
  

 

številka 18 

december 2015 

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

 

ZVEZDICA ODLIČNOSTI 

ZA NAŠO FRANKO OZBIČ 

Ajdine novice letošnjo zvezdico podeljujejo naši Franki, ženski, ki je: 

 na Primorsko prinesla ideje in prakso biodinamičnega kmetovanja 

 ustanovila  Sekcijo Ajda Goriška v sklopu Ajde Vrzdenec 

 dala pobudo za ustanovitev Društva za biodinamično gospodarjenje 

Ajda Goriška 

 17 let delala za Ajdo Goriška, od tega več mandatov kot predsednica, 

vsa leta pa kot svetovalka za biodinamiko (in največkrat tudi za vse 

ostalo). 

Franka je osemdesetletnica z velikim pogumnim srcem, nežno dušo in 

mladimi idejami; kljub EMŠO-ju še vedno ostaja zelo dejavna dobra vila 

našega društva. Skopo odmerjen prostor nam ne dopušča, da bi našteli 

vse Frankine pobude in ideje, ki smo jih z njeno pomočjo v društvu 

uresničili, treba pa je omeniti vsaj dve, ki sta našo dejavnost obogatili v 

tem letu: pod Frankinim mentorstvom se je kar šest naših večjih  

pridelovalcev preusmerilo na biodinamično pridelavo hrane in letos 

prejelo certifikat cenjene blagovne znamke Demeter; Franka pa je »bila 

glavna« tudi pri ustanovitvi sekcije mladih pridelovalcev Potenca, ki od 

letošnje pomladi  uradno deluje v društvu. 

 

NAJ LETO 2016 PRINESE ZDRAVJE, MIR IN DOBRO LETINO! 
  Vodstvo Ajde Goriška s predsednico Greto Sorta  

Še več strpnosti... 
Da je strpnost ena od vrlin, ki bi morale 
prevladovati v vseh oblikah in vrstah človeške 
skupnosti, če bi hoteli življenje na tem 
planetu spet spraviti kolikor toliko v red ter ga 
tako obdržati, je resnica, ki se potrjuje vsak 

dan na vseh prizoriščih življenja. 

Tudi naše društvo je neke vrste skupnost. 
Goriška Ajda je  po svojem statutu skupnost 
posameznikov: »ki skrbi za uresničevanje 
interesov ljudi, ki se trudijo za ohranjanje 
okolja, biotske pestrosti krajine, v kateri živijo, 
in ki so se odločili, da bodo vrtnarili in 
kmetovali po uveljavljenih načelih biološko-
dinamičnega gospodarjenja ter na ta način 

pridelovali visokokakovostno hrano.« 

Res je, da ne razumemo istih besed vedno 
vsi popolnoma enako, četudi so povedane z 
istimi glasovi ali zapisane z enakimi črkami v 
jeziku skupnosti, ki ji pripadamo. Še barv ne 
vidimo vsi v popolnoma enakih odtenkih. Da 
niti ne govorimo o čustvenih stanjih, ki jih je 
velikokrat zelo težko uskladiti, kaj šele 
spraviti na skupni imenovalec. Zato se pač 
moramo sporazumevati - razlagati svoja 
videnja zadev, stvari in dogajanj, se  
dogovarjati, usklajevati, pojasnjevati. In pri 
tem uporabiti vsa sredstva sporazumevanja, 
ki so nam na voljo - tehnična in druga, ki jih 
premoremo že po naravi. Strpnost je pri tem 

zelo koristno, če ne že kar nujno pomagalo. 

V tem letu ste se posamezniki iz naše Ajde 
zelo izkazali tudi na ravni širše skupnosti. Z 
dobrimi idejami,  premišljenim in nesebičnim 
delom, odločnostjo, složnostjo ter  veliko 
mero strpnosti ste postavili na noge 
Združenje Demeter Slovenija in s tem spet 
združili vse slovenske demetrovce. Pa se je 

že zdelo nemogoče! Ponosni smo na vas. 

Tudi v prihajajočem letu bi bili radi ponosni na 
uspehe v društvu. Pred nami je veliko nalog, 
med njimi so tudi takšne, ki se zdijo težje 
uresničljive. Samo složno in s skupnimi 
močmi jim bomo kos. Potebovali pa bomo 

polne koše strpnosti. Srečno!  

Breda Medvešček, urednica 
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Kaj vse smo člani 

Ajde Goriška delali in izpolnili v letu 2015 

Pridelovalna sezona v letu 2015 je bila v domala vseh kme- 

tijskih panogah dobra po kakovosti in količinah pridelkov.  

Tudi pri izpolnjevanju začrtanih nalog društva smo se kar 

dobro odrezali. Na dan 14. decembra 2015 je Ajda Goriška 

štela 185 članov. 

Preparati 

Predvsem v manjših skupinah smo  nabrali vsa zelišča za 

preparate: regrat,  kamilico, koprivo, rman, preslico in tudi 

hrastovo skorjo. Težave so bile le z rmanom, ker so nekatera 

njegova večja rastišča vse bolj siromašna. Seveda so k 

uspešnosti delavnic nabiranja zelišč v marsičem pripomogli 

njihovi vodje. Izdelava preparatov in  kakovost le-teh pa sta 

odvisni tudi od  naših skrbnikov za ovojnice in rogove in od 

skrbnice za kameno strelo, pomembna pa je tudi hramba 

preparatov, za kar skrbi varuhinja zaklada, predvsem pa smo 

hvaležni Skrtovim iz Levpe za kvaliteten gnoj, ki je osnova za  

enega najpomembnejših preparatov gnoj iz roga. Vsem 
omenjenim gre zahvala za njihovo delo. Izkop   v maju  in 

zakop v septembru sta bila uspešno izvedena, izkopani 

preparati so kvalitetni, vse kaže, da bo tudi bera preparatov v 

maju drugo leto dobra.  

Za minulo sezono vseh podatkov o količinah škropljenih 

osnovnih biodinamičnih preparatov nismo zbrali, lahko pa že iz   

količine namešanih škropiv v centru Majdin gaj na Vogrskem  

ugotovimo, da se je za škropljenje odločalo manj članov, manj 

jih je tudi šlo iskat  preparate k varuhinji zaklada. Vzrokov za 

takšen trend je verjetno več, na predlog IO društva jih bo 

potrebno poiskati in analizirati ter najti ustrezne rešitve. 

Razveseljivo pa je, da smo letos mešali škropiva in pripravljali 
nekatere preparate (M.T., pasta in premaz za sadno drevje) ter  

oglje tudi po posameznih manjših območjih (Brda, Vrhpolje, 

Kanalsko) in ne le v Majdinem gaju oz. Šmihelu. 

V Italijo smo poslali naše preparate na analizo kakovosti z 

bakrovim kloridom. Analiza je pokazala zelo dobre rezultate 

pri vseh kompostnih in osnovnih preparatih, le pri preparatu 

baker iz roga ni bilo zaznati posebnosti. Seveda je kakovost 

preparatov odvisna od številnih dejavnikov ob pripravi in v 

času zorenja. 

 Obveščanje 

Informiranje članov je potekalo: 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 vsaki številki revije Svitanje. 

Izobraževanje s predavanji 

V januarju smo na okrogli mizi Izkušnje članov društva o 

uporabi b-d pripravkov poslušali predvsem Franko Ozbič, ta 

nam je predstavila preparate, ki smo jih v društvu izdelali in 

tudi uporabili prvič. Med temi so: glina iz sapnika, preslica v 

rogu, baker v rogu in žveplo v rogu. 

V aprilu nam je Eva Humar predstavila Bachovo cvetno 

terapijo, ki je primerna za ljudi, živali in rastline. Seznanila nas 

je s postopkom izdelave Bachovih kapljic in nam posredovala 

bogato znanje o uporabi zdravil iz skupine  cvetnih pripravkov, 

ki sestavljajo sistem Bachove terapije za različna stanja stresa 

in neskladij, ki nezdravljena vodijo do  obolenj na fizični ravni. 

Novembrsko predavanje z naslovom Biodinamična prehrana 

je pripravil naš podpredsednik Drago Kladnik po knjižnem 

izboru predavanj dr. Rudolfa Steinerja, ki so potekala v 

začetku 20. stoletja skozi obdobje osemnajstih let (1906 do 

1924) in izhajajo iz tematsko povsem različnih ciklov. Kot 
je bilo na predavanju povedano, je dr. Rudolf Steiner že 

vse od začetka svojega delovanja poudarjal pomembnost 

prehrane tudi z duhovnega gledišča človekove biti.  

Uspehi in težave pridelovalne sezone 2015 smo poimenovali 

skupek poročil in pogovorov o izkušnjah minule sezone. Pod 

vodstvom Franke Ozbič so sodelovali vodje delovnih skupin 

oz. centrov, vodje sekcij in nekateri Demeter pridelovalci. Po 

izobraževalnem delu srečanja je sledil krajši družabni dogodek  

v počastitev 80. rojstnega dne Franke Ozbič. 

5-dnevni tečaj Osnove rastlinske pridelave po biološko-

dinamični metodi na Biotehnični šoli Šempeter je vodila 

Franka Ozbič. Tečajnikov je bilo nekaj manj kot prejšnje leto, 

vendar je bilo zato več možnosti za bolj individualno delo s 

posamezniki. 

 Izobraževalne delavnice 

Prva delavnica v letu je bila prikaz rezi aktinidij in ostalega 

sadnega drevja na kmetiji Jakin v Stari Gori. Vodil jo je 

Marjan Mozetič. Aprilsko delavnico obrezovanja oljk pod 

vodstvom Jordana Jakina je  letos aprila  v svojem oljčniku v 

Podsabotinu gostila Tanja Krstov. Organizirani sta bili tudi dve 

ekskurziji. Demeter kmetijo Zmaga Petriča na Planini, kjer 

pridelujejo vina Guerila, smo obiskali konec marca, v aprilu pa 

smo se odpravili na Obalo - v Parecag, k oljkarju in 

pridelovalcu olja znamke Leon Zvonku Bažiki in na kmetijo 

vinogradnika in vinarja Mateja Korenike v Korte. 

Upravljanje društva 

Izvršni odbor društva se je sestal na treh rednih sejah, od 

katerih je bila tretja, v decembru, dopisna. Zbor članov v marcu 

je med drugim potrdil sklep IO o ustanovitvi Sekcije mladih 

biodinamikov Potenca; po razrešitvi članov upravnih organov 

društva, ki jim je potekel mandat, pa je sprejel tudi  predlog 

članov novega sestava. Demeter pridelovalci Ivana Venier 

Stancich, Janez Mučič z Leo Beranič, Zmago Petrič, Miha 

Batič, Zvonko Bažika in Marjan Mozetič so na predlog IO 

prejeli pohvale društva in plakete, njihova mentorica Franka 

Ozbič pa posebno zahvalo in plaketo za požrtvovalno strokov- 

no mentorstvo in vzpodbudo. Za društvo je bil  to velik 
dogodek, saj med našimi pridelovalci še nikoli nismo imeli 

toliko novih Demeter licencirancev. Likovna zasnova in 

izdelava plaket  s posebnim znakom (stiliziranim vodnim vrtin- 

cem) sta delo Tanje Krstov. 

bm 

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 2015,  naklada 230 izvodov 
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Izkop preparatov 16. 5.  2015 

   Preparati so bili v glavnem ustrezni,  tudi 
količina je bila zadostna. Kamilica je bila 
precej mokra, zato jo je bilo potrebno 
dodatno sušiti. Regrat je bil zelo vroč in smo 
ga shladili in osušili. 

   Vsi preparati so še vedno kvalitetni in upo- 
rabni. 

Zakop preparatov 26. 9. 2015 v Levpi 

   Večine surovin je bilo dovolj, le regrata je 
bilo nekaj manj. Zakop je potekal v skladu z 
dogovori in pravili. 

   Poraba preparatov iz banke preparatov v 
obdobju od 20. maja do 13. decembra 2015 je 
bila slabša od običajne - morda so člani še 
imeli stare zaloge, saj je preparate prevzelo le 
sedem posameznikov,  skupina pa nobena. 
Povečan prevzem pričakujem po božično-
novoletnih praznikih, ker je ugoden čas za 
škropljenje preparata 500 še do 6. januarja, 
prav tako bo še možnost za zlaganje  in 
pripravo kompostnih kupov. 

Darinka Drašček 

 

Sekcija mladih biodinamikov 

Potenca 
 
     V začetku leta je bila na pobudo nekaj no- 
vih članov društva ustanovljena Sekcija mla- 
dih biodinamikov Potenca. Člani Potence smo 
z različnih koncev Goriške: iz Vipavske doline, 
Brd, kanalskih hribov. Za cilj smo si zadali, da 
čim hitreje osvojimo biodinamične principe 
delovanja in nato uspešno preusmerimo 
lastno pridelavo. Skupna želja vseh nas je, da 
bi v prihodnje s svojim pridelki nastopili tudi na 
trgu. 
 
     Zgodaj spomladi smo se udeležili inten- 
zivnega začetnega tečaja pod vodstvom 
gospe Franke Ozbič. Znanje smo postopoma 
in ob medsebojni pomoči pričeli vpeljevati 
doma. V poletnih mesecih sva z mentorico 
Franko Ozbič obiskali vsakega člana na 
domači kmetiji. V pogovoru z družinskimi 
člani, ki pri delu na kmetiji sodelujejo, so se 
odpirale dileme in vprašanja, jasnile so se 
želje in vizija za kmetijo v prihodnje. 
 
     Pred člani sekcije in njihovimi družinskimi 
člani je čas odločitev in bolj ali manj hitrih 
korakov v biodinamično gospodarjenje. 
 

Tanja Krstov, predsednica  
Sekcije mladih biodinamikov Potenca  

 

POROČILO 

VARUHINJE ZAKLADA 

2015 

 

UPRAVNI ORGANI DRUŠTVA AJDA GORIŠKA V NOVEM MANDATU 

IZVRŠNI ODBOR 

Predsedstvo 

 Sorta Greta, predsednica 

 Kladnik Drago, podpredsednik 

 Krstov Tanja, podpredsednica 

Člani 

 Blažič Majda 

 Drašček Darinka 

 Gajser Almira 

 Gruden Eda 

 Mavrič Ada 

 Medvešček Breda 

 Petrič Zmago 

 Pipan Emil 

 Venier Stancich Ivana 

 Železnik Olga 

 Žvokelj Irena 

Častna članica 

 Ozbič Franka 

NADZORNI SVET 

 Lemut Vladimir, predsednik 

 Jakin Mira, članica 

 Janežič Stojan, član 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE 

 Furlan Jože, predsednik 

 Gaspari Romana, članica 

 Pleško Katarina, članica 
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PROGRAM DELAVNIC V LETU 2016 

. 

TEMA  

DELAVNICE 

 

VODENJE 

UGODEN 

DAN ZA 

 

DATUM 

 

 

KRAJ 

VODJA ALI 
KONTAKTNA 
OSEBA 

zimska rez aktinidije in 
sadnega drevja 

vodja delavnice plod 8.1.2016 ob 
13h 

kmetija Jakin, 
Stara Gora 

Mozetič Marjan, aktinidije 

Greta Sorta, sadno drevje 

priprava zemlje za 

pomladansko setev 

vodja delavnice   marec 2016 Majdin gaj 

 

Železnik Olga 

Ada Mavrič 

škropljenje s preparatom 
glina 

vodje okolišev  21.3.2016 vsi okoliši vodje okolišev 

rez oljk vodja delavnice cvet 13.4.2016 ali 

17.4.2016 

Tanjin oljčnik, 

Podsabotin 

 

Jakin Jordan 

nabiranje regrata vodja delavnice cvet april 2016   Kosovel Anica 

Kocina Barbara 

izkop preparatov vodja delavnice plod, cvet 9.4.2016 kmetija Skrt, 
Levpa 

Lemut Vladimir  

Kosovel Anica 

Drašček Darinka  

Konjar Jure 
nabiranje kamilice  cvet april - maj 

2016 
vsak član v 
svojem vrtu 

Drašček Darinka 

Pavlin Mija 

Vončina Ksenija 
upepeljevanje polžev vodja delavnice list 12.5.2016 Podsabotin Ozbič Franka 

izdelava preparata M.T. vodje okolišev plod, cvet maj  2016 vsi okoliši vodje okolišev 

nabiranje in zakop 
koprive 

vodje okolišev cvet junij 2016 okoliši  

(skupinsko 
nabiranje) 

vodje okolišev 

Avcin Loredana 

nabiranje rmana vodja delavnice plod julij 2016 nabiranje v 
manjših skupinah 

Terbižan Darko 

nabiranje preslice vodja delavnice plod od 11.08. do  

16.09.2016 

- Podkraj 

- Hrušica 

Žvokelj Irena 

 

nabiranje  

hrastovega lubja 

  korenina september 

2016 

Panovec Pavlin Jože 

Stancich Ivan 

 

zakop preparatov 

   

cvet 

 

1.10.2016 

  

 

kmetija Skrt, 
Levpa 

ob 14. uri 

Lemut Vladimir 

Kosovel Anica  

Drašček Darinka 

Mahne Marjan (prepar. 501) 

Odgovoren za rogove: 

Radovan Kodermac 

Jure Konjar (+ preparat 500) 

Odgovoren za ovojnice: 

Pajnik Zvonimir 

 
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 

    24.12.2016 

06.01.2017 

    

Tečaj Osnove rastlinske pridelave po biološko-dinamični metodi bo novembra 2016 ali januarja 2017. 

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 2016 

Škropljenje s kremenom iz roga (501) 

 

 

 

 

 

 

 

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 21. marec 

 

LEV Plodovi veliki kot lešnik. 

APRIL 16. april 

 

LEV Plodovi se debelijo. 

 
MAJ 25. maj 

 

STRELEC Plodovi se debelijo. 

 
JUNIJ 2. junij 

 

OVEN Plodovi se debelijo. 

 
NOVEMBER 22. november LEV Dozorevanje lesa (popoldne) 

Mesec Datum Znamenje / čas škropljenja 

APRIL 30. april KOZOROG / zgodaj zjutraj 

MAJ 17 maj DEVICA / zgodaj  zjutraj 

JUNIJ 4. junij BIK / zgodaj zjutraj 

Mesec Datum Znamenje / čas škropljenja 

APRIL 15. april RAK / zgodaj zjutraj 

MAJ 4. maj RIBE / zgodaj zjutraj 

MAJ 23. maj ŠKORPIJON / zgodaj zjutraj 

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 briško skupino: Brdice pri Kožbani: Almira Gajser (tel. 031 488 896) 
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PROGRAM GNOJENJA 

Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI  

V LETU 2016 

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 15. marec BIK / popoldne 

APRIL 19. april DEVICA / popoldne 

MAJ 27. maj KOZOROG/ popoldne 

JUNIJ 13. junij DEVICA/ popoldne 

JULIJ 21. julij KOZOROG / popoldne 

NOVEMBER 15. november 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. 

 

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 2015 

Ob zaključku leta 2015 smo člani dobre misli pregledali  
naše dejavnosti v iztekajočem letu. Organizirali smo 
nekaj predavanj in delavnic, šli na  nekaj strokovnih 
izletov, ob petkih pa smo se družili v Majdinem gaju. 

V februarju nam je predavala Sanja Lončar na temo Kako 
brati naravo. Izvedeli smo, kaj nam rastline povedo, če jih 
znamo opazovati in poslušati s srcem, tako kot so to znali 
naši predniki. 

Posamezni člani smo se udeležili predavanj o radiesteziji, 
ki jih je vodil Jože Munih. 

V aprilu nam je Ivan Esenko predaval o živalskem svetu v 
sožitju z vrtom. Izvedeli smo marsikaj o živalskem svetu 
vrtov, pomenu posameznih živali oz. skupin v vrtnem 
okolju, nameščanju gnezdilnic za ptice, samotarskih 
čebelah, netopirnicah ipd. 

V maju nam je zastopnik za neemove preparate 
predstavil njihovo uporabo in nam povedal marsikaj 
zanimivega o zaščiti pred škodljivci. 

Julija smo obiskali poskusni center Semenarne Ljubljana 
na Ptuju v okviru dneva odprtih vrat  ter imeli voden ogled 
vrta, na katerem so posejane vse vrtnine, cvetlice in 
dišavnice, ki jih Semenarna trži. 

Konec avgusta pa smo se odpravili na kmetijsko-živilski 
sejem Agra v Gornjo Radgono in še tretjič na Zeliščarski 
dan v Deželo kozolcev v Šentrupert na Dolenjskem, kjer 
so nam predavatelji predstavili osnove aromaterapije, 
izdelavo hidrolatov. naravnih parfumov in uporabo vrtnic 
(Ana Ličina, Nataša Maurer, Slobodanka Pošić, mg. 
Kukman) 

V septembru smo se udeležili posameznih delavnic in 
predavanj v okviru Zeliščnega festivala na stiku Krasa in 
Brkinov, s poudarkom na kraškem šetraju in drugih 
zdravilnih rastlinah tega območja. Aktivnosti so potekale 
večinoma v organizaciji Belajeve domačije. 

V oktobru smo imeli delavnico o zdravilnih rastlinah, ki jo 
je vodil Stipe Hećimović po zeliščnem vrtu v Majdinem 
gaju in okolici. Izvedeli smo marsikaj zanimivega o 
gojenih in divjeraslih zdravilnih rastlinah. 

V novembru nas je Meta Vrhunc razveselila s  predava- 
njem Naše osončje z nekaj zornih kotov. Poudarek je bil 
na silah življenja, ki pritekajo iz kozmosa in jih biodinamiki 
s pridom uporabljamo. V tem mesecu smo v prijetni 
družbi nazdravili tudi Sv. Martinu. 

V decembru načrtujemo še pripravo čajev in druženje ob 
zaključku leta. 

V času rastne sezone smo skrbeli za zeliščni vrt. Čez 
poletje smo se občasno srečevali v jutranjih urah in 
petkova srečanja opustili. Poželi in posušili smo kar nekaj 
zelišč, ki jih bomo uporabili za čajne in začimbne 
mešanice. V jeseni smo izkopali tudi nekaj korenin 
baldrijana in regrata. Sicer pa so petkova srečanja 
namenjena izmenjavi mnenj in spontanim pogovorom. 
Vseskozi smo si tudi brezplačno izmenjevali presežke 
sadik in pridelkov. 

Sodelovali smo tudi s socialnim podjetjem Zavod Gost na 
Planoti pri urejanju zeliščnega vrta in  drugih dejavnostih. 

Za zaključek pa še zahvala Majdi, Olgi in Janezu, ki nas 
vedno prijazno sprejmejo v Majdinem gaju. Kljub temu, 
da smo zeliščni vrt kar lepo uredili, ostajajo nove ideje za 
nadaljnje delo in druženja. 

Mirjam Hojak    

 

Program predavanj Ajde Goriška v letu 2016Program predavanj Ajde Goriška v letu 2016Program predavanj Ajde Goriška v letu 2016   
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. 

 6. januar: Rez sadnega drevja 

 27. januar: Kako ohraniti dobro kaljivost 

semen 

 9. marec: Zbor članov društva 

 5. oktober: Obdelava tal 

 2. november: Predstavitev biodinamične 
kmetije 

 7. december: Okrogla miza  Značilnosti 
biodinamične pridelave v letu 2016 

 

 

PROGRAM  

SEKCIJE DOBRA MISEL ZA LETO 2016 

Predavanja: 

 Jurij Jerele: Mikoriza 

 Predstavitev priročnika MMS - Zdravje v vaših rokah 

 Sabina Topolovec: Pravilna uporaba zelišč - začimb 
v domači kuhinji 

 Primož Turnšek: Mikroorganizmi v tleh 

 Meta Vrhunc: GSO 

Delavnice: 

 Stipe Hećimović: Pravilna uporaba semen, oreščkov 
in žit 

 Priprava začimbnih mešanic 

 Obisk zeliščarke Terezije Nikolčič in Marije Jamnik 

 

O dogodkih bomo člane sprotno obveščali. 
V primeru zasedenosti predavateljev bomo poiskali 
nadomestno temo. Realizacija je odvisna od finančnih 
sredstev, ki jih bo sekcija dobila od društva. 
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Ajda Goriška ima v svojem sestavu tudi sekcijo za vinogradništvo in 
vinarstvo, ki šteje pet članov, vendar je kljub temu zelo pomembna, 
saj je toliko kot članov tudi certificiranih vinogradniških kmetij na 

Primorskem. 

Delo v vinogradu in v kleti po principih biodinamike je dokaj specifično. 
Še posebej je zahtevnost večja pri večjih površinah. Pri klasični 
pridelavi vinogradniki škropijo z raznimi sistemiki, ki jih ponuja 
»sodobna« kemijska industrija. Ti pripravki ne delujejo samo 
kontaktno in preventivno, ampak prodrejo v limfo rastline. Na ta način 
je njihovo delovanje daljše, tudi 14 dni in več. Po tem času naj bi se 
delovanje sistemikov zmanjšalo. Gotovo pa je, da se škropivo ne 
razgradi v celoti, ampak ostane v trti - grozdju, okoliških rastlinah in 
zemlji. Škropljenja s sistemiki se opravljajo v obdobju najbolj 
intenzivne rasti, ker je takrat ob neugodnem vremenu možnost okužbe 
največja. Ostanki škropiva pa se nekontrolirano spuščajo v podtalnico, 
v bližino vodotokov ali pa morda v kanalizacijo. Če pa za škropljenje 
ne uporabljamo vseh novodobnih pripravkov, je potrebno delo v 
vinogradu zastaviti popolnoma na novo. Tudi naši očetje in »nonoti« 
niso uporabljali sistemikov. Moj oče je povedal, da so v času njegove 
mladosti škropili le trikrat do štirikrat letno. Sprašujem se, zakaj se 

danes običajno škropi od sedemkrat pa tudi do dvanajstkrat letno?  

Prepričan sem, da je do povečanja škropljenja prišlo zaradi pretirane-
ga gnojenja. Obilno gnojenje pa je posledica težnje, da bi bil pridelek 
večji. V 70-ih letih prejšnjega stoletja so se začeli postavljati vinogradi 
s prostovisečo vzgojo (t.i. casarsa) Pri tej vzgoji so pridelki bistveno 
večji in tudi manj kvalitetni. Trte imajo zaradi velike obremenitve 
manjšo lastno odpornost, zato so vinogradniki prisiljeni večkrat škropiti 

ali pa uporabljati močnejše pripravke. 

Gnojenje s komposti in zeleno gnojenje veliko pripomoreta k zdravju 
rastlin. Rast se umiri in trte postanejo same po sebi odpornejše na 
bolezni. Ob stalni uporabi sodobnih škropiv namreč oslabi tudi imunski 
sistem trt. To sem ugotovil, ko sem pred leti pričel obdelovati sosedov 
vinograd. Škropil sem ga enako kot svojega, vendar je bil v 
sosedovem napad bolezni tako močan, da pridelka sploh ni bilo. V 
mojem vinogradu se oidij sploh ni pojavil. Vinograda sta narazen 

samo sto metrov, kar pomeni, da imata enake klimatske pogoje. 

Podoben značilen primer je iz leta 2014, ki je bilo zelo deževno, kar je 
tudi za vinogradnike problem. Kmetje s klasično pridelavo so imeli 
velike težave zaradi napada gnilobe. Pridelovalci iz naše sekcije smo 
imeli teh težav bistveno manj. Škropljenje s 501 očitno zelo dobro 

deluje v hladnejših in mokrih letih . 

Kot ste iz zapisanega lahko ugotovili, imamo ob srečanjih veliko tem 
za razpravljanje in izmenjavo izkušenj. Naših srečanj se udeležuje tudi 
predsednica goriške Ajde Greta Sorta in seveda Franka Ozbič. 
Dolgoletne izkušnje Ozbičeve so vedno dobrodošle, ima pa tudi še 
veliko novih idej s področja biodinamike. Pripravila je kar nekaj novih 
pripravkov, ki se jih uporablja v biodinamični pridelavi. Za vinogradnike 

sta še  posebej pomembna baker iz roga in žveplo iz roga.  

Kot vidite, nam dela ne bo zmanjkalo in tudi idej je še veliko. Narava 

pa poskrbi, da niti dve leti nista enaki. 

Zmago Petrič, predsednik sekcije  ▲ 

 

Izdelava preparata 501  ►       

 

Demeter spet v Sloveniji 

Februarja 2015 je bilo v Ljubljani ustanovljeno Združenje 

Demeter Slovenija, ki je spet povezalo slovenske Demeter 

pridelovalce, hkrati jih tudi predstavlja v mednarodni Demeter 

organizaciji, predvsem pa opravlja pomembne  naloge pri 

certificiranju. Za predsednika so izbrali našega člana Sergija 

Stancicha, podpredsedniško funkcijo je sprejel naš Zmago 

Petrič, tajnica združenja je dr. Maja Kolar, blagajnik pa  Matej 

Korenika, predsednik Ajde Istra. Združenje je samostojna 

organizacija s 24 člani, vodi ga 9-članski Upravni odbor, ki ga 

sestavljajo tudi vsi prej imenovani. Imajo tudi Certifikacijski 

odbor - vanj imenuje člane Občni zbor Združenja Demeter 

Slovenija. Certifikacijskemu odboru predseduje Polona 

Repič.   Želimo veliko uspeha pri delu! 

Sekcija  

za vinogradništvo in vinarstvo 
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