Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje
AJDA GORIŠKA
Ulica padlih borcev 26
5290 Šempeter pri Gorici

Na podlagi prve alineje prvega odstavka 20. člena ter na podlagi drugega odstavka 5. člena Statuta
Društva za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Goriška je Izvršni odbor na svoji redni seji dne
30. 8. 2017 sprejel:

Pravilnik o izdelavi in pripadanju
biodinamičnih preparatov za člane društva
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Društvu za biološkodinamično gospodarjenje Ajda Goriška v nadaljevanju (Ajda
Goriška) izdelujejo člani za svoje potrebe biodinamične preparate.
Preparati se izdelujejo na izbrani kmetiji in v delovnih centrih društva, ki so
organizirani po krajevnem principu.
Pogoj za prejemanje in uporabljanje biodinamičnih preparatov je opravljen dvodnevni »Osnovni«

ali pet-dnevni »Temeljni« tečaj biodinamičnega načina

gospodarjenja.
II. IZDELAVA PREPARATOV V DRUŠTVU
2. člen
Katere preparate se izdeluje v društvu
V društvu člani izdelujejo naslednje biodinamične preparate:
kompostni preparati iz rmana, kamilice, hrasta, regrata,
kompostni preparat kopriva,
preparat baldrijan,
preparat gnoj iz roga (500),
preparat kremen iz roga (501),
preparat po Mariji Thun,
premaz za sadno drevje,
pasta za sadno drevje.

3. člen
Naloge članov pred izdelavo preparatov
Člani društva začnejo z nabiranjem zdravilnih zelišč za izdelavo kompostnih
preparatov v mesecu marcu, ko se najprej nabirajo regratovi cvetovi, potem sledi
kamilica, baldrijan, hrast in rman. Zelišča morajo biti pravilno nabrana, posušena in
shranjena do jeseni, ko jih člani prinesejo na delavnico zakopa in jih oddajo v skupni
nabirek. O oddaji zelišč se vodi posebna evidenca.
4. člen
Kdaj se izdelujejo preparati
Člani društva v skladu s »Setvenim priročnikom« in navodili iz brošure »Preparati«
jeseni opravijo delavnico zakop preparatov in sicer rmana, kamilice, regrata, hrasta in
gnoj iz roga.
Izkop preparatov se opravi v spomladanskem času v skladu s »Setvenim
priročnikom«.
Preparat kremen iz roga se zakoplje v spomladanskem času in izkoplje v jesenskem
času.
Pri zakopu vodje za posamezno zelišče razporedijo člane in jim določijo naloge:
priprava zelišč, in živalskih ovojnic, polnjenje in zakop. Enak postopek in delitev
nalog se opravi pri izkopu preparatov.
5. člen
Kdaj pripadajo članu preparati izdelani v društvu
Pravico do kompostnih preparatov in preparatov za škropljenje pridobi član, ko izpolni
naslednje pogoje:
1. Aktivno sodeluje pri nalogah na izkopu ali zakopu preparatov; (vodi se

evidenca prisotnosti),
2. Aktivno sodeluje pri izdelavi preparatov, ki se izdelujejo v delovnih centrih v

posameznem okolišu, (evidenca prisotnosti),
3. Nabrana zelišča na delavnicah med letom prinese na delavnico zakopa

preparatov in jih odda v posamezno skupino za izdelavo preparatov.
(seznam oddanih zelišč)

Član, ki teh pogojev ne izpolni mu preparati ne pripadajo. Pogoj za uporabo
pripadajočih preparatov je končan osnovni ali temeljni tečaj biodinamičnega načina
gospodarjenja v društvu.

6. člen
Kakšna količina preparatov pripada članu
Član, ki je izpolnil pogoje iz 5. člena pravilnika mu pripadajo naslednji preparati:
PREPARATI ZA ŠKROPLJENJE
Gnoj iz roga oplemeniten – Podolinski (500*)
Kremen iz roga (501)
Preparat po Mariji Thun

KOLIČINA (doza)
300 g
15 g
750 g

KOMPOSTNI PREPARATI
Regrat
Kamilica
Hrast
Rman
Kopriva
Baldrijan

KOLIČINA (doza)
Kompostni preparati za 4 m3 mase za
kompostiranje.

10 ml

Član, ki preparate za škropljenje prevzame pri skrbniku preparatov in jih odnese
domov z namenom, da si bo mešal sam, mu škropivo zmešano v mešalnem centru
ne pripada.
7. člen
Izdelovanje preparatov v delovnih centrih
Namen delovnega centra je priprava in izdelava biodinamičnih pripravkov za člane
društva. Delovni center je organiziran po teritorialnem načelu glede na kraje bivališč
članov. V delovnem centru se izdelujejo naslednji preparati:
Kompostni preparat kopriva,
Preparat po Mariji Thun,
Premaz za sadno drevje,
Pasta za sadno drevje.

8. člen
Izdelava kompostnega preparata kopriva
Člani društva (okoliša) naberejo zadostno količino koprive in jo zakopljejo v delovnem
centru pri članu, ki je dal na razpolago svoje posestvo za izdelavo preparatov. Delo
se izvaja v skladu in navodilih določene v brošuri »Preparati«.

9. člen
Kakšno količino preparata kopriva se izdela za okoliš
PREPARAT

KOLIČINA

Kopriva
Najmanj 10 g na člana okoliša
Pri načrtovanju količine se upošteva število članov v določenem okolišu in se na
vsakega člana izdela najmanj 10 g preparata. Izračunana količina za vse člane
okoliša se odda v hrambo skrbniku preparatov.
10. člen
Komu in koliko pripada ostanek preparata koprive
Ostanek izdelanega preparata se razdeli po enakih delih na vse člane, ki so
sodelovali pri nabiranju in izdelavi preparata kopriva. O delavnici se vodi evidenca
prisotnosti.
11. člen
Izdelava preparata po Mariji Thun
Člani društva (okoliša) izdelajo iz predpisanih sestavin PMT v delovnem centru pri
članu, ki je dal na razpolago svoje posestvo za izdelavo preparatov. Delo se izvaja v
skladu in navodilih določene v brošuri »Preparati«.
12. člen
Kakšna količina PMT pripada članu okoliša
PREPARAT
Preparat po M.T.

KOLIČINA (doza)
750 g na člana

13. člen
Kakšna količina preparata PMT se izdela za okoliš
Pri načrtovanju količine se upošteva število članov v določenem okolišu in se na
vsakega člana izdela najmanj 750g preparata. Izračunana količina za vse člane
okoliša se hrani pri vodji okoliša.

14. člen
Izdelava paste in premaza za sadno drevje
Člani društva (okoliša) izdelajo iz določenih sestavin premaz in pasto za sadno drevje
v delovnem centru pri članu, ki je dal na razpolago svoje posestvo za izdelavo
preparatov. Delo se izvaja v skladu in navodilih določene v brošuri »Preparati«.
15. člen
Kakšna količina paste in premaza pripada članu okoliša
PREPARAT
Pasta za sadno drevje
Premaz za sadno drevje

KOLIČINA (doza)
1000g
5 kg
16. člen
Izdelava preparata baldrijan

Člani društva (okoliša) naberejo zadostno količino cvetov baldrijana in iz njega
izdelajo preparat baldrijan. Delo se izvaja v skladu in navodilih določenih v brošuri
»Preparati«.
17. člen
Kakšno količino preparata baldrijana je potrebno izdelati
Količina preparata se izračuna na podlagi števila članov s tem, da članu pripada
najmanj 10 ml preparata. Izračunana količina za vse člane se hrani pri skrbniku
preparatov.

III. POSEBNA DOLOČBA O PRAVICI DO PREPARATOV
18. člen
Kdaj in kdo je izpolnil pogoje za pridobitev preparatov
V primeru, da član ne izpolnjuje pogojev določenih v 5. in 6 .členu pravilnika vendar
kljub temu pridobi pravico do preparatov, če za društvo med letom opravlja naslednje
naloge:
Dovoli, da se na njegovem posestvu izdelujejo in zakopavajo določeni
preparati (delovni center),
dovoli, da se na njegovem posestvu izdelujejo in zakopavajo določeni
preparati (kmetija),
pripravi in vodi praktične delavnice za ostale člane društva,
pripravi in izvede teoretična predavanja za ostale člane društva,
med letom opravlja določene naloge brez katerih se ostale naloge v zvezi z
izdelavo preparatov ne bi mogle izvesti,
dolgoletnim (nad petnajst let neprekinjenega članstva) upokojenim aktivnim
članom, ki se delavnic ne morejo več udeleževat zaradi zdravstvenih težav
vendar bi preparate še želeli uporabljati na svojem posestvu.

IV. SKLADIŠČENJE IN HRAMBA PREPARATOV
19. člen
Kateri preparati se hranijo pri društvenem skrbniku preparatov
Pri društvenem skrbniku preparatov se hranijo naslednji preparati:
kompostni preparat (rman, kamilica, hrast, kopriva, regrat),
gnoj iz roga 500,
kremen iz roga 501,
preparat baldrijan
20. člen
Naloge društvenega skrbnika preparatov
Društveni skrbnik kontrolira in neguje preparate v skladu z navodili o hrambi
preparatov. Preparati, ki so bili izkopani jih je potrebno po končni obdelavi, ki je
primerna za skladiščenje stehtati in količine dopisati k zalogi preparatov.

21. člen
Kakšne evidence vodi društveni skrbnik preparatov
Društveni skrbnik mora voditi naslednje evidence:
Evidenca o količini posameznih preparatov,
Evidenca o izdanih preparatov posameznikom,
Evidenca o izdanih preparatih mešalnim centrom,
Evidenco o prodanih preparatih.
22. člen
Kateri preparati se hranijo pri okoliškem skrbniku preparatov
Pri okoliškem skrbniku preparatov se hrani preparat po Mariji Thun.

23. člen
Naloge okoliškega skrbnika preparatov
Okoliški skrbnik kontrolira in neguje preparat v skladu z navodili o hrambi preparatov.
Preparat, ki je bil na novo izdelan ga je potrebno stehtati in količino dopisati k zalogi
preparata.
24. člen
Kakšne evidence vodi okoliški skrbnik preparatov
Okoliški skrbnik mora voditi naslednje evidence:
Evidenca o količini preparata,
Evidenca o izdanem preparatu posamezniku,
Evidenca o izdanem preparatu mešalnemu centru,
Evidenco o prodanem preparatu.
V. PREPARATI ZA ŠKROPLJENJE ZMEŠANI V MEŠALNEM CENTRU
V mešalnem centru se meša preparate za škropljenje (gnoj iz roga, kremen iz roga in
Preparat po Mariji Thun).

elan, ki izpolnipogojeiz 5. in 6. 6lenamu pripadado 40 litrovSkropivazme5anegav
me5alnemcentru,za vsako posameznoSkropljene,ki je v skladu s programom
Skropljenja
za posameznoletoobjavljenov Ajdinihnovicah.
efan, ki prevzamepreparateza Skropljenje
(gnoj izroga, kremeniz roga in PMT)pri
skrbnikupreparatovin jih odnesedomovz namenom,da si bo sam pripravilSkropivo,
mu Skropivozme5anov me5alnemcentrune pripada.

VI. PRODAJAPREPARATOV
ehn druSfua,ki ima opravljenosnovni dvo-dnevniali temeljni pet-dnevnitedaj
biodinamidnega
nadinagospodarjenjalahko kupi preparatepo veljavnemceniku.
Prodase lahkosamovi5ekpreparatov,ob upoStevanju,
da jih je dovoljna zalogiza
pogojezabrezpladnopridobitevpreparatov.
6fane,ki izpolnjujejo
Cenik

o d22.
22.4.2015

- Podolinski
(500.)
Gnojiz rogaoplemeniten
Kremen
iz rooa(501)
poM.T.
Preparat
preparati
Kompostni
Baldriian

100g/ha

15€
10€
15€
18€
18€

5 q/l'ra
250q/ha

1 komolet
za2m3
25ml

vilt.KoNcneooloeBE
25. 6len
PravilniklahkokadarkolispremenilzvrSniodbordruStvaAjdaGori5ka.
26. 6len
Ta akt zadneveljatiz dnem,ko ga sprejmelzvr5niodbordru5tva.
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