

zimska rez aktinidije
in sadnega drevja

vodja delavnice

praktični prikaz
priprave škropiva in
načinov škropljenja

VODJA ALI
KONTAKTNA
OSEBA

DATUM

KRAJ

plod

14.1.2017 ob
13h

kmetija Jureta
Konjarja,
Pristava 4,
Dobrovo

Marjan Mozetič

vodja delavnice

plod

marec 2017

Pri Kamnarjevih,
v Volčjem Gradu

Ivana Venier Stancich

rez oljk

vodja delavnice

cvet

4.4. 2017

Tanjin oljčnik,
Podsabotin

Jakin Jordan

nabiranje regrata

vodja delavnice

cvet

april 2017

več lokacij

izkop preparatov

vodja delavnice

plod

8.4. 2017

Kosovel Anica
Kocina Barbara
Lemut Vladimir
Kosovel Anica
Drašček Darinka
Konjar Jure
Drašček Darinka
Pavlin Mija
Vončina Ksenija
Žvokelj Irena

kmetija Skrt,
Levpa
nabiranje kamilice

več vodij

cvet

april - maj
2017

nabiranje baldrijana

vodja delavnice

cvet

izdelava preparata
M.T.
nabiranje in zakop
koprive

vodje okolišev

plod, cvet

april, maj
2017
maj 2017

vodje okolišev

cvet

nabiranje rmana

vodja delavnice

zakop hrasta, (tudi
žaganje veje in
priprava za zakop)
nabiranje preslice
nabiranje
hrastovega lubja

vsak član v
svojem vrtu

vsi okoliši

vodje okolišev

junij 2017

okoliši
(skupinsko
nabiranje)

vodje okolišev
Avcin Loredana

plod

julij 2017

Terbižan Darko

vodja delavnice

korenina

2.7. 2017 ob
11h

nabiranje v
manjših skupinah

vodja delavnice

plod
korenina

- Podkraj
- Hrušica
Panovec

Žvokelj Irena

vodja delavnice

od 11.8. do
15.9.2017
september
2017

plod

1.10.2017
ob 14. uri

kmetija Skrt,
Levpa

oktober,
november
po
15.11.2017

po okoliših

vodje okolišev

po okoliših

vodje okolišev

24.12.2017
06.01.2017

vsak član na
svoji parceli

zakop preparatov

priprava kompostnega
kupa

vodje okolišev

cvet, plod,
korenina

izdelava premaza in
paste za sadno drevje
in trto
zakop semen
izkop semen

vodje okolišev

cvet, plod

Pavlin Jože
Stancich Ivan

Pavlin Jože
Stancich Ivan
Lemut Vladimir
Kosovel Anica
Drašček Darinka
Mahne Marjan (prepar. 501)
Odgovoren za rogove:
Radovan Kodermac
Jure Konjar (+ preparat 500)
Odgovoren za ovojnice:
Pajnik Zvonimir

Tečaj Osnove rastlinske pridelave po biološko-dinamični metodi bo oktobra 2017 ali januarja 2018.
Datumi izvedbe delavnic so odvisni od vegetacije in vremenskih razmer. O tem vas bomo sproti obveščali.
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PROGRAM
ŠKROPLJENJA RASTLIN Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI v letu 2017
Škropljenje s kremenom iz roga (501)
Škropimo na zelene liste rastlin na dan, ki je primeren za posamezne vrste rastlin (plodovke na
dan za plod itd…). Škropljenje je potrebno opraviti zgodaj zjutraj do 8. ure. Naročite škropivo na
sledeče številke
za goriško skupino: Loke - klicati Miro Jakin (tel. 040 658 482), vodja centra Robert Loverčič
za kraško skupino: Volčji Grad - Ivana Stancich (tel. 040 644 121)
za vipavsko skupino: Vrhpolje - Irena Žvokelj (tel. 031 676 590)
za briško skupino: Brdice pri Kožbani: Almira Gajser (tel. 031 488 896)
za šempetrsko skupino: Vogrsko - Stojan Janežič (041 912 714)

SADNO DREVJE – plodovke
Vse plodovke škropimo zgodaj zjutraj do 8. ure, razen v novembru, ko jih škropimo popoldne. V primeru daljših
deževnih obdobij priporočamo dodatno škropljenje z upoštevanjem trigonov.
Mesec

Datum

Znamenje

Stopnja razvoja rastline

MAREC

22. marec

STRELEC

Rastline začno zeleneti..

APRIL

8. april

LEV

Plodovi se debelijo.

MAJ

24. maj

OVEN

Plodovi se debelijo.

JUNIJ

11. junij

STRELEC

Plodovi se debelijo.

NOVEMBER

12. november

LEV

Dozorevanje lesa (popoldne)

KORENOVKE
Škropimo jih s kremenom, ko rastline že dobro rastejo in so visoke vsaj 15 cm.
Mesec

Datum

Znamenje / čas škropljenja

APRIL

29. april

BIK / zgodaj zjutraj

MAJ

17 maj

KOZOROG / zgodaj zjutraj

JUNIJ

3. junij

DEVICA / zgodaj zjutraj

LISTNATE RASTLINE
Škropimo jih, ko začnejo rastline razvijati notranje liste oz. ko začno delati glave, npr. solata.
Mesec

Datum

Znamenje / čas škropljenja

APRIL
MAJ

24. april
2. maj

RIBE / zgodaj zjutraj
RAK/ zgodaj zjutraj

MAJ

13. maj

ŠKORPIJON / zgodaj zjutraj

Podatki za vse tabele: Franka Ozbič in Greta Sorta, obe univ. dipl. inž. agr.
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PROGRAM GNOJENJA
Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI
V LETU 2017
Gnojenje z gnojem iz roga (500) in preparatom M.T.

Mesec
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
NOVEMBER

Datum
15. marec
20. april
26. maj
3. junij
10. julij
5. november

Znamenje / čas škropljenja
DEVICA / popoldne
KOZOROG / popoldne
BIK/ popoldne
DEVICA / popoldne
KOZOROG / popoldne
BIK / popoldne

Od 24. DECEMBRA do 6. JANUARJA
 poškropimo zemljo in rastline v času, ko ne zmrzuje
 obvezno škropimo vsaj dvakrat letno
 optimalno je delovanje takrat, ko škropimo na vlažna tla.

Dan pred datumom škropljenja rezervirajte potrebno količino škropiva s klicem na center, kamor
spada vaš okoliš. Seznam in telefonske številke objavljamo na 5. strani.

PROGRAM
ŠKROPLJENJA Z APNENO-ŽVEPLENO BROZGO (AŽB)
V mirovanju sadno drevje poškropimo z 20-25 % AŽB (2-2,5 litrov na 10 litrov vode). Za nemoten pretok
energij mora biti kolobar 10 cm okoli debla okopan tudi poleti.
Pozor! Marelice in zimzelene rastline škropimo z 10 % AŽB (1 liter na 10 litrov vode).
POLETNO ŠKROPLJENJE


ko se razvijejo listi - 2 % AŽB (2 dl/10 litrov vode)



ko zacvetijo prvi cvetovi - 0,5 % AŽB (0,5 dl/10 litrov vode)



po končanem cvetenju - 1,5 % AŽB



ko se razvijajo plodiči - 0,3 - 0,5 % .

JUNIJSKO ŠKROPLJENJE PROTI ZAVIJAČU, ŠKRLUPU IN REDČENJU PLODOV
0,3 - 0,5 % AŽB
Po 7 do 10 dneh ponovno poškropimo s 0,3 - 0,5 % (0,3 dl do 0,5 dl/10 litrov vode).
Skupaj opravimo 7 poletnih škropljenj. Ker škropljenje opravljamo po potrebi, je tudi mešanje individualno,
vendar se je treba strogo držati predpisanih pravil, da ne pride do poškodb rastlin.
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Program predavanj Ajde Goriška v letu 2017
Tematska predavanja so vsako prvo sredo v mesecu od januarja do maja in od oktobra do decembra ob 18. uri
na Biotehniški šoli Šempeter. O temi predavanj so člani obveščeni po e-pošti ali s sporočili SMS.



Januar: Preparati včeraj, danes, jutri in Srečanje članov
društva



Februar: Kako si pridelati svoja semena.



1. marec: Zbor članov društva



April: Osnovni tečaj biodinamične pridelave



Maj: Izlet oz. strokovna ekskurzija



Oktober: Temeljni tečaj biodinamične pridelave



November: Homeopatija v kmetijstvu



December: Okrogla miza z Demeter pridelovalci

Aktivnosti Dobre misli v letu 2016
Bliža se konec leta, zato smo člani Dobre misli pregledali kako
in kaj smo postorili v letu 2016. Organizirali smo nekaj
predavanj in delavnic, se udeležili posameznih delavnic in
predavanj v okiru drugih društev in se tudi malo potepali po
Sloveniji, predvsem pa se ob četrtkih družili na Vogrskem.
V januarju nam je Jurij Jerele predstavil mikorizo, Izvedeli smo,
kaj mikoriza sploh je, kako mikorizne glive delujejo na rastline in
revitalizirajo zemljo.
V marcu smo se odpravili v Logatec k društvu Ognjič na
predavanje Sabine Topolovec Zdravilna zelišča z domačega
vrta. Razširili smo svoje znanje o posameznih zeliščih z
domačega vrta, o njihovem delovanju predvsem na
energetskem nivoju ter o uporabi zelišč.
V aprilu smo organizirali uradni sestanek sekcije Dobra misel,
na katerem smo predstavili naše delo in želje za v bodoče,
Pridružilo se nam je nekaj novih zagnanih članic. Posamezni
člani smo se udeležili zeliščarske delavnice na Belajevi domačiji
v Kačičah na Krasu v okviru festivala šetraja.
V juniju smo obiskali dneve odprtih vrat v Semenarni Ptuj.
Ogledali smo si vrt, izvedeli za najprimernejše sorte različnih
zelenjadnic za posamezne regije ter različne namene uporabe
in si vzeli čas za pogovor z Mišo Pušenjak o možnostih zaščite
pred različnimi škodljivci na vrtu. Popoldne nas je sprejela dr.
Ana Vovk Korže v Učnem poligonu za samooskrbo Dole pri
Modražah. Razkazala nam je različne vrste gred (gomilaste,
visoke, kartonaste in rastoče), zemljanko, rastlinjak, sisteme za
pridobivanje energije, vode, hotel za žuželke, dom za
pikapolonice, mlako z mnogimi vodnimi živalmi, zeliščne grede,
bajer za padavinsko vodo in mongolsko hišo jurto. Zanimivo in
vredno ogleda.
V juliju smo nabirali konopljine vršičke na kmetiji Koren v
Vrhpolju in izvedeli še marsikaj zanimivega o vzgoji in uporabi
konoplje.
Konec avgusta smo se ponovno odpravili na Zeliščarski dan v
Deželo kozolcev v Šentrupert na Dolenjskem, kjer nas je Dario
Corteze popeljal v okolico Šentruperta po divje raslo hrano, po
nabiranju pa smo sodelovali pri pripravi kosila iz nabranega.
V oktobru smo se pogovarjali s Stipetom Hećimovićem o žitih in
njihovi najprimernejši uporabi, seveda nam je odgovoril na vsa
zastavljena vprašanja.
V novembru nam je Meta Vrhunc predavala o semenih, ki so
naša najdragocenejša dediščina, in o biološko-dinamičnih
načelih pridelovanja semen. V tem mesecu smo v prijetni družbi
nazdravili tudi Sv. Martinu.
Skupaj smo nabrali preslico in koprive. Večina članov je aktivna
tudi na ravni matičnega društva Ajda. Redno pregledamo tudi
vsebino sestankov IO društva, da lahko posredujemo skupno
mnenje članov sekcije.

V času rastne sezone smo skrbeli za zeliščni vrt in pobirali
pridelke. Posebej moramo pohvaliti moški del sekcije, ki je
naredil zunanji letni kotiček z veliko mizo za druženja. Otvoritev
kotička smo popestrili s kulinaričnimi dobrotami. Sicer pa so
naša druženja neprecenljiva zaradi izmenjave izkušenj in mnenj
ter tudi presežkov sadik in pridelkov.
Sodelovali smo tudii na prazniku Gušt in žluk v Komnu, na
Zelemenjavi, pri sprejemu in pogostitvi Ajde Koroška, s
socialnim podjetjem Zavod Gost na Planoti in še kje.
Vse aktivnosti niso bile izvedene po zastavljenem planu, zato
pa smo se sprotno dogovarjali in vključili nove, nepredvidene.V
decembru 2016 načrtujemo še delavnico o oreščkih in semenih
v prehrani s Stipetom Hećimovićem. Mogoče nas bo obiskal tudi
kakšen od treh decembrskih dobrih mož.
Za zaključek pa še zahvala Majdi, Olgi in Janezu, ki nas vedno
prijazno sprejmejo v Majdinem gaju in vsem našim članom, ki
se po svojih močeh trudijo pri aktivnostih sekcije.
Mirjam Hojak, vodja sekcije Dobra Misel

PROGRAM
SEKCIJE DOBRA MISEL ZA LETO 2017
Predavanja:
 Marija Fetah Kočevar: Spomin, kako ga izboljšamo na

naraven način, 11. januarja ob 18. uri na Biotehniški šoli
Šempeter
Mirjam Hojak: Izkušnje pri pridelavi lastnih semen
Primož Turnšek: Mikroorganizmi v tleh
Meta Vrhunc: Aktualna tema
Ogled filma o gensko spremenjenih organizmih





Delavnice in ekskurzije:











Stipe Hećimović, teme dogovorjene naknadno
Priprava začimbnih mešanic
Obisk zeliščarke Magde Rogelja
Irina Janežič: Priprava mesnih dobrot
Nabiranje zelišč po naravnih rastiščih  po Matajurju
Obisk Kmetijskega inštituta Slovenije
Obisk energijskih točk na Mostu na Soči ali Šebreljah pod
vodstvom Jožeta Muniha
Obisk kmetije Dejana Šperneta iz Tomaja, ki goji
industrijsko konopljo
Obisk delavnic na temo predelave lanu v Črnem vrhu nad
Idrijo.

V primeru zasedenosti predavateljev bomo poiskali
nadomestno temo.
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NA DELAVNICAH
V LETU 2016

Izkušnje
iz mojega mini oljčnika
Prva zasaditev dvajsetih oljčnih dreves je bila leta 1998, torej so stare
18 let. Predhodna kultura je bil vinograd. Priprava terena za oljčnik je
pomenila precejšen premik plasti zemlje. Analiza zemlje pred napravo
nasada je pokazala nizek odsotek humusa (0,7 %) in visoko vrednost
pH (7,7). Že po petletnem obdobju obdelovanja po biodinamični
metodi pa so se tla bistveno spremenila na bolje. Analiza je že
pokazala dvig organske snovi na 3,4 % in znižanje pH vrednosti na 7.
To so bili spodbudni rezultati, ki so omogočili optimalno delovanje
biodinamičnih preparatov.
Zasaditev in obdelava
Pred zasaditvijo mladih dreves sem vso zemljo v sadilnih jamah in
izkopano zemljo trikrat poškropila s preparatom gnoj iz roga. Drevesa
sem posadila v kompost, prepariran z biodinamičnimi preparati (brez t.
i. založnega gnojenja, ki je običajno pri konvencionalnem sajenju
dreves). Zame se je začelo obdobje nestrpnega čakanja na to, kako
bodo oljke reagirale na nov način obdelave. Oljke so bile čvrste in
živahne, vendar so v primerjavi s sosedovimi rasle počasneje. S
pomočjo preparata 500 so več energije usmerile v razvoj korenin in se
dobro ukoreninile tudi v globino. To je tudi bil moj cilj. Moje ravnanje
je dobilo potrditev, saj so oljke kljubovale vsem viharjem. Po nekaj
letih so v rasti dohitele tudi sosedove oljke.
Prva tri leta sem oljke okopavala in gnojila s kompostom. Sedaj je pod
drevesi zatravljeno, redno kosimo podrast in trikrat letno poškropimo s
preparatom MT. Vedno poškropimo z MT tudi po drobljenju obrezanih
vej, ki jih pustimo v oljčniku. Redno vsaj trikrat letno poškropimo tudi z
gnojem iz roga. Vsake štiri leta bi morali tudi odrasla drevesa pognojiti
s kompostom.
Krošnje dreves škropimo s kremenom iz roga (preparat 501) vsaj
trikrat letno. Škropimo spomladi, ko začnejo drevesa odganjati, in
sicer v jutranjih urah; štirinajst dni pred dozorevanjem škropimo
popoldne, da pospešimo dozorevanje plodov, škropljenje po obiranju v
popoldanskem času pa pospeši in izboljša dozorevanje lesa.
Dobre izkušnje imam z uporabo AŽB brozge. Za zimzelene rastline,
kar je tudi oljka, uporabljamo le 10 % koncentracijo pri zimskem
škropljenju. Z bakrovimi pripravki poškropimo spomladi in po obiranju
v količini, ki je dovoljena za biodinamično pridelavo.
Problem je tudi oploditev oljk. S škropljenjem v cvet z našim
pripravkom bladrijan imamo dobre rezultate (3 kapljice preparata na 1
l vode).
Zaščita pred škodljivci
Proti oljčni muhi uporabljamo insekticid GF120, ki ga škropimo samo
po deblu do prvih ogrodnih vej, nikoli po celi krošnji. Za kontrolo naleta
uporabljam rumene lepljive kartone. Za vabe pa rumeno pobarvane
plastenke, v katere dam vabo in GF 120.
Franka Ozbič, univ. dipl. inž. agr.

SEKCIJA POTENCA
NAČRT IZOBRAŽEVANJA V LETU 2017
 Socialno podjetje - primeri dobre prakse, ogled, v
Sloveniji ali zamejstvu
 Sonnentor, Avstrija, obisk podjetja združen z
ogledom še kakšnega primera dobre prakse
 Obisk Demeter pridelovalcev

 Pogovori z Demeter pridelovalci, predavanje
Tanja Krstov, vodja sekcije Potenca
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