številka 21
december 2018
Društvo za biološko dinamično gospodarjenje »AJDA« Goriška, Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter, www.ajda-goriska.si

Čestitamo, biodinamika!
20. decembra letos smo praznovali 20. rojstni
dan organiziranega biodinamičnega gibanja na
Goriškem. »Goriška« biodinamika je po slovenskih merilih že dve leti polnoletna, po evropskih
bo šele konec leta 2019, vsekakor pa bi lahko
zapisali, da se je že izvila iz pubertetniških kriz.
Biodinamika postaja tudi v splošnem zaznavanju
slovenske javnosti »naravni pojav«, čeprav jo
slovenski množični mediji predstavljajo v glavnem kot dokaj butično pojmovano vrsto ekološkega kmetovanja (pri čemer nekateri velikodušno dodajo, da je to nadgradnja eko pridelave).
Glede na količino pridelane hrane ta oznaka o
butičnosti pravzaprav ni daleč od resnice, saj bi
Slovenija za zadovoljivo preskrbo z lastno
biodinamično hrano morala zelo (zelo!) pomnožiti število svojih, po slovenskih merilih velikih
pridelovalcev. Pa kaj bi govorili, saj zaradi neustrezne kmetijske politike še konvencionalno
pridelane hrane ni dovolj za samooskrbnost
Slovenije.

ZVEZDICA ODLIČNOSTI

AJDINIM NOVICAM
Zvezdico odličnosti v letu 2018 podeljujemo
Ajdinim novicam. Te od leta 2006 nadaljujejo poslanstvo informatorja Lehe, ki je izšel samo enkrat v zdaj že daljnem letu 2004.
Ajdine novice si zvezdico odličnosti zaslužijo za:

 uporabno vrednost pri načrtovanju in izvajanju biodinamične
metode
 povezovanje članov in utrjevanje pripadnosti skupnosti in skupnim ciljem
 ohranjanje zgodovinskega spomina o delovanju društva
 neprekinjeno izhajanje v obdobju dvanajstih let

Srečno!

Toda vrnimo se na Goriško. Se še spomnite,
dragi člani, kako vas je kot biodinamike sprejemala okolica s sosedi in znanci vred pred petnajstimi, dvajsetimi leti? Koliko zaničljivih opazk,
namigov in spraševanja o vašem mentalnem
zdravju ste bili deležni, ko ste biodinamiko uporabljali v praksi? Danes nam je včasih namenjen
kvečjemu le še nekoliko nejeveren pogled sogovornikov. Tudi na zapovedano konvencionalna
območja, kot so Goriška Brda ali Vipavska dolina, je prodrl spraven pogled na biodinamiko in
celo nekateri renomirani konvencionalni vinarji bi
si radi na svoje izdelke kar čez noč nalepili
znamko Demeter. Da bi bili še bolj »in«.
Nazdravimo biodinamiki! Na naslednjih dvajset
let!. Nazdravimo, čeprav simbolično, z najboljšo
kapljico iz Gueriline kleti pa Rejevih, Batičevih in
Stancichevih vinogradov, ob krškopoljskih
kolinah Stancichevih, gastronomskih dobrotah
Lee in Janeza, zlatem oljčnem olju iz Bažikinih in
Frankinih oljčnikov, ob Mozetičevih sadežih
večne mladosti... Dvignimo kozarce za vse na
kmetiji Skrtovih v Levpi, za Leonido in njeno
kmetijo v Lokovcu, za vse naše člane s kmetijami, vrtovi in vrtički, tudi tiste brez Demetrovih
certifikatov.
Pa še en požirek kvalitetne, biodinamično pridelane kapljice za srečo vseh, ki bomo v tem letu
na kakršen koli način iskali prostor pod soncem!
Urednica Breda Medvešček

ŽELIMO VAM, DA BI V LETU 2019 IZPOLNILI VSE ZASTAVLJENE CILJE,
VENDAR NE POZABITE, DA JE PRAV TAKO POMEMBNA TUDI POT, KI PELJE DO NJIH.
IO Ajde Goriška s predsednikom Dragom Kladnikom in
podpredsednicama Greto Sorta in Tanjo Krstov

Dogajanje v društvu v letu 2018
Iztekajo se zadnji dnevi leta 2018, kar pomeni, da že dvajsetič
opravljamo pregled dela našega društva. Začeli smo v prejšnjem stoletju, večina dogajanja pa se je nadaljevala v tem.
Osredotočimo se na leto, ki odhaja, še prej pa ugotovimo, da je
dne 4. decembra 2018 v društvo vpisanih 170 članov, kar je 22
več kot leta 2017.

dobra poznavalka vzgoje semen in podjetnica, ki se ukvarja s
semenarstvom in prodajo ekoloških semen Amarant. Po predavanju so člani nakupili biodinamična in ekološka semena za
svojo pridelavo. Gregor Zorn, univ. dipl. biolog, samostojni
raziskovalec, avtor in predavatelj, ki se zadnja leta intenzivno
posveča razumeavnju delovanja naravnih učinkovin, pridobljenih iz konoplje, nam je pripravil predavanje z naslovom Uvod
v zdravljenje s konopljo.

Nabiranje zelišč in izdelava preparatov

V skladu s sprejetim programom delavnic za leto 2018 so člani
od pomladi do septembra v manjših skupinah nabrali vsa zeliš- V drugi polovici februarja je bilo organizirano predavanje z
naslovom Zapuščina dr. Rudolfa Steinerja. Predaval je Drago
ča za izdelavo preparatov.
Kladnik, ki je razložil Steinerjevo teorijo biodinamike, medseIzdelava preparatov je potekala po delovnih in mešalnih cen- bojno povezanost vseh živih bitij na zemlji, vpetost rastlin med
trih. Člani so tam naredili preparat MT, premaz in pasto za zemljo in kozmos, vplive Sonca, planetov, Lune in zvezd stalsadno drevje, zakopali pa tudi koprive za koprivni preparat. nic na rast in razvoj enoletnih rastlin in trajnic. Govoril je tudi
Gnoj smo, kot običajno, dobili pri Skrtovih v Levpi, sirotko pa o periodah premikanja planetov pred zodiakom.
na kmetiji Silverija Fabjana v Batah. Kvalitetno ilovico nam je
Marca smo v Sr(e)čni hiši na Tumovi organizirali predavanje z
priskrbel Stojan Janežič.
naslovom Kolobar in uporaba setvenega priročnika. Na predaOstale preparate smo izdelali na kmetiji Skrt v Levpi. Za rogo- vanju je Drago Kladnik razložil namen kolobarja, njegovo
ve in živalske ovojnice je poskrbel Jure Konjar. Delavnica izdelavo, razvrstitev rastlin, uporabo setvenega priročnika pri
izkopa preparatov je letos potekala 19. maja.
tem.
Po izkopu je varuhinja zaklada Darinka Drašček preparate pri- 10. in 11. aprila je potekal dvodnevni Osnovni tečaj biodinamipravila za hrambo in shranila v leseno skrinjo. Tokrat je to čnega načina gospodarjenja, ki je uvid v biodinamiko in je
Darinka opravljala zadnjič. Od maja dalje je skrbnik preparatov namenjen novim članom in tistim, ki želijo obnoviti znanje.
Marjan Mahne. Že v začetku junija so bili preparati z Darinki- Udeleženci so poslušali teorijo s temelji biodinamične metode
nega posestva v Solkanu preseljeni v Volčjo Drago, v prostor, (štiridelnost narave in človeka, kozmični ritmi in delo v skladu
ki ustreza njihovi hrambi.
z njimi, kaj so etri, kako uporabljam setveni priročnik, izdelaZakop preparatov je bil 7. oktobra. Zakopali smo 200 rogov za va, shranjevanje in uporaba biodinamičnih preparatov za oživpreparat gnoj iz roga. Za kompostne priparate so člani prispe- ljanje zemlje in krepitev rastlin, uporaba čajev, kompost, kolobar, pleveli, škodljivci, biodinamično zelenjadarstvo, zeliščarsvali zadostno količino ustreznih zelišč.
tvo, poljedelstvo, sadjarstvo in vinogradništvo. Predaval je
Delo v delovnih in mešalnih centrih
Drago Kladnik.
Delovni oz. mešalni centri po okoliših so v preteklem letu red- V drugi polovici aprila je v prostorih Ljudske univerze Nova
no opravljali svoje naloge. Za okoliš Nova Gorica so v mešal- Gorica predaval Drago Kladnik na temo Spomladanska opranem centru Loke 31 pri članu Robertu Loverčiču namešali vila v vrtu; predavanje je zajemalo pripravo zemlje, njeno
1195 l škropiva gnoj iz roga in 755 l škropiva kremen iz roga. obdelavo, setev in saditev.
V istem okolišu so v delovnem centru v Šmihelu pri Edi Gruden naredili preparat MT, zakopali koprivo in izdelali premaz Aprila je sledilo predavanje Konoplja in rak . Na njem so udein pasto za sadno drevje. Za okoliš Šempeter-Vrtojba in Vogrs- leženci izvedeli marsikaj o konoplji in njeni potencialni uporako je član Stojan Janežič v mešalnem centru na Vogrskem bi pri rakavih obolenjih. Predavatelj Gregor Zorn, univ. dipl.
namešal v tem letu 915 l gnoja iz roga in 575 kremena iz roga. biolog, je predstavil najnovejša dognanja o učinkih kanabinoiKraševci so v delovnem in mešalnem centru v Volčjem Gradu dov na rakave celice in osvetlil tudi nekatere poglede na prepri Kamnarjevih namešali 500 l gnoja iz roga in 5000 l kreme- ventivo, pravilno prehrano in druge faktorje, ki so pomembni
na iz roga. Izdelali so pasto in premaz za sadno drevje. Za oko- pri tej bolezni.
liš Ajdovščina-Vipava so v mešalnem in delovnem centru v Maja sta bili izvedeni dve predavanji na Ljudski univerzi Nova
Vrhpolju pri Ireni Žvokelj namešali 150 l gnoja iz roga in 20 l Gorica. Obe je izvedel Drago Kladnik. Prvo je bilo predavanje
kremena iz roga. Za okoliš Brda je mešalni in delovni center v z zgovornim naslovom Pridelava lastnih semen po biodinamičBrdicah pri Kožbani pri Almiri Gajser »proizvedel« kar 710 l ni metodi, drugo pa Nabiranje zdravilnih zelišč za izdelavo
škropiva gnoj iz roga in 580 škropiva kremen iz roga. Izdelali biodinamičnih preparatov.
so preparat MT, zakopali koprivo in izdelali premaz in pasto za
sadno drevje. Pri Tušar Romanu v Seniškem bregu 43 so za
okoliš Gorski predel in dolina Soče člani izdelali preparat MT
Praktične izobraževalne delavnice
in pasto ter premaz za sadno drevje.
Odvijale so se po programu. Pri delavnici rezi sadnega drevja
in aktinidij je ponagajalo vreme, zato je bila izvedena šele 10.
februarja, 4. aprila pa je potekala delavnica obrezovanja oljk.
Izobraževanje s predavanji in tečaji
Imeli smo tudi delavnico priprave škropiv in načinov škropljeV prvi polovici februarja smo organizirali dve predavanji, in
nja.
sicer: Kako pridelati dobro kaljivo seme, ki nam ga je pripravila Fanči Perdih, univ. dipl. inž. agr., naša stara znanka, zelo
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POROČILO

Upravljanje in organizacija društva

VARUHOV ZAKLADA

V letu 2018 je nastala na tem področju le ena sprememba.
Članica IO Darinka Drašček, ki je dolga leta vzorno opravljala funkcijo varuhinje zaklada oz. skrbnice preparatov, je bila
na rednem letnem zboru članov 7. marca 2018 razrešena funkcije članice izvršnega odbora, ker je funkcijo skrbnika preparatov prevzel Marjan Mahne.

2018

IZKOP IN ZAKOP PREPARATOV

Obveščanje članov

Izkop 19. 5. 2018 v Levpi na kmetiji Skrt

Informiranje članov poteka: enkrat letno z Ajdinimi novicami,
vsak mesec preko spletne strani (12 izdaj), sproti s SMS-ji,
telefonskimi obvestili in preko e-pošte. Za vsebino na spletni
strani (Koledar opravil) skrbi Breda Medvešček. Prisotni smo
na družabnem omrežju Facebook, kjer objavljamo obvestila o
delavnicah in predavanjih ter članke o biodinamičnem načinu
kmetovanja. Zaživela je tudi nova spletna podstran z več vsebine. Za ažurnost vsebin na spletni strani in FB strani skrbi
Drago Kladnik.

Izkop je potekal po veljavnih smernicah za ravnanje s preparati. Vsi
izkopani preparati so zdravi in količinsko ustrezni.

Zakop 7. 10. 2018 v Levpi na kmetiji Skrt
Surovin je bilo dovolj. Zakop je potekal v skladu z dogovori in pravili.

Poraba preparatov v obdobju od 12. 11. 2017 do 27. 11. 2018
1. Preparati, izdani članom društva

Predstavitev društva v javnosti in medijih
V januarju smo pripravili tri okrogle mize. Predstavili smo
vrednost in pomen biodinamično pridelane hrane ter razložili,
v čem se le-ta razlikuje od ekoloških pridelkov. Povzeli smo
izhodišča za uspešno biodinamično kmetovanje. O prehodu na
ta način kmetovanja in pri tem pridobljenih izkušnjah, so
spregovorili trije naši pridelovalci, ki so pridobili certifikat
Demeter za svojo pridelavo in predelavo. Okrogla miza je bila
organizirana na treh lokacijah.

Preparat 500

- 4 x 400 gr

skupno = 1.600 gr

Baldrijan

- 13 x 2,5 ml skupno = 20 ml

Kompost. prep. - 17 enot
2. Preparati, izdani mešalnim centrom

11. 1. 2018 se je na Ljudski univerzi Ajdovščina predstavil
član Zmago Petrič, Demeter pridelovalec, vinar z vinsko
znamko Guerila;
18. 1. 2018 se je na Biotehniški šoli Šempeter pri Gorici predstavil Marjan Mozetič iz Sadjarstva Mozetič, edini slovenski
Demeter licenciranec, ki je pridobil ta certifikat za pridelavo
kivijev;

Preparat

Gorica

Šempeter

Vipava

Brda

Kras

500 v gr

3.000

3.260

/

/

/

501 v gr

95

91

/

/

/

3. Dokupljeni preparati članov društva
Preparat 500 = 11.500 gr
Preparat 501 =

25. 1. 2018 je bila v prireditvenem prostoru krajevne skupnosti Volčji Grad predstavitev kmetije Pri Kamnarjevih Sergia
Stancicha.

250 gr
Darinka Drašček in
Marjan Mahne

Največ organizacijskega dela je pri vseh treh dogodkih opravila podpredsednica Tanja Krstov, podpredsednica Greta Sorta pa je sodelovala kot moderatorka na vseh treh prizoriščih.

Pripomba: Delovnim centrom Vipava, Brda in Kras do zaključka redakcije Ajdinih novic niso bili izdani biodinamični preparati, ker so še imeli
zalogo, ki pa jim že pohaja. Zato jim bo skrbnik preparatov Marjan Mahne v začetku nove pridelovalne sezone oz. po potrebi izdal novo zalogo.

Predstavitev društva v medijih

POMEMBNO

Članica Breda Medvešček je v pomladni številki revije Svitanje objavila članek z naslovom Za čim več biodinamične
hrane, v zimski številki pa članek z naslovom Ob 20-letnici
organizirane biodinamike na Goriškem. V občinskem glasilu
Briški časnik, Jesen 2018 je ista avtorica objavila članek Certifikat Demeter je porok za zdrava in kakovostna živila. Članek iste avtorice Po biodinamični metodi je mogoče kmetovati tudi na večjih posestvih, ki je bil poslan dnevniku Primorske novice 14. februarja 2018 pa kljub obljubi o objavi, ni bil
objavljen.

Kot ste že obveščeni, je Darinka Drašček letos predala svojo fukcijo varuhinje zaklada oz. skrbnice preparatov novemu skrbniku Marjanu Mahnetu, zato se
tudi na tem mestu Darinki iskreno zahvaljujemo za
njeno skrbno ravnanje s preparati in prijazen odnos
do nas, članov. Upamo, da bo novemu skrbniku še
vedno pomagala z izkušnjami, ki jih je pridobila pri
dolgoletnem delu z našimi zakladi.

Na TV Slovenija 1 je bil 14.10.2018 v oddaji Ljudje in zemlja
prikazan prispevek o biodinamiki, v katerem so nastopili tudi
naši trije člani: Sergio Stancich, Zmago Petrič in Marjan
Mozetič. Prispevek si lahko ogledate na:

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 in fotografije: Breda Medvešček
Šempeter, december 2018, naklada 250 izvodov

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174568620
Po poročilih Draga Kladnika in predsednikov sekcij povzela
Breda Medvešček

Zahvala vsem, ki ste kakor koli pomagali uresničiti
letošnji program dela.
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PROGRAM DELAVNIC V LETU 2019

TEMA
DELAVNICE

VODENJE

UGODEN
DAN ZA

DATUM

KRAJ

zimska rez aktinidije
in sadnega drevja

vodja delavnice

plod

23.1.2019

kmetija Stojana
Janežiča
Stara gora

Jure Konjar

rez oljk

vodja delavnice

cvet

2. 4. 2019

Biotehnična šola
Šempeter

Jordan Jakin
Jure Konjar

nabiranje regrata

vodja delavnice

cvet

april 2019

več lokacij

vodja delavnice

cvet

18. 5. 2019

kmetija Skrt,
Levpa

Tanja Krstov
Jana Humar
Vladimir Lemut
Anica Kosovel
Darinka Drašček
Jure Konjar
Greta Sorta

nabiranje kamilice

Stojan Janežič

cvet

april - maj
2019

vsak član na
svojem vrtu

nabiranje baldrijana

vodja delavnice

cvet

april, maj
2019

izdelava preparata
MT
nabiranje in zakop
koprive

vodje okolišev

plod, cvet

maj 2019

vsi okoliši

vodje okolišev

vodje okolišev

cvet

junij 2019

okoliši
(skupinsko nabiranje)

vodje okolišev
Loredana Avcin

nabiranje rmana

vodja delavnice

plod

julij 2019

nabiranje preslice

vodja delavnice

plod

od 11. 8. do
8. 9. 2019

nabiranje v manjših skupinah
- Podkraj
- Hrušica

Almira Gajser
Greta Sorta
Irena Žvokelj
Greta Sorta

zakop hrastovega
lubja

vodja delavnice

korenina

5. 5. 2018

Majdin gaj

Jože Pavlin
Ivan Stancich

plod

5. 10.2 019
ob 13. uri

kmetija Skrt,
Levpa

Vladimir Lemut
Anica Kosovel
Darinka Drašček
Marjan Mahne
Jure Konjar
Zvonimir Pajnik

oktober,
november
november
2019

po okoliših

vodje okolišev

po okoliših

vodje okolišev

24. 12. 2019
6. 1. 2020

vsak član na
svoji parceli

izkop preparatov

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

VODJA ALI
KONTAKTNA
OSEBA

Stojan Janežič

Irena Žvokelj
Nataša Pičulin

Datumi izvedbe delavnic so odvisni od vegetacije in vremenskih razmer. O tem vas bomo sproti obveščali.
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PROGRAM PREDAVANJ, TEČAJEV IN PREDSTAVITEV
AJDE GORIŠKA V LETU 2019
MESEC
JANUAR

FEBRUAR

TEMA
PREDAVANJE
SEMENA SO NAŠA DEDIŠČINA
Predava Fanči Perdih
Po predavanju boste lahko nakupili biodinamična in ekološka semena.
TEČAJ
OSNOVNI TEČAJ BIODINAMIČNEGA GOSPODARJENJA
ZA ZAČETNIKE IN ČLANE, 2-DNEVNI, TEORETIČNI DEL
Na tečaju za začetnike in člane, ki želijo obnoviti znanje, predstavimo biodinamiko: osvetlimo zgodovinske
okoliščine začetkov biodinamičnega gibanja, obravnavamo t. i. Kmetijski tečaj Rudolfa Steinerja, štiridelnost narave, spoznavamo kozmične ritme, biodinamične preparate, čaje in pripravke za krepitev in zaščito
rastlin, učimo se pripraviti kompostni kup, razložimo uporabo setvenega koledarja Marije Thun, pomen
kolobarjenja in odstiramo še druga vprašanja biodinamike.
PREDAVANJE
BIODINAMIČNA PREHRANA
Ni vseeno, s čim se prehranjujemo, saj hrana vpliva na vse vidike našega bitja, ne samo na psihofizični
del. Sodobni problem človeštva je energijsko obubožana, praktično mrtva hrana, ki ni sposobna dajati
človeku vitalne sile, potrebne za kvalitetno življenje. Temelj biološko-dinamičnega kmetijstva je dojemanje,
da živali, rastline in človek predstavljajo celoto, na katero učinkuje celotno vesolje (kozmos) s silami planetov našega osončja in ozvezdij zodiaka.

MAREC

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA
Redni letni zbor članov društva Ajda Goriška bo
6. 3. 2019 ob 18. uri

TEČAJ
OSNOVNI TEČAJ BIODINAMIČNEGA GOSPODARJENJA
ZA ZAČETNIKE IN ČLANE, 2-DNEVNI, PRAKTIČNI DEL
Uporaba teorije v praksi na biodinamični kmetiji.
JUNIJ

STROKOVNA EKSKURZIJA
OBISK BIODINAMIČNE KMETIJE »ZLATE MISLI« V JARENINSKEM DOLU
To je kmetija Matjaža Turineka, edinega slovenskega kmeta z doktoratom iz biodinamike. O sebi so zapisali: »Smo mlada družina, ki si prizadeva soustvarjati zdravo življenjsko okolje, hrano in misli. Oba, Matjaž
in Maja, sva po poklicu/izobrazbi kmeta, ki sva se preizkusila tudi v akademskih vodah, a po nekaj letih
ugotovila, da si želiva svoje delovanje zaenkrat usmeriti predvsem v praktični del kmetovanja. Tako sva
leta 2012 vzela v najem njivo pri Matjaževih starših, konec leta 2012 pa prevzela polovico površin kmetije,
ki je že od leta 1996 v ekološki kontroli, ter se samostojno lotila ekološkega in biodinamičnega kmetovanja.
Istega leta smo začeli tudi s pridelavo zelenjave in dostavo zelenjavnih košaric preko partnerskega kmetijstva, leto kasneje pa dodali še žita in sadje.«

OKTOBER

TEČAJ
TEMELJNI TEČAJ BIODINAMIČNEGA GOSPODARJENJA
ZA ČLANE IN NOVE ČLANE, 4-DNEVNI
Ta tečaj podaja poglobljeno znanje o biodinamičnem gospodarjenju, je torej poglobljena različica osnovne
ga tečaja. Poleg teoretičnega znanja k tečaju sodi tudi praktični del, in sicer mešanje ter škropljenje preparatov in cepljenje kompostnega kupa.
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MESEC
NOVEMBER

DECEMBER

TEMA

PREDAVANJE
VSE O KOMPOSTU
Priprava kompostnega kupa, kompostni preparati, uporaba kompostnega kupa; vrste kompostov.
LETNO DRUŽABNO SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA
Na srečanju bomo pregledali opravljeno delo v letu 2019, vas seznanili z načrti za prihodnje in podelili
potrdila o opravljenih izobraževanjih. Vse to bomo zaključili ob prigrizku in kapljici rujnega ter si zaželeli
vse dobro v letu 2020.

Vsebino tabele je pripravil Drago Kladnik.

Spoštovani člani,
navedeni dogodki bodo na Biotehniški šoli v Šempetru. Le izjemoma, če bodo ti prostori zasedeni, bomo v Sr(e)čni
hiši na Tumovi 5 v Novi Gorici (Ustanova Zdenke Gustinčič, Fundacija za dobro ljudi in narave). O kraju in datumu
predavanj, tečajev ter predstavitev boste sproti obveščeni.
V vodstvu društva se trudimo, da bi z razpoložljivimi finančnimi sredstvi organizirali čim ustreznejše izobraževanje
članov. Seveda je končen uspeh odvisen predvsem od vašega odziva na te dogodke. Naša prizadevanja bodo
poplačana, če se jih udeležite v čim večjem številu.
Se vidimo na Biotehniški šoli Šempeter ali v Sr(e)čni hiši.

Osebni prevzem preparatov
pri njihovemu skrbniku
gled nad preparati tudi doma. Grlo posodice naj ne
bo preozko, da bo polnjenje in praznjenje bolj enosV društvu Ajda Goriška ureja področje preparatov tavno. Za baldrijanov preparat prinesemo stekleničPravilnik o izdelavi in pripadanju preparatov članom ko s kapalko.
društva Ajda Goriška, ki ga je sprejel IO društva v
Član opravi transport preparatov iz skladišča do
letu 2017.
doma v lesenem zabojčku, v katerem je šota, ki
Člani društva, ki izpolnjujejo pogoje za prevzem pre- preprečuje izgubo koncentriranih sil, ki se nahajajo v
paratov le-te lahko prevzamejo po poprejšnjem preparatih. Prav tako hranimo preparate tudi doma.
dogovoru s skrbnikom preparatov.
Zabojček postavimo na mirno mesto, odmaknjeno
Preparati so v biodinamičnem gospodarjenju zelo od virov elektromagnetnega sevanja.
pomembni, zato je potrebno z njimi skrbno ravnati in Članu, ki ne bo imel prej opisane ustrezne embalaimeti pravilen odnos pri njihovi izdelavi, negovanju, že, se preparati ne izdajo, četudi mu pripadajo.
shranjevanju in uporabi. Zelo pomembno je pravilno
shranjevanje preparatov, njihov transport in pre- Preparati se od letošnje pomladi nahajajo na novi
lokaciji - v bližini tovarne Martex v Volčji Dragi. Za
vzem v shrambi preparatov.
njihov prevzem se boste dogovorili z novim skrbniPostopek prevzema
kom preparatov Marjanom Mahnetom. Pokličite ga
Član, ki pride po preparate, mora s seboj prinesti na tel. 040 979 078.
posode s pokrovom. Posode so lahko stekleni Želimo vam uspešno delo z našimi biodinamičnimi
kozarčki ali glinaste posodice. Pokriti naj bodo s ste- preparati in veliko uspehov pri pridelavi.
klenimi pokrovi (kozarci za vlaganje) ali plutovinastimi zamaški. Za vsak preparat naj bo namenjena
Drago Kladnik
posebna posodica; na pokrovu ali zamašku je potreBreda Medvešček
bno označiti vrsto preparata - tako imamo hiter pre-

Odnos do preparatov
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PROGRAM
ŠKROPLJENJA RASTLIN Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI v letu 2019
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 Venier 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

MAREC

LETO 2019

Znamenje

Stopnja razvoja rastline

28. marec

STRELEC

Rastline začno zeleneti..

APRIL

8. april

OVEN

Plodovi se debelijo.

MAJ

13. maj

LEV

Plodovi se debelijo.

JUNIJ

18. junij

STRELEC

Plodovi se debelijo.

NOVEMBER

20. november

LEV

Dozorevanje lesa (popoldne)

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

Datum

LETO 2019

Znamenje / čas škropljenja

APRIL

18. april

DEVICA / zgodaj zjutraj

MAJ

7. maj

BIK / zgodaj zjutraj

JUNIJ

24. maj

KOZOROG / zgodaj zjutraj

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

Datum

LETO 2019

Znamenje / čas škropljenja

APRIL
APRIL
MAJ

4. april
13. april
22. april

RIBI/zgodaj zjutraj
RAK / zgodaj zjutraj
ŠKORPIJON/ zgodaj zjutraj

MAJ

30. maj

RIBI / zgodaj zjutraj

Podatki za tabele na straneh 4, 7 in 8: Greta Sorta, univ. dipl. inž. agr. in Tanja Krstov, univ dipl. inž. agr.
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PROGRAM GNOJENJA Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI
V LETU 2019
Gnojenje z gnojem iz roga (500) in preparatom M.T.
Mesec
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
NOVEMBER

Datum
21. marec
9. april
24. maj
12. junij
17. julij
14. november

Znamenje / čas škropljenja
DEVICA/ popoldne
BIK / popoldne
KOZOROG / 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 v vašem
okolišu. Seznam in telefonske številke objavljamo na 7. strani.

Gnojenje s pasto in premazom za sadno drevje
NOVEMBRA,

ko je po okoliših izdelana pasta za sadno drevje, na 10 l vode
vzamemo 10 dag paste, dodamo 6 dag preparata M.T. in mešanico dinamiziramo 20
minut, precedimo in poškropimo krošnje in debla na dan za plod ali cvet.
S premazom za sadno drevje pa premažemo debla in (vsaj debelejše) veje dreves.

PROGRAM
ŠKROPLJENJA Z ŽVEPLENO-APNENO BROZGO (ŽBA)
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 NAŠIH SEKCIJ
Janežič je z biodinamičnimi preparati vestno škropil oba
vrtička.

Aktivnosti Dobre misli v letu 2018
Leto je spet naokrog in čas za pregled opravljenega dela.
Ugotavljamo, kaj smo naredili in česa ne in kaj bi lahko
naredile bolje zase in v dobro drugih. V poročilu je zajeta
dejavnost sekcije za zeliščarstvo in sekcije za vrtnarstvo,
katere člani skupaj obdelujemo zeliščni vrt in zelenjavni
vrt na visoki gredi. Zastavljeni plan za leto 2018 smo realizirali po najboljših močeh v okviru možnosti. Organizirali
smo predavanje in nekaj delavnic, se udeležili posameznih delavnic in predavanj v okviru drugih društev in se ob
petkih družili na Vogrskem.

Tako kot drugje, tudi v vrtnarstvu in zeliščarstvu, vaja
dela mojstra.
Poseben projekt je bila letos industrijska konoplja. Majda
je uredila vse zakonske formalnosti, člani smo se preizkusili v pridelavi. Ker je bilo sejanje precej neuspešno, smo
posadili sdike, a tudi te niso najbolje uspevale. Pridelali
smo nekaj vršičkov za izdelavo konopljinega izvlečka in
nekaj semen za olje, ki še čakajo na zaključno fazo. Pri
vzgoji konoplje smo se sproti učili in ugotovili, da pridelovanje ni tako enostavno, še posebej, če se vse izvaja
ročno.

V januarju nam je Marija Kočevar predavala o zeliščih v
kulinariki, o petih okusih in o tem, katera zelišča sodijo k
posameznim vrstam živil (žita, stročnice, slaščice, beljakovinska živila).

Večina članov je aktivna tudi v društvu in se udeležuje
društvenih delavnic. Običajno pregledamo tudi vsebino
sestankov IO društva Ajda in izmenjamo mnenja o posameznih temah.

V marcu smo se posamezni člani udeležili delavnice o
uporabi industrijske konoplje (priprava konopljinega čaja,
fermentiranega kruha, namaza in mazila) pod vodstvom
članov kmetije Vrindika z Obale.

Petkova druženja nam veliko pomenijo zaradi izmenjave
izkušenj in mnenj ter presežkov sadik in pridelkov pa
seveda tudi domačih dobrot naših članov.

V maju in juniju smo se udeležili posameznih aktivnosti
Podružnice Iniciativa: v maju smo pripravili izmenjavo
semen in sadik v Majdinem gaju in izmenjavo zaključili s
pokušino zeliščnih namazov ter se v juniju udeležili srečanja s Pavlom Medveščkom v Goriški knjižnici Franceta
Bevka, kjer je bilo govora o varuhih semen in starovercih.

Iskrena zahvala Majdi in Simonu ter Olgi, ki nam omogočajo druženja v Majdinam gaju, in vsem članom sekcije,
ki se po svojih močeh trudimo pri teh naših aktivnostih.
Vsem članom Ajde želimo dobre misli v letu 2019. Vabljeni v našo družbo.

27. julija nas je Jože Munih popeljal po svetiščih staroverMirjam Hojak, za sekcijo Dobra misel, 1.12.2018
cev na Tolminskem. Nad Volčami smo obiskali ostanke
cerkve Svetega Jakoba in visokoenergijski kamen Belinov tron, ki je del megalitskega kroga, pri Mostu na Soči
pa Babjo jamo. Zvečer smo se družili na energijskih točPROGRAM
kah ob jezeru in pričakali stoletni popoln Lunin mrk.

PREDAVANJ IN DELAVNIC

Oktobra smo medse povabili Pavla Medveščka, ki nam je
povedal marsikaj zanimivega o navadah starovercev v
Soški dolini, predvsem v okolici Kanala in na Banjšicah in
o pomembnih svetih rastlinah v njihovem življenju.

SEKCIJE DOBRA MISEL
ZA LETO 2019

V mesecu novembru smo pripravljali čajne mešanice in v
prijetni družbi spekli kostanj. S Stipetom Hečiimovićem
smo pripravili preprosto, a biološko bogato enolončnico iz
zelenjave z našega vrta s prosom in lečo ter presno orehovo pasto. Med kuho smo izvedeli marsikaj zanimivega
o prehrani.

Predavanja

Miša Pušenjak: Škodljivci na vrtu

Ogled filma o semenih
Delavnice

Stipe Hečimović: Zelišča in divjerasle rastline v
prehrani

Priprava zeliščnih namazov

Obisk ene od zeliščarskih kmetij

Nabiranje zelišč po naravnih rastiščih

Obisk pomembnih krajev staroselcev z Jožetom
Munihom

Obisk zbiralca starega orodja v Solkanu ali v
Čepovanu

Izmenjava izkušenj

Pred nami je še december in druženje ob pričakovanju
novega leta.
Udeleževali smo se tudi predavanj v Sr(e)čni hiši v okviru
projekta Skupaj za zdravje človeka in narave.
Tudii letos smo zasadili visoko gredo in zeliščni vrt s sadikami, ki so nam ostale od domače vzgoje, večji delež pa
s sadikami iz vrtnarije Majdin gaj. Pridelke smo sproti
pobirali, nekaj pa jih bo ostalo še za zimo. Posadili smo
tudi solkanski radič, ki ga bomo poskusili siliti.
Na zeliščnem vrtu smo nabrali kar nekaj kamilice za biodinamični preparat, nabirali pa smo seveda tudi ostala
zelišča za zeliščne čaje in začimbno mešanico. Iz mete
smo destilirali hidrolat. Nabrali smo tudi koprivo. Stojan

O dogodkih bomo člane sprotno obveščali.
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OB 20-LETNICI
GORIŠKE BIODINAMIKE
Srečanje članov Ajde Goriška

8. decembra letos smo v društvu pripravili srečanje članov in nanj
povabili tudi tiste nekdanje vidne sodelavce, ki v društvo zaradi različnih življenjskih okoliščin niso več včlanjeni. Udeležilo se ga je kar
nekaj nekoč zelo aktivnih biodinamikov. Poleg Marije Poljanec so prišli
tudi Martin Gregorc pa Branko Brumat, Janja Skok, Stevard Koncut vsi člani in članice IO in ostalih upravnih organov iz zgodnejših obdobij našega društva. Seveda ne smemo pozabiti tudi pomembnih članov seniorjev, ki v društvu še vedno predstavljajo nepogrešljivo jedro
modrosti in izkušenj (iz katerega črpajo energijo in znanje tudi mlajše
generacije biodinamikov). Od teh sem tega dne med drugimi srečala
Marijo Manfreda, Edo Gruden, Marijo Pavlin, Anico Fjoreli, Savino
Franko, Jožeta Pavlina, Olgo Železnik, Vladimirja Lemuta. Vsi prisotni
pa smo zelo pogrešali Franko Ozbič, ustanoviteljico in prvo predsednico Ajde Goriška, ki se zaradi bolezni ni mogla udeležiti srečanja, nam
je pa po sedanji podpredsednici Greti Sorta poslala pozdrave in dobre
želje. Vsi prisotni smo Franki s srečanja odposlali veliko voščilnico s
svojimi podpisi in pozdravi. S čestitko in podpisi vseh prisotnih pa smo
se spomnili tudi Severina Erzetiča, prvega vinarja demetrovca z Goriške, ki na srečanje ni prišel, ker je prav tega dne v krogu domačih praznoval 89. rojstni dan.
Goste smo pričakali že na vratih Sr(e)čne hiše in takoj se nam je vsem
skupaj čas odvrtel za nekaj let nazaj, v obdobje, ko smo v decembru
1998 ustanavljali delovno skupnost, ki je tri leta kasneje postala samostojno društvo Ajda Goriška.
Pa niso prihajali le biodinamiki različnih generacij, na mize, ki so postale kmalu premajhne, so začele romati najrazličnejše sladke in slane
dobrote iz domačih kuhinj pa tudi nekaj dobre kapljice iz kleti naših
demetrovcev se je zaiskrilo vmes. Naše članice iz sekcije Dobra misel
so se izkazale z različnimi prigrizki in namazi, pa tudi pri pripravi prostora za slavje so bile nepogrešljive. Glavno jed - pršut v testu, ki je bil
tega dne tudi »uradna« jed društva, je pripravil član Florjan Sivec iz
Renč, ki je bil pek izvrstnih krušnih dobrot za naša srečanja že v preteklosti.
Formalni del srečanja se je začel s pozdravnim nagovorom predsednika društva Draga Kladnika; za tem je vodenje prireditve prevzela podpredsednica Greta Sorta, ki je kot moderatorka srečanja z nekdanjimi
in starejšimi sedanjimi člani vodila pogovor o nastajanju in rasti Ajde
Goriška, saj je bilo med njimi kar nekaj takih, ki so se goriškemu biodinamičnemu gibanju pridružili že v samih začetkih. Pred poslušalci so
se zvrščale zanimive zgodbe in neprecenljive izkušnje iz prejšnjih
obdobij delovanja društva. Med pogovori smo predvajali tudi fotografije in video posnetke dogajanj na delavnicah izdelave biodinamičnih
preparatov avtorice Brede Medvešček. Po pogovorih je zbrane razveselila gledališka igralka Nevenka Vrančič z risano štorjo Na rdečem
oblaku vinograd rase, ki jo je zapisal Pavel Medvešček, zbiralec narodnega blaga iz naših krajev, likovno pa oblikoval slikar Branko Drekonja. Vrančičeva je zgodbico podala na način japonskega pouličnega
gledališča kamišibaj. Sledila je pokušina najrazličnejših domačih dobrot v trdem in tekočem agregatnem stanju. In obujanje spominov na
20 let mlajše čase in obraze. Kako pomirjujoče je spoznanje, da se
ideje in izkušnje ne starajo, če se prenašajo na mlajše generacije.
To srečanje ni zadnje iz sklopa prireditev ob 20-letnici goriške Ajde.
Naslednje bo v marcu 2019. Prepričani smo, da se ga bodo udeležili
tudi tisti, za biodinamično gibanje pomembni člani, ki jih letos ni bilo.
Breda Medvešček

Srečanje članov 2018
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