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ZVEZDICA ODLIČNOSTI 

ZA TISTE, »KI STE VEDNO ZRAVEN« 

Ajdine novice letošnjo zvezdico podeljujejo, kot smo zapisali v naslovu, 

tistim, »ki ste vedno zraven«. Tistim članom, ki prihajate na delavnice 

zakopa in izkopa preparatov, ki ob teh priložnostih s seboj v steklenih 

kozarcih skupaj z dobro voljo prinašate vse potrebne čaje - rman,  

kamilico, regrat. Ki še prej  ta zelišča naberete in posušite, za  izdelavo 

drugih preparatov nabirate in sušite tudi preslico, režete koprivo za 

zakop, nabirate baldrijan in iz njegovih še svežih cvetov izcedite sok. 

Tistim, ki potrpežljivo naberete hrastovo skorjo, jo zmeljete v prah, 

zakopljete v hrastovem lubju. Ki vestno in natančno polnite rogove z 

gnojem in iz njih praznite preparat 500. Ki se ne prestrašite krojenja in 

šivanja živalskih ovojnic za preparate, ki jih nato z veliko natančnostjo in 

previdnostjo napolnite z zelišči. Tistim, ki še prej ta kravjek, ovojnice in 

rogove, kremen in kar je še ostalih surovin poiščete, zberete in shranite. 

Ki z rudarsko vnemo tolčete in drobite kremen. Ki vam kramp in lopata 

nista odveč niti v ilovnati razmočeni zemlji pri kopanju jame za odkop ali 

zakop katerega od preparatov. Ki ne izgubite živcev, če je treba »na 

terenu« včasih do skrajnosti improvizirati, uporabiti tudi  motorko, 

sekiro, dleto. Še bi lahko naštevali številna opravila, toda saj o njih prav 

gotovo več veste vi, ki ste vedno zraven.  

Tale vaša zvezdica je zares dragocena. Odlična. 

 

VSEM ČLANOM  ŽELIMO ZDRAVO IN RODOVITNO LETO 2015 
  člani IO Ajde Goriška in predsednica Greta Sorta.   

www.ajda-goriska.si 
»Moja, tvoja, naša Ajda« sem hotela s 
kančkom staromodne romantike nasloviti tale 
zapis, pa se mi je misel kar nekako sama 
zaklikala na zgornjem naslovu. Naj bo.¶ 
Pišem ob velikem kupu arhivskega gradiva. 
Najstarejši dokument je vabilo na ustanovni 
občni zbor Delovne skupnosti Ajda Goriška iz 
leta 1998. Listam med seznami, dopisi, vabili, 
anketnimi listi, plakati, prošnjami za dotacije, 
osnutki predstavitvenih zloženk. V obledelih 
mapah se  lesketajo fotografije, vmes je 
vložen kak košček  filmskega negativa iz 
moje stare, nikoli pozabljene minolte. 
Posnetki z delavnic pri Marti v Avčah: na njih 
je nekaj obrazov, ki jih še danes srečujem v 
društvu, veliko drugih, ki jih vidim le še 
poredko, nekaterim obrazom na posnetkih pa 
sem pisala celo besede za grenko zadnje 
slovo.Takšno je življenjje. ¶ Obrazi. In roke - 
sproti jih prepoznavam: Martine, Severinove, 
Frankine…, ki nosijo prgišča komposta, prsti, 
na ogled dajejo kristal kamene strele, njivsko 
preslico, ovojnico za preparat... Ženske roke, 
moške roke; z razjedami od zemlje in brez 
njih. (Samo ne reci spet: Dobri stari časi, si 
ukažem v mislih.) ¶ Dajmo, čas je zlato! 
Kliknem na mapo Moje slike. Vsujejo se 
fotke. Zdajšnjih obrazov - vaših. Delavnice v 
Levpi, naš stalni prostor tam pri Skrtovih, kupi 
rogov, ovojnic; delavnice v Majdinem gaju, 
nabiranje zelišč, predavanja v naši učilnici na 
Biotehniški šoli Šempeter, posnetki mnogih 
znanih predavateljev za katedrom, pred tablo. 
Z veliko nostalgijo si ogledujem naš  nekdanji 
vzorčni biodinamični vrt pred Biotehniško šolo 
- poljine z ličnimi lesenimi tablicami in 
kompostniki. Tu in tam posnetki s kakšnega 
izleta s krajevnimi značilnostmi. Pa novoletna 
praznovanja v Majdinem gaju. Obiski na 
posestvih naših pridelovalcev: vinska trta, 
oljke, kiviji, vrtnine, semena.¶ Premajhen je 
tale okvir, da bi še lahko naštevala. Naj tudi ti 
spomini ostanejo lepi. In se pridružijo tistim, 
ki nam jih je  dano v  novem letu doživeti  
skupaj - v goriški Ajdi. ¶  Srečno! 
Pa le kliknite kdaj na zgornji naslov. 
 
Breda Medvešček, urednica 
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KAKO SMO V LETU 2014 IZPOLNJEVALI  

ZAČRTANE NALOGE  

Že spet je izšel Setveni priročnik z rumenimi platnicami. Meta 

Vrhunc nam je pravkar poslala še skoraj tople izvode. Tokrat je 

v njem tudi prispevek o naši Ajdi. Predvsem pa veliko 

uporabnih podatkov, modrosti in resnic. Dela nam ob ugodnih 

dneh prav gotovo ne bo z manjkalo, prej bo zmanjkalo dni za 
številna opravila, če bo vreme podobno letošnjemu. Sicer pa, 

preden začnemo z novim koledarjem, je potrebno narediti črto 

pod letošnjim delovnim letom v društvu, v katerem je trenutno 

včlanjenih 178 članov. 

Preparati 

Tudi letos smo skupinsko in ob požrtvovalnem vodstvu  vodij 

posameznih delavnic uspešno nabrali vsa zelišča za preparate: 

najprej regrat, nato kamilico, koprivo, rman, preslico in tudi 

hrastovo skorjo; naši skrbniki za ovojnice in rogove in skrbnica 

za kameno strelo so vzorno opravili svoje naloge; še posebej 

naj omenimo našo varuhinjo zaklada, ki vzorno skrbi za banko 

preparatov - ti so z novim načinom hrambe v bakrenih posodah 
in posebne nege z vzdrževanjem vlage še bolj kakovostni in 

učinkoviti.  

Izkop preparatov  v maju  in zakop v septembru sta bila 

uspešna, preparati so v glavnem dobro uspeli. Prav na dan, ko  

bo  ta številka Ajdinih novic v tiskarni, bomo izkopali tudi 

posebne preparate: glino po receptu Huga Erbeja, baker iz roga 

in žveplo iz roga. 

Zbrani podatki o škropljenju z osnovnim biodinamičnimi 

preparati so pokazali, da so bile v letu 2014 porabljene 

nekoliko manjše kaličine škropiv kot lani. Vseh osnovnih 

škropiv (preparat 500, 501 in M.T.) je bilo poškropljenih 8.470 

litrov, od tega kar 6.590 litrov gnoja iz roga, 1.310 litrov 

kremena iz roga in 570 litrov preparata M.T. Pri zadnjem smo 
upoštevali le samostojno škropljenje, ne pa količin, ko je bil 

preparat dodan gnoju iz roga. Pri zbiranju podatkov smo 

upoštevali količine, ki so jih namešali v Majdinem gaju, in 

škropivo, ki so ga po lastnih zagotovilih škropili večji 

pridelovalci. Nimamo pa podatkov manjših pridelovalcev, ki za 

potrebe svojih manjših obdelovalnih površin (vrtovi, manjše 

njive)  zaradi oddaljenosti od centrov ali iz kakih drugih 

razlogov mešajo preparate samostojno. Po naši oceni ta 

količina ne presega 200 litrov osnovnih preparatov. 

 Obveščanje 

Člane smo obveščali kot doslej: enkrat letno z Ajdinimi 

novicami, mesečno preko spletne strani (12 izdaj), sprotno s 
SMS-ji, telefonskimi obvestili in preko e-pošte. Poleg tega smo 

o našem delu pisali tudi v reviji Svitanje. 

Izobraževanje s predavanji 

V februarju smo v Hortikulturnem centru Orehovlje gostili dva 

predavatelja iz italijanskega semenarskega podjetja Arcoiris - 

profesorja dr. Antonia Lo Flega in  Bruna Campiona. 

Predavanje z naslovom Semenarstvo in genetika je bilo 

razdeljeno na dva dela. V prvem smo se seznanili s projektom 

proizvodnje semen in pobudami Arcoirisa, edinega 

italijanskega podjetja, ki prideluje ekološka in b-d semena, da 

bi tudi v Sloveniji začeli pridelovati taka semena starih 
avtohtonih sort, saj je, kot sta oba gosta poudarila, izredno 

pomembno, da so semena prilagojena območju, kjer se jih 

uporablja. V drugem delu pa smo se  seznanili s postopki 

selekcije semen posameznih rastlinskih vrst in z različnimi 

posebnostmi rastlinske genetike. Po predavanju smo lahko 

nakupili tudi semena podjetja Arcoiris. 

V novembru je k nam prišel naš stari znanec dr. Matjaž 

Turinek s predavanjem Pridelava in predelava zelenjave na 

kmetiji Turinek. Čeprav smo bili pripravljeni, da bo povedal 
marsikaj zanimivega, nas je presenetil z novostmi in domisleki, 

s katerimi zna tudi zapletene stvari zelo poenostaviti. Predstavil 

je projekt pridelave in predelave zelenjave ter prodajo 

pridelkov in izdelkov, kar vse na kmetiji  poteka po načelu 

partnerskega kmetijstva in pravične trgovine. Projekt je 

razčlenil in razložil po fazah, začenši od idejne zasnove, 

iskanja strank in vseh vidikov organizacije dejavnosti, na 

koncu pa nam je povedal še veliko o obdelavi zemlje, 

obdelovalnih strojih, pirolizi za pridobivanje oglja, semenih, 

predelavi in shranjevanju zelenjave, demonstriral pa nam je 

tudi stekleno napravo za preprosto dinamiziranje tekočin oz. 

biodinamičnih preparatov. 

Decembra je naš član Drago Kladnik imel predavanje z 
naslovom Orodja in stroji za obdelavo zemlje v biodinamičnem 

kmetijstvu. Najprej je predstavil organiziranost kmetije po 

Steinerju, nastanek zemlje, sestavo zemlje,  nastajanje humusa, 

načine obdelave zemlje in stroje za tri načine obdelave,videli 

smo tudi doma prirejene obdelovalne stroje našega člana 

Zmaga Petriča. Sledila je predstavitev biodinamične obdelave 

in obdelovalnih strojev s kmetije nemškega kmeta.V drugem 

delu smo si ogledali filme na temo stroji v kmetijstvu. 

Tečaj Osnove rastlinske pridelave po b-d metodi, na katerem je 

predavala Franka Ozbič, je bil  v oktobru. Tokrat sta ji 

pomagali tudi Ivana Stancich pri vinogradništvu in Olga 

Železnik pri vrtnarstvu, Darinka Drašček pa je kot navadno 

sodelovala pri predavanju o b-d preparatih. 

 Izobraževalne delavnice 

Na prvi delavnici v letu smo pod vodstvom Marjana Mozetiča 

obrezovali aktinidije na kmetiji Jakin v Stari gori. V januarju je 

bila tudi delavnica zimske rezi sadnih dreves na Planini pri 

Zmagu Petriču. V  marcu smo v Majdinem gaju pripravljali 

zemljo za pomladansko setev pod vodstvom Olge Železnik in 

Ade Mavrič. Rez oljk v Frankinem oljčniku je aprila vodil 

Jordan Jakin.  

Upravljanje društva 

Izvršni odbor društva se je sestal na dveh rednih sejah.  Na seji 

v februarju je pripravil in sprejel vse dokumente za sklic 
rednega zbora članov.  Zbor članov, ki  je bil v marcu, je 

sprejel vsa poročila in programe in potrdil sklep IO o 

ustanovitvi Sekcije za vinogradništvo in vinarstvo. Potrdil pa je 

tudi ustanovitev Delovnega centra Brda s pripombo, da se v 

prvem možnem roku organizira izobraževanje o osnovah 

biodinamike za člane z briškega območja. Na seji IO v oktobru 

so člani pregledali opravljene aktivnosti društva v letu 2014 in 

kontrolirali priprave za aktivnosti do konca leta 2014. 

Poudarjen je bil problem izdajanja letošnjih certifikatov zaradi 

ukinitve Zavoda Demeter. Prisotnim je bilo pojasnjeno, da    

certifikate lahko podeli Demeter Internacional, vendar samo še 
tokrat. Kako se bo  ta zadeva razpletala še naprej, pa bodo člani 

seznanjeni sproti.                                                                    bm                                                                               
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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.  

Odgovarja: Greta Sorta, univ. dipl. inž. agr. 

Uredniški odbor: Franka Ozbič, univ. dipl. inž. agr.,  

Breda Medvešček in Savina Franko. 

Urejanje, oblikovanje, fotografije in prelom:   

Breda Medvešček. 

Šempeter, december 2014, naklada 230 izvodov 

Izkop preparatov 9. maj  2014 
 

Gnoj iz roga (500) 
V Levpi smo izkopali 350 rogov. Gnoj tudi letos ni 

prav dobro dozorel zaradi mokrega terena. V  

rogovih pri Olgi na Vogrskem in pri Ivani na Krasu 

pa je bilo dozorevanje pravilno.  

Kamilica  (503) 
Čeprav smo jo lepo zavarovali, je bilo kamilice pri 

izkopu malo in bila je slabše kakovosti. 

Ostali preparati so bili ustrezni. 

Zakop  preparatov 27. september 

2014 
 

Surovin za pripravo preparatov je bilo dovolj.  Tudi s 

količino kamilice smo lahko zadovoljni. 

Letos imamo novost pri hrambi preparatov.  Vsi 

preparati so shranjeni v novih primernih bakrenih 

posodah.  Preparate občasno pršimo z velikonočno 

vodo, da ostanejo vlažni.  Posode so v zaboju, 

obloženem z 10 cm oblogo iz šote. Preparati so v 

dobrem stanju. 

Stanje v začetku decembra:  Na zalogi imamo še vse 

preparate. 

Darinka Drašček 

 

 

Člani sekcije smo se 
v tem letu trikrat 
srečali pri 
posameznih članih - 
vinogradnikih. Vedno 
smo na srečanja 
povabili tudi našo 
predsednico Greto 
Sorta in tudi 
mentorico Franko 
Ozbič. Razpravljali 
smo o poteku 
vinogradniške sezone 
2013 in izmenjali 
izkušnje in mnenja. 
Poleg tega je bilo 
govora o težkih 
pogojih v letošnji 
sezoni, s katero pa 
smo predvsem po 
zaslugi 
biodinamičnih  

preparatov 
zadovoljni. 
Razveseljivo je tudi 
dejstvo, da postaja 
skupina vedno bolj 
homogena, kar je 
bilo opaziti tudi 
pri pogovorih za 
ustanovitev nove 
Demeter organizacije 
v Sloveniji. 
Sodeloval je tudi 
član Ajde Goriška in 
pridelovalec kivija 
z Demeter 
certifikatom 
Marjan Mozetič ter 
biodinamična kmetija 
Luna Janeza Mučiča 
in Lee Beranič iz 
Šempetra. 
 

Sergio Stancich 

 

ČLANSTVO 
DELOVNE SKUPINE KRAS 

SE POVEČUJE 
 

Delovanje kraške delovne skupine je bilo v letu 

2014 zaradi preobremenitve posameznikov in 

slabega vremena nekoliko okrnjeno. Kljub temu 

smo zamešali  100 litrov  gnoja iz roga ter 150 

litrov kremena. Pripravo MT smo letos opustili, da 

porabimo zaloge. V začetku decembra pa smo 

naredili pasto. Kopriv žal letos nismo pobirali, smo 

pa pridno prispevali sušena zelišča za skupne 

preparate društva. Prav tako so bili  predstavniki 

naše skupine po lastnih močeh  prisotni tudi na 

vseh skupnih delavnicah. 

Članstvo naše delovne skupine se povečuje, večje 

pa so tudi naše delovne zadolžitve. Zato v mesecu 

januarju načrtujemo skupni sestanek, da bi 

sestavili program dela za leto 2015 ter  naše 

delovanje organizacijsko nadgradili. Člani bodo o 

datumu in lokaciji sestanka pravočasno obveščeni. 

Ivana Stancich Venier 

 ČLANI SEKCIJE ZA 
VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO  

DOBRO SODELUJEMO 

 

IZ DNEVNIKA 

VARUHINJE ZAKLADA 
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PROGRAM DELAVNIC V LETU 2015 

. 

TEMA  

DELAVNICE 

 

VODENJE 

UGODEN 

DAN ZA 

 

DATUM 

 

 

KRAJ 

VODJA ALI 
KONTAKTNA 
OSEBA 

zimska rez aktinidije in 
sadnega drevja 

vodja delavnice plod 10.01.2015 kmetija Jakin, 
Stara gora 

Mozetič Marjan, aktinidije 

Greta Sorta, sadno drevje 

izmenjava semen in 
predavanje 

vodja delavnice   04.02.2015 Biotehniška 
šola Šempeter 

Železnik Olga 

Hojak  Mirjam 

priprava zemlje za 

pomladansko setev 

vodja delavnice   marec 2015 Majdin gaj 

 

Železnik Olga 

Ada Mavrič 

škropljenje s 
preparatom glina 

vodje okolišev  21.03.2015 vsi okoliši vodje okolišev 

rez oljk vodja delavnice cvet 07.04.2015 Tanjin oljčnik, 

Podsabotin 
 

Jakin Jordan 

nabiranje regrata vodja delavnice cvet april 2015   Kosovel Anica 

izkop preparatov vodja delavnice plod, cvet 9.05.2015 kmetija Skrt, 
Levpa 

Lemut Vladimir  

Kosovel Anica 

Drašček Darinka 

izdelava preparata 
M.T. 

vodje okolišev plod, cvet maj  2015 - 

 

vsi okoliši vodje okolišev 

nabiranje kamilice   cvet maj 2015 vsak član v 
svojem vrtu 

Drašček Darinka 

Pavlin Mija 

nabiranje in zakop 
koprive 

vodje okolišev cvet junij 2015 okoliši  

(skupinsko 
nabiranje) 

vodje okolišev 

nabiranje rmana vodja delavnice plod julij 2015 nabiranje v 
manjših 
skupinah 

Vetrih Mara 

Sorta Greta 

nabiranje preslice vodja delavnice plod od 14.08. do  

15.09.2015 

- Podkraj 

- Hrušica 

Kodelja Ivanka 

nabiranje hrastovega 
lubja 

  korenina september Panovec Pavlin Jože 

Šorli Alan 

zakop preparatov   cvet 26.09.2015 

  

kmetija Skrt, 
Levpa 

ob 14. uri 

Lemut Vladimir 

Kosovel Anica  

Drašček Darinka 

Odgovoren za rogove: 

Radovan Kodermac 

Odgovoren za ovojnice: 

Pajnik Zvonimir 

zakop hrasta vodja delavnice  11.12.2015 
do 9. ure 

Majdin gaj Ozbič Franka 

Pavlin Jože 
priprava kompostnega 
kupa 

vodje okolišev cvet, plod, 
korenina 

oktober, 

november 

po okoliših vodje okolišev 

izdelava premaza in 
paste za sadno drevje 
in trto 

vodje okolišev cvet, plod po 15. 
novembru 

po okoliših vodje okolišev 

zakop  semen 

izkop semen 

    24.12.2015 

06.01.2016 

    

Tečaj Osnove rastlinske pridelave po biološko-dinamični metodi bo v novembru 2015. 

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 2015 

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: Vogrsko - Olga Železnik (tel. 041 200 502) 

za kraško skupino: Volčji Grad - Ivana Stancich (tel. 040 644 121) 

za vipavsko skupino:  Vrhpolje - Irena Žvokelj (tel. 031 676 590) 

za šempetrsko skupino: Šempeter - Janez Mučič (tel. 041 656 305) 

za briško skupino: Brdice pri Kožbani: Almira Gaiser (tel. 031 488 896) 

 

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. 

 

 

KORENOVKE 

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

 

 

LISTNATE RASTLINE 

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

 

 

Podatki za vse  tabele: Franka Ozbič, univ. dipl. inž. agr. 

Mesec Datum Znamenje Stopnja razvoja rastline 

MAREC 23. marec 

 

OVEN Plodovi veliki kot lešnik. 

APRIL 1. april 

 

LEV Plodovi se debelijo. 

 
MAJ 8. maj 

 

STRELEC Plodovi se debelijo. 

 
JUNIJ 13. junij 

 

OVEN Plodovi se debelijo. 

 
NOVEMBER 16. november STRELEC Dozorevanje lesa (popoldne) 

Mesec Datum Znamenje / čas škropljenja 

APRIL 30. april DEVICA/ zgodaj zjutraj 

MAJ 11. maj KOZOROG/  zgodaj  zjutraj 

JUNIJ 16. junij BIK/ zgodaj zjutraj 

Mesec Datum Znamenje / čas škropljenja 

APRIL 9. april ŠKORPIJON / zgodaj zjutraj 

MAJ 14. maj RIBE / zgodaj zjutraj 

JUNIJ 19. junij RAK/zgodaj zjutraj 
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PROGRAM GNOJENJA 

Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI  

V LETU 2015 

Gnojenje z gnojem iz roga (500) in preparatom M.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan pred datumom škropljenja rezervirajte potrebno količino škropiva s klicem na center, 

kamor spada vaš okoliš. Seznam in telefonske številke objavljamo na 5. strani. 

Mesec Datum Znamenje / čas škropljenja 

MAREC 24. marec BIK / popoldne 

APRIL 13. april KOZOROG / popoldne 

MAJ 29. maj DEVICA / popoldne 

JUNIJ 16. junij BIK / popoldne 

JULIJ 23. julij DEVICA / popoldne 

NOVEMBER 17. november KOZOROG / popoldne 

Od 24. DECEMBRA do 6. JANUARJA  

poškropimo zemljo in rastline v času, ko  ne zmrzuje. 

 

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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Aktivnosti Dobre misli v letu 2014 

Leto 2014 se zaključuje in člani Dobre misli smo 
pregledali naše dejavnosti v iztekajočem se letu. 
Organizirali smo nekaj predavanj in delavnic, šli na 
strokovne izlete, predvsem pa se ob petkih družili v 
Majdinem gaju. 

Kot že nekaj let zapored nam je v januarju predavala 
Sanja Lončar na temo Kaj je imunost. Izvedeli smo, kaj 
krepi imunski sistem in kako ga okrepimo na naraven 
način. 

V februarju smo imeli predavanje Slavka Turšiča 
Biodinamično sadjarstvo s praktičnimi nasveti za delo v 
sadovnjaku po lastnih izkušnjah. Izvedeli smo marsikaj o 
negovanju in zaščiti drevja ter obrezovanju in cepljenju 
sadnih dreves.      

Posamezni člani so se udeležili sklopa 3 predavanj 
Vesne Forštnerič o antropozofski medicini in pripravi 
antripozofskega zdravila iz ciklame v organizaciji Ajde 
Vrzdenec. 

V marcu smo pripravili delavnico o tinkturah, ki jo je vodil 
Lado Tuta. Razkril nam je pripravo tinktur iz izbranih 
zdravilnih rastlin. 

V aprilu nam je mag. Stipe Hećimović predaval o ekologiji 
pridelave zdrave hrane in nam s praktičnim prikazom 
obdelave tal z lastnim orodjem predstavil večini 
nepoznano obdelavo tal. 

Čez poletje je aktivnost malo popustila, konec avgusta pa 
smo se odpravili na drugi Zeliščarski dan v Deželo 
kozolcev v Šentrupert na Dolenjskem, kjer so nam 
različni predavatelji v naravnem okolju pod kozolcem 
veliko povedali o zdravilnih drevesih in grmovnicah in 
njihovi vsestranski uporabi (mag. Kukman, dr. Bavcon, 
dr. Rode, Marija Merljak). 

V septembru je sledila celodnevna delavnica z mag. 
Jožetom Kukmanom  Zdravilna drevesa in grmovnice ter 
zdravilne korenine v Opatjem selu na Krasu. Poudarek je 
bil na izbranih zdravilnih rastlinah. Z Jožetom Munihom 
smo se odpravili na megalitski krog pod Krnom. 

V septembru smo obiskali tudi Ivano  v Volčjem Gradu pri 
Komnu, ki nam je razkazala posestvo in nam zaupala 

praktične izkušnje letošnje pridelave. V oktobru smo se 
odpravili na Goji farmo v Brestovico pri Komnu k Bojanu, 
kjer smo si ogledali nasad goji jagod in marsikaj zvedeli o 
pridelavi in uporabi teh plodov. 

V novembru nam je zeliščarka Magda Rogelja pripravila 
predavanje Preprečevanje kroničnih bolezni na naraven 
način. 

Decembrsko druženje ob Miklavžu je bilo praznično, 
spontano in sproščeno. Udeleženci smo ga zapustili polni 
bogatih vtisov, saj tudi to, kot vsa petkova druženja, krepi 
pripadnost skupini. 

Petkova druženja smo izkoristili za urejanje zeliščnega 
vrta in izmenjavo mnenj in izkušenj. Zavedamo se, da so 
med nami člani, ki so prave zakladnice znanja in ga z 
veseljem podelijo vsem ostalim. Sicer pa je vsaka 
izkušnja posameznika dobrodošla za vse ostale. 

Zgodaj spomladi smo v rastlinjak posejali nekaj starih 
sort zelenjave naših članov in si jih razdelili, ko so bile 
sadike primerno velike. Izmenjevali smo si tudi semena in 
presežke pridelkov. Na vrtu smo dosadili nekaj gredic z 
zelišči. Zaradi slabega vremena je plevel na zeliščnem 
vrtu kljub zastirki hitro rasel, rasla pa so tudi zelišča, tako 
da je bil pridelek kar obilen. Zelišča smo sušili kar v 
Majdinem gaju. V decembru smo pripravili čajne in 
zeliščne mešanice iz pridelanih zelišč. 

Posamezne članice so sodelovale v slovenskem projektu 
Zelemenjava - izmenjavi pridelkov, domačih izdelkov in 
semen v Novi Gorici in Vrtojbi in tako pridobile nekaj 
starih domačih semen. Sodelovali smo tudi s socialnim 
podjetjem Zavod Gost na Planoti pri nabiranju zelišč in 
storžkov, izdelavi čajnih vrečk in pripravi hidrolatov. 

Tudi letos se člani zahvaljujemo gostoljubnosti Majdinega 
gaja, Majdi, Olgi in Janezu, saj se tam ob petkih 
popoldan počutimo doma. Z dobro voljo, idejami in 
delom, vsak po svojih zmožnostih, smo uredili zeliščni vrt 
po naši zamisli, a ostaja še kar nekaj načrtov za 
prihodnja leta.   

 

Pripravila:  Mirjam Hojak    

PROGRAM PREDAVANJ V LETU 2015 

V organizaciji DRUŠTVA AJDA GORIŠKA 

Tematska predavanja so vsako prvo sredo v mesecu od januarja 
do maja in od oktobra do decembra ob 17. uri na Biotehniški šoli 
Šempeter. O temi predavanj so člani obveščeni po e-pošti ali  s 

sporočili SMS. 

 7. januar: Izkušnje članov društva o uporabi 
pripravkov (moderator Franka Ozbič) 

 4. februar: Izmenjava semen in njihova 
uporaba 

 4. marec: Zbor članov društva 

V organizaciji DOBRE MISLI 

Tematska predavanja so  drugo sredo v mesecu  na Biotehniški 
šoli in se začenjajo ob 17. uri. Objavljamo  okvirne informacije 
samo za prva dva meseca, za ostala predavanja se moramo 
zaradi zasedenosti predavateljev dogovarjati sproti, zato bo tudi 

obveščanje članov sprotno, vendar zagotovo  pravočasno. 

 Januar: Sanja Lončar, naslov predavanja še 
ni znan 

 Februar: Meta Vrhunc, predavanje iz 
semenarstva 
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