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ZIMSKA POMLAD NAŠE AJDE
Končno se je začelo dogajati! Članstvo Društva Ajda Goriška postaja
statistično vse mlajše. Škoda, ker ne morem zapisati, da smo dobrih 13 let
čakali na to, saj trditev ne bi bila točna. Pred 13 leti, ob začetku delovanja
sekcije, in tudi pred 10 leti, ob ustanovitvi goriške Ajde, smo bili vsi toliko in
toliko let mlajši, zato starostna sestava društva ni bila tako očitna. Leta pa so
dodajala svoje in s seznama so se poleg imen muh enodnevnic polagoma
izgubljala tudi nekatera imena zvestih in delovnih članov. Seveda so prihajali
novi navdušenci in veliko jih je tudi ostalo in so z nami tudi danes, toda
praviloma so bili že ob pisanju vstopne prijavnice v zrelih letih. Sčasoma se
nas je oprijelo prepričanje, da je resnejše ukvarjanje z biodinamiko domena
ljudi v zrelih letih, le potihem smo še upali, da bo kateri od medvedkov in
čebelic, ki so prihajali v spremstvu vzgojiteljic sadit solato na naš ogledni vrt, le
ohranil tisti prvinski odnos do zemlje, ki ga je skupaj s prijateljčki pokazal ob
stiku z voljno, rjavo snovjo, v kateri se lahko tako lepo gnete in maže roke. Pa k
sreči ni bilo treba tako dolgo čakati. Že lani so se malo pred začetkom zime (!)
pokazali prvi znanilci pomladi, na letošnjih začetnih tečajih pa je novih
pomladinov že za srednje veliko trato. In razveseljivo je to, da so med njimi v
glavnem taki, ki se na delo z zemljo že kar dobro spoznajo.
Zdaj ste tu. Naši ste. In mi smo vaši. Veliko uspehov želim nam vsem.
Breda Medvešček, urednica

TRI ZVEZDICE IZ LETA 2011
Na prvo stran publikacije, ki ste jo dobili v roke tik pred koncem leta, prav gotovo sodijo
dosežki, taki ali drugačni: najbolj opazni, najbolj koristni, najbolj usodni, skratka naj.
Kateri so torej bili v Društvu Ajda Goriška takšni dosežki v tem letu?
Franka Ozbič, univ. dipl. inž. agr., sicer pa naša svetovalka za biodinamiko, je svoj
izbor nanizala takole: prva zvezdica - prihod večjega števila mladih v društvo, druga
zvezdica – osnovanje centrov za mešanje pripravkov z mešalnimi napravami v kar štirih
delovnih okoliših (Vogrsko, Levpa, Kras in Vipavska dolina) in tretja zvezdica – povečano
zanimanje posameznih večjih oljkarjev in vinarjev za vstop v naše društvo in prijavo v
Demeter kontrolo. Recimo, da so to večje zvezde, drugih zvezdnih rojev z manjšimi
iskricami pa je bilo v letu 2011 še več. Nekaj jih boste prav gotovo našli tudi na
naslednjih straneh.

ŽELIMO VAM, DA BI VSE DOBRE ŽELJE,
KI VAM BODO V TEH PRAZNIČNIH DNEH IZREČENE ZA LETO 2012,
VZELI ZARES IN JIH TUDI URESNIČILI.
Predsednica Greta Sorta in člani IO Društva Ajda Goriška

Leto sprememb in nekaterih presežkov
V letu 2011 je Društvo Ajda Goriška dobilo novo vodstvo. Čeprav smo se zavedali, da bo Franka Ozbič,
univ. dipl inž. agr., ustanoviteljica našega društva in dolgoletna predsednica, svojo funkcijo enkrat morala
predati, smo se člani in izvršni odbori društva tega več let otepali. V letošnjem marcu pa se je to vendarle
zgodilo. Njeno predsedniško funkcijo je prevzela Greta Sorta, univ. dipl. inž. agr. Pa ne mislite, da zdaj
naše Franke »ni več na sceni«. Za tale sestavek, ki naj bi bil nekakšno poročilo o našem delu, je skoraj
vse podatke zapisala Franka, ker ga bo v predpisani obliki pač treba oddati na upravno enoto in priložiti
prijavi na razpise za financiranje projektov društva, vendar smo ga za našo tokratno uporabo malo
kozmetično obdelali, da se bo zdelo, kot da ni poročilo, ker vemo, da ga boste tako rajši prebrali. Seveda
je pri številkah in podrobnostih pomagala naša Savina Franko, brez katere pri kakršnih koli evidencah
preprosto ne gre več. Letos so tudi vodje delovnih okolišev in nosilci posameznih projektov prvič podali
posamezna pisna poročila o svojem delu – odlična stvar tale internet, kajne. Vsem prav lepa hvala za trud.
PREPARATI SO KVALITETNI
Na našem glavnem delovnem poligonu v Levpi pri Skrtovih smo kot običajno izdelali vse pomembne
preparate: kompostne preparate in preparate za rast rastlin, na kmetiji pa so nam nudili tudi surovine za
pripravo preparata po M.T in za izdelavo premaza in paste za sadno drevje, kar smo tudi izdelali po
posameznih centrih. K uspehom pri izdelavi preparatov je pripomoglo marljivo in disciplinirano nabiranje
posameznih vrst potrebnih rastlin: cvetov regrata, rmana in kamilic, rastlin koprive in hrastovega lubja.
Letos smo izdelali tudi dosti baldrijanovega preparata. iz cvetov baldrijana. Če pomislimo, da nabiranje
zelišč ni samo zamudno, a nujno in koristno opravilo, ampak tudi prijetno druženje, smo lahko še bolj
zadovoljni in ponosni nase.
NAMEŠALI IN UPORABILI SMO KAR 10.500 LITROV ŠKROPIVA!
Še nobeno leto nismo v društvu namešali toliko škropiva iz preparatov 500, M.T. in 501 ter paste, kot
letos. 10.500 litrov je velika količina, še posebno, če jo primerjamo s tistimi iz prejšnjih let. Škropljenje
gnoja iz roga (500) in preparata M.T. je bilo opravljeno po letnem načrtu gnojenja, s preparatom M.T. pa
smo gnojili še večkrat zaradi preventive pred sevanjem iz japonske JE. Pasto smo uporabili pri zimskem
škropljenju sadnega drevja. Uporaba kremena iz roga (501) se je letos zavlekla, ker je pomlad nastopila
dokaj pozno. Tako smo prvo škropljenje opravili šele sredi aprila in ga nadaljevali v maju in juniju.
Preparati so se mešali v mešalih po vseh centrih – v Levpi, na Vogrskem, na Krasu in nazadnje tudi v
Vipavski dolini. Enkratna zmogljivost posameznega mešala za ritmično mešanje je 150-160 litrov škropiva.
Mešala so se pokazala kot izreden pripomoček, posebno za obdelovalce velikih površin. Zelo se je
povečala raba preparatov, razširil se je krog uporabnikov le-teh in povečale so se površine, ki so bile
poškropljene s preparati. Veliko članov je šele zdaj dojelo, koliko škropljenja potrebujejo njihova posestva.
Priprava škropiv po centrih ima poleg praktičnega tudi socialni vidik, saj so to tudi kraji za izmenjavo
strokovnih izkušenj in nekakšni družabni centri članov obenem. Naša želja je, da bi lahko z mešalom
opremili in vzpostavili center še v Šempetru.
V navedeno količino škropiva pa nismo všteli zimskega škropljenja z apneno-žvepleno brozgo, ki so ga
člani opravljali posamezno, seveda v skladu s strokovnimi navodili pristojnih svetovalcev iz našega
društva.
ODGANJALCI DIVJADI
Naše obdelovalne površine bodo naslednjo sezono bolj varne pred lisicami, srnami, divjimi prašiči, zajci in
polhi. Za te nepovabljene goste vrtov, njiv in sadovnjakov smo namreč izdelali škropiva, ki odganjajo
vsako posamezno vrsto teh živali.
OGLEDNI VRT JE ODIGRAL SVOJO VLOGO
»Naš« ogledni vrt na Biotehniški šoli je živel pet let in doživel en cel kolobar in začetek drugega. Morda se
to zdi kratka doba, vendar smo se v tem času na vrtu vsi skupaj veliko naučili o biodinamični obdelavi in

pridelavi. Skoraj nerodno zemljo nam je z veliko truda uspelo spremeniti v humozno vrtno zemljo, na kateri
smo pridelovali izvrstne pridelke. Marsikateri nov član je šele na tem vrtu spoznal razliko v kakovosti med
vrtninami, pridelanimi po biodinamični metodi, in tistimi, pridelanimi po konvencionalni ali kaki drugi
metodi. Na tem vrtu smo se naučili pravilnega kolobarjenja, kar ni tako preprosto opravilo, kot se zdi, je pa
pogoj za kakovostno pridelavo in ohranitev plodnosti tal. Samo letos smo na oglednem vrtu opravili 185
delovnih ur.
Naš vrt pa je imel tudi pedagoško vrednost, saj smo na njem redno gostili otroke iz vrtcev in nižjih
razredov osnovnih šol. Otroci so pod našim vodstvom sadili zelenjavo in jo ob ugodnem času prišli tudi
pobrat ter jo uporabili na svojih jedilnikih, kar je bil del vzgojnega oz. učnega procesa. Vrt pa nam je služil
tudi za sprejem članov iz društev drugih Ajd ter ostalih gostov.
Biotehniška šola Šempeter bo na površini, kjer smo imeli ogledni vrt, uredila oljčni nasad, mi pa bomo za
nov ogledni vrt poiskali novo lokacijo.
IZOBRAŽEVANJE ČLANOV
Predavanja so potekala v glavnem po začrtanem programu, odpadlo je le predavanje, ki je bilo
načrtovano za 2. november, ker je bila šola zaradi počitnic zaprta.
Januarja je Fanči Perdih, univ. dipl. inž. agr. predavala na temo Kako pripravimo semenice.
Februarja sta Franka Ozbič, univ. dipl. inž. agr. in Olga Železnik pripravili predavanje Priprava
kolobarja, sledila pa je izmenjava semen med člani.
V februarju je bila na posestvu Franke Ozbič zelo uspešna Delavnica obrezovanja sadnih
dreves, ki so jo vodili naši člani Greta Sorta, univ. dipl. inž. agr, Martin Gregorc, Marjan
Mozetič in Jordan Jakin. Mozetič je specialist za aktinidije, Jakin za obrezovanje oljk, Greta in
Martin pa sta vodila obrezovanje ostalega sadja – hrušk, jablan, kakijev, vinske trte, fig,
marelic, sliv in češenj. Seveda pa je vsak od specialistov, pa tudi kateri od ostalih udeležencev,
dodal pri obrezovanju še kako svojo izkušnjo ali samo domislico.
Marca smo imeli občni zbor, na katerem smo izvolili novo predsednico Greto Sorta in nove
člane organov društva. Ob tej priliki smo se zahvalili naši Franki Ozbič za njeno dosedanje
dolgoletno delo v društvu. Po seji je nastopila igralka Nevenka Vrančič z gledališko prirejenimi
štorjami iz Istre. Pripoved Šavrinke Plavke je še posebno pritegnila občinstvo. Zelo hvaležni smo
bili Nevenki, da nam je podarila tak prisrčen dogodek.
V aprilu je Marjana Pia Pečenko predavala o Novostih v b-d pridelavi. Predavanje naj bi bilo
povzetek predavanj z mednarodnega seminarja agronomske fakultete v Mariboru, vendar se je
predavateljica osredotočila predvsem na novosti pri pripravi zemlje.
V jesenskem delu predavanj je nastopila sprememba pri organizatorjih. Odtlej za pridobivanje
predavateljev in za predavanja skrbita Marjana Pia Pečenko in Sonja Brajdih. Prvo predavanje
v njuni režiji je bilo oktobra z naslovom PERMAKULTURA. Predavala je Bojca Januš. V povezavi
s tem predavanjem je bila v Ajdinem kotičku organizirana delavnica, na kateri je predavateljica
prikazala pripravo oglja v pirolitičnem kuhalniku.
V decembru je bilo namesto napovedane okrogle mize predavanje dr. Antona Fištravca Teorija
U. Obisk predavanja, predvsem pa odziv udeležencev je bil tako dober, da je Marjana kar na
kraju samem predavatelja dr. Fištravca angažirala za še eno predavanje, ki bo 4. januarja
2012. Nekakšno novoletno darilo društva svojim članom, torej.

AJDIN KOTIČEK
•

vsak petek

•

17.–19. ure

Ajdin kotiček deluje v Majdinem gaju na Vogrskem, kjer se dobivamo člani goriške
Ajde - ob ugodnem vremenu pod hrasti, drugače pa v prostoru vrtnarije. Ajdin kotiček
nima programa, saj se za dogajanje dogovorimo sproti. Vedno si najprej izmenjamo
naše pridelke, ponavadi po vnaprej dogovorjenih naročilih, predvsem pa novice, in
običajno steče tudi debata na kakšno temo, ki je splošno zanimiva. Vse je odvisno od
pobude prisotnih. Na programu smo nazadnje imeli majčken semenj novoletnih daril,
naših pridelkov in izdelkov, potem pa predpraznično srečanje. Pridružite se nam kdaj.
Marjana Pia Pečenko
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priprava kompostnih kupov

izdelava premaza in paste za
sadno drevje in trto

cvet, plod

plod

plod

cvet

nabiranje kamilice

plod

plod

plod

DAN

PRIMEREN

NAČIN VODENJA

TEMA DELAVNICE

9. avgust

vodje okolišev

po okoliših

vodje okolišev

november
november

odgovoren za ovojnice: PAJNIK ZVONIMIR
skupinsko

MAJDA BLAŽIČ;

odgovorna za rogove: MARTIN GREGORC in

DRAŠČEK DARINKA

ČERNE JOŽKO, KOSOVEL ANICA in

PAVLIN JOŽKO
Levpa

Panovec, po skupinah

oktober,

28. september

16., 17., 18. september

KODELJA IVANKA (031 268 335)

VETRIH MARA

7., 8. julij
30. julij
18., 19. avgust

skupinsko

10., 11. junij;

vsi vodje okolišev
posaditev pri posameznih članih in obiranje
organizirata
DOVJAK DRAGICA in FJORELI ANICA s
sodelavkami
skupinsko nabiranje v planinah

10., 11. junij

13. maj;

DRAŠČEK DARINKA
vsi okoliši,

ČERNE JOŽKO, KOSOVEL ANICA in

ob 14. uri
2. junija

KOSOVEL ANICA (302 13 74)
Levpa

po skupinah

GREGORC MARTIN

SORTA GRETA

MOZETIČ MARJAN

VODJA ALI KONTAKTNA OSEBA

KRAJ

19. maj

16. in 17. aprila

8. februar

13. januar

12. januar

DATUM

PROGRAM DELAVNIC V LETU 2012

Opomba: Datumi izvedbe delavnic so odvisni od vegetacije in vremenskih razmer. O datumu in
ostalih podrobnostih boste za vsako delavnico še posebej obveščeni s telefonskim sporočilom
(SMS).

PROGRAM
ŠKROPLJENJA RASTLIN Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI
v letu 2012
Škropljenje s kremenom (501) iz roga
Škropimo na zelene liste rastlin na dan, ki je primeren za posamezne vrste rastlin (plodovke na dan za plod
itd4). Škropljenje je potrebno opraviti zgodaj zjutraj do 8. ure!
Dan pred datumom škropljenja pokličite Olgo Železnik (tel. 041 200 502) in ji sporočite količino škropiva, ki
ga potrebujete.

SADNO DREVJE – plodovke
Vse plodovke škropimo zgodaj zjutraj do 8. ure, razen v novembru, ko jih škropimo popoldne.
S kremenom poškropimo vsaj šestkrat.
Mesec

Datum

Znamenje

Stopnja razvoja rastline

MAREC

16. marec

STRELEC

Plodovi veliki kot lešnik.

APRIL

21. april

OVEN

Plodovi se debelijo.

MAJ

30. april
10. maj

LEV
STRELEC

Plodovi se debelijo.
Plodovi se debelijo.

JUNIJ

19. maj
15. junij

OVEN
OVEN

Plodovi se debelijo.
Plodovi se debelijo.

25. junij

LEV

Plodovi se debelijo.

17. november

STRELEC

Dozorevanje lesa (popoldne)

NOVEMBER

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

Datum

Znamenje / čas škropljenja

APRIL

13. april

KOZOROG/ zgodaj zjutraj

MAJ

22. maj

BIK/ zgodaj zjutraj

JUNIJ

26. junij

DEVICA / zgodaj zjutraj

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

Mesec

Datum

Znamenje / čas škropljenja

APRIL
MAJ

19. april
8. maj

RIBE / zgodaj zjutraj
ŠKORPIJON / zgodaj zjutraj

JUNIJ

22. junij

RAK/zgodaj zjutraj

Podatki v vseh tabelah so delo Franke Ozbič, univ. dipl. inž. agr.

PROGRAM GNOJENJA
Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI
v letu 2012
Gnojenje z gnojem iz roga (500) in preparatom po M.T.
Mesec
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER

Datum
9. marec
25. april
11. maj
26. junij
16. julij
2. avgust
7. september

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

Preparat škropimo na zemljo!
Dan pred datumom škropljenja pokličite Olgo Železnik (041 200 502) in ji
sporočite količino gnojila, ki ga potrebujete.

PROGRAM
ŠKROPLJENJA RASTLIN
v letu 2012
Škropljenje z apneno-žvepleno brozgo
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
2 % AŽB (2 dl/10 litrov vode), ko se razvijejo listi;
0,5 % AŽB (0,5 dl/10 litrov vode), ko zacvetijo prvi cvetovi;
1,5 % AŽB po končanem cvetenju;
0,3-0,5 %, ko se razvijajo plodiči.
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 % (o,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.

ZAKLAD PREPARATOV

PROGRAM PREDAVANJ
V LETU 2012

*****
V ORGANIZACIJI DRUŠTVA AJDA GORIŠKA
•

4. JANUAR - dr. Andrej Fištravec: Teorija U

•

1. FEBRUAR - dr. Matjaž Turinek: Rodovitnost
zemlje

•

7. MAREC - Občni zbor Ajde Goriška

•

4. APRIL - domači predavatelji: Priprave na
novo rastno sezono

Za oktober, november in december pa teme in
predavatelji še niso izbrani.

Naša varuhinja zaklada preparatov
Darinka Drašček poroča, da je v banki
zaloge dovolj, le kamilic je glede na ostale
preparate nekoliko manj in bo z njo
potrebno ravnati varčneje.
Preparati so bili po sušenju razdeljeni
po centrih: Levpa - Veronika Skrt,
Ajdovščina - Stevard Koncut v Selu, Kras
- Jože Furlan v Malem dolu, Vrtojba Darinka Čučič, Vogrsko - Olga Železnik,
Solkan - Darinka Drašček.
Torej, brez panike za prihodnjo sezono.
V centrih pa nam le dobro čuvajte naše
zaklade.

*****
V ORGANIZACIJI DOBRE MISLI
•

ZANIMIVKE
•

Certifikat DEMETER so si pridobili naši člani:
Franka Ozbič, Veronika Skrt, Ivana Stancich
Venier in soprog Sergio. V postopku za ta
certifikat pa so: Marjana Pia Pečenko, Anton
Parič, Zmago Petrič, Zvonko Bažika in Janez
Mučič z Leo Beranič.

•

Društvo Ajda Goriška ima do trenutka, ko to
pišemo, registriranih 168 članov.

•

Letos je izšla publikacija Osnove rastlinske
pridelave po biološko-dinamični metodi
avtorice Franke Ozbič. Izdala Zveza društev Ajda
–Demeter Slovenija.

•

Na biodinamičnem posestvu fundacije Le Madri
blizu Modene (Italija) zakopljejo ostanke od
čiščenja kravjih rogov (porozen stržen) med
plasti komposta in tako nastane odlično gnojilo,
ki ga prodajajo vrtičkarjem. Na tej kmetiji smo
bili letos poleti na ekskurziji v organizaciji
Zavoda Demeter.

•

Sekcija Dobra misel je letos organizirala 10
predavanj in 3 delavnice. Na predavanju Sanje
Lončar v januarju je bila udeležba rekordna - 59
udeležencev!

10. JANUAR - Sanja Lončar: Kako do več
energije - ob 17. uri v Dvorani Mestne občine
Nova Gorica

Ostala predavanja so vsako drugo sredo v mesecu ob
17. uri na Biotehniški šoli Šempeter. O temah
predavanj vas bomo obveščali mesečno na spletnih
straneh in po SMS-jih.
*****
V ORGANIZACIJI MARIBORSKE UNIVERZE,
ZAVODA DEMETER IN DRUGIH
•

15. JANUAR

ing. Willi Erian: Gnojenje, življenje tal, reja živali
Michael Limmer: Vizija izgradnje humusa
•

12. FEBRUAR

Elisabeth M. Beringer: Prehrana iz antropozofskega
vidika
Doslej sta že bili dve predavanji v novembru in
decembru 2011. Za vsako posamezno predavanje se
morate prijaviti vsaj 3 dni pred načrtovanim terminom
preko e-pošte: BD.izobrazevanja@gmail.com ali na
telefonsko številko 041 960 972 (Matjaž)
Ta predavanja iz sklopa zimskih izobraževanj za
biodinamike obiskuje devet naših članov, nekateri že
več sezon. Predavajo renomirani tuji strokovnjaki s
področja biodinamike.

AJDINE NOVICE , periodični brezplačni informator za člane
Društva za biološko dinamično gospodarjenje Ajda Goriška,
Šempeter pri Gorici, Ulica padlih borcev 26, ki je tudi izdajatelj
publikacije. Uredniški odbor: Franka Ozbič, univ. dipl. inž.
agr., Breda Medvešček in Mija Pavlin. Urejanje in teksti,
oblikovanje in postavitev: Breda Medvešček. Šempeter,
december 2011, naklada 200 izvodov.

NA ZAČETNEM TEČAJU BIODINAMIKE VEČ MLADIH

V zadnjih mesecih letošnjega leta sta v naši Ajdi potekala
tečaja bodinamike za začetnike. Letošnja udeležba na
tečajih, prvi je bil na Krasu, drugi v Šempetru, je presegla
pričakovanja, še posebej pa navdaja z optimizmom to, da
so se ga udeležili povečini mlajši, kar je bila v dosedanji
praksi prej izjema kot pravilo, še bolj razveseljivo pa je,
da so bili med tečajniki tudi posamezniki, ki obdelujejo
večje kmetijske površine. Mladi so v razgovoru povedali,
da se zavedajo nujnosti drugačnega odnosa do zemlje in
narave ter se skladno s tem želijo pri svojem delu tudi
ravnati. Biodinamično kmetovanje jim pomeni izziv in
najustreznejšo alternativo konvencionalni, od narave vse
bolj oddaljujoči se pridelavi hrane.
Predavateljica in tudi vodja praktičnega dela tečajev na
obeh lokacijah je bila univ. dipl. inž. agr. Franka Ozbič. V
petih dneh se je na vsakem tečaju zvrstilo pet sklopov
predavanj, ki so okvirno zajeta v publikaciji Franke Ozbič
z naslovom Osnove rastlinske pridelave po biološkodinamični metodi.

Posnetek je s Planine pri Ajdovščini, kjer je bila na
kmetiji
Petričevih
ena od zaključnih delavnic
letošnjega izobraževanja za začetnike.

Prijazna zelena šola
Letošnji naravoslovni dan na Osnovni šoli Idrija je bil za
učence treh osmih razredov dokaj neobičajen. Obiskali smo
jih namreč člani Društva Ajda Goriška in jim predstavili naše
delo. Osmošolci so nadvse disciplinirano spremljali
predavanje naše svetovalke za biodinamiko Franke Ozbič,
ki je na zelo poljuden način podala uvod v biodinamično
prakso. Nazorna računalniška predstavitev z grafi in
fotografijami je povedano še bolj približala računalniški
generaciji. Učenci so po predavanju postavili več zanimivih
vprašanj. V pogovoru s prijazno ravnateljico Nikolajo Munih
pa smo izvedeli, da učence v okviru učnih programov
načrtno seznanjajo z zdravo prehrano in ekološkimi
problemi. Predstavila nam je tudi težave, s katerimi se
srečujejo na šoli pri nabavljanju zdravih domačih pridelkov
Pogled na sadno mizico. Učenci imajo med odmori na
za šolsko kuhinjo.
voljo prigrizek v obliki slastnih domačih jabolk.

OBISK PRI BIODINAMIKIH V TRŽAŠKEM MESTNEM PARKU
Konec septembra smo predstavniki našega društva
obiskali tržaške biodinamike, člane podružnice
milanskega društva Associazione per l’Agricoltura
biodinamica. Na njihovem biodinamičnem vrtu, ki je
lociran v Parku Svetega Ivana, so nas prijazno in
gostoljubno sprejeli
predsednik društva Gianni
Bratolich,
gospa Soča Košuta, profesor Michele
Codogno in nekaj drugih članov. Razkazali so nam
zgledno urejen vrt, ki jim služi za praktično
biodinamično delo pa tudi kot kotiček za strokovne
pogovore in proučevanje antropozofske literature,
čemur posvečajo veliko pozornosti.
Predsednik
Bratolich je izrazil željo, da bi se spomladi leta 2012
srečali v našem društvu, ker bi se med drugim radi
seznanili z našo čebelarsko dejavnostjo. Veseli bomo
njihovega obiska.

UTRINKI Z NAŠIH DELAVNIC IN PREDAVANJ
PREDAVANJE O »TEORIJI U«

Dr. Andrej Fištravec nam je predaval o
Teoriji U. Gre za teorijo Otta Sharmerja, z
bostonskega tehnološkega inštituta, po kateri
naj bi bilo (poenostavljeno povedano) mogoče
postopoma sanirati oz. preoblikovati vse
sisteme v družbi; temelj teh sprememb naj bi
bile
spremembe
družbenih
odnosov,
razumevanja družbe, predvsem pa načina
mišljenja, čustvovanja in hotenja vsakega
posameznika in njegovega odnosa do
preteklosti, sedanjosti in bodočnosti.
Kot
družba
(in
posamezniki)
bi
morali
funkcionirati sonaravno, sokulturno in
sodružbeno.

IZDELAVA KOMPOSTA

Ker je pravilno pripravljen kompost
osnova biodinamičnega kmetovanja, smo
na obeh letošnjih tečajih za začetnike
izvedli delavnico na to temo.

Tako Otto Sharmer kot dr. Andrej Fištravec,
ki je sociolog, sta dobra poznavalca
antropozofije, biodinamike in waldorfske
pedagogike.
Takih predavanj si želimo še večkrat.

PRIJATELJI Z OBALE
Na začetnem tečaju so sodelovali tudi biodinamiki z
Obale. Ti so prav v decembru registrirali Društvo za
biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Istra,
katerega predsednica je Darja Trgo, sedež društva pa
je na kmetiji Dilici 15, Šmarje pri Kopru. Veselo
novico nam je sporočila članica društva Evgenija
Pejič, ki je v svojem prijaznem elektronskem pismu
med drugim zapisala: »… Zagotovo se bodo naše poti
še srečale, k vam pridemo nabirat preslico, ki je tu
ni, pa tudi baldrijan. Morda pa se kdaj vidimo na
našem koncu, ko bomo organizirali kakšno srečanje.«
Nato nam je zaželela še vse dobro v prihajajočem
letu.
Srečno in uspešno leto tudi vam, dragi prijatelji!

