številka 22
december 2019
Društvo za biološko dinamično gospodarjenje »AJDA« Goriška, Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter, www.ajda-goriska.si

NEPRECENLJIVO

FRANKI OZBIČ V SPOMIN
Zapustila nas je 27. 7. 2019 ob 14.30. Tiho in neopazno. Izpolnili so
njeno željo in pepel posmrtnih ostankov raztresli na domačem posestvu.
Oljčni nasad je bil Frankina posebna ljubezen. Tako je njeno srce na nek
način ostalo med oljkami. Franka kot izvrstna učiteljica, nepogrešljiva svetovalka in draga prijateljica pa bo ostala v kolektivnem spominu Ajde Goriška in v srcih vseh, ki smo jo poznali in z njo delali.
Od nje smo se simbolično poslovili avgusta 2019 na Nanosu, ob nabiranja rmana. Na to delavnico je Franka najraje prihajala; prav vsako leto je
prišla z veliko košaro iz šibja, velikansko delovno vnemo in ohrabrujočim
nasmehom. Na jasi z raznovrstnimi zdravilnimi rastlinami je bila bliže
nepozabnemu rojstnemu Rakitniku, od koder je še zelo mlada odšla po
učenost v svet in si nato ustvarila dom na Goriškem, kjer je konec stoletja
začela širiti biodinamično gibanje. Lahko bi rekli, da je to bil eden od njenih pomembnih življenjskih projektov.
Franko že pogrešamo. In še jo bomo.
Draga Franka, želimo vam spokoja in miru med oljkami.
Breda M. v imenu vseh, ki smo Franko imeli radi

Med svojimi neobjavljenimi članki sem našla
zapis iz decembra leta 2010. V njem sem
pisala o neprecenljivi vrednosti človeškega
potenciala - o svojih sodelavcih v goriški Ajdi.
Omenila sem Martina Gregorca, ki je leto
pred tem začel gojiti svetlobni koren in nam
je radodarno delil izkušnje te pridelave; Stevarda Koncuta, ljubitelja Indije in eksotičnih
rastlin, ki je domači vrt uredil v obliki mandale, na zakop preparatov k Skrtovim v Levpo
pa je kot kulinarično specialiteto prinesel
kruhovo sestavljenko v obliki zaščitnega
znaka Demeter, začinjeno z izbranimi provansalskimi zelišči, tako da so nam pri
prigrizovanju okušalne brbončice kar poskakovale. Spomnila sem na Greto Sorta, ki se
je prav v tistih dneh vrnila z dolgega popotovanja po Indiji in nam je pripravila odlično
predavanje o tej celini, o bogastvu njihovih
pridelovalnih sezon, o prijaznih ljudeh, o
svetih kravah - edinih pravih komunalnih
službah v tamkajšnjih mestih, o neskončnih
dimenzijah prostora, o neverjetno okusnem
sadju, zelenjavi, lokalnih jedeh, zaupala nam
je svojo bojazen, da Indija ne bo več dolgo
ostala takšna kot je, ker so jo že oblegale
svetovne multinacionalke. Pisala sem o Marjani Pii Pečenko, pravnici z več naravnimi
darovi, ki je skupaj z našo neumorno Savino
Franko začela zbirati podatke članov, da bi
lahko papirnata vabila in obvestila nadomestili z SMS-i in e-sporočili (kot vidite, jima je
uspelo). Zraven je bila seveda tudi Franka
Ozbič, ki je takrat pripravila pogovorni večer
o minuli pridelovalni sezoni.
Omenjeni nedokončani članek me je napeljal
na misel, da na tem mestu omenim tudi nekaj
imen, ki smo jih v letu 2019 pogosto izgovarjali, in sicer: skupino imen dvajsetih članov,
nagrajenih s plaketami »mali vrtinec«, pa tudi
imena: Zmago Petrič, Marjan Mozetič, Sergio Stancich in Ivana Venier Stancich, Marko
Reja, Drago Kladnik, Greta Sorta, Tanja
Krstov, Stojan Janežič, Mirjam Hojak, Jure
Konjar. Ti člani so na različne načine zaznamovali dejavnost našega društva. To pa ne
pomeni, da drugi (vseh nas je 176) niste vsak
po svoje pripomogli k letošnjim rezultatom.
Vsi ste neprecenljivi, vredni spoštovanja in
pozornosti.

Urednica Breda Medvešček

V LETU 2020 ŽELIMO ČLANOM ZDRAVJA, DOBRE LETINE IN VELIKO SREČE,
SEKCIJI DOBRA MISEL PA ČESTITAMO ZA 10. ROJSTNI DAN.
IO Ajde Goriška s predsednikom Dragom Kladnikom in
podpredsednicama Greto Sorta in Almo Koncut

Dogajanje v društvu leta 2019
Vse delo, ki je bilo v društvu v tem obdobju opravljeno, je v dogodke, tretjega od teh je organizirala sekcija Dobra misel:
skladu s programi dela za leto 2019, z društvenimi akti in pra- 6. in 7. februarja je bil dvodnevni Osnovni tečaj biodinamičnevili biodinamične metode.
ga načina gospodarjenja, ki je uvid v biodinamiko in je namenjen novim članom in tistim, ki želijo obnoviti znanje. UdeleNabiranje zelišč, izkop in izdelava preparatov
Od pomladi do septembra smo nabrali potrebno količino vseh ženci so poslušali teorijo s temelji biodinamične metode
(štiridelnost narave in človeka, kozmični ritmi in delo v skladu
zelišč za izdelavo kompostnih preparatov.
z njimi, kaj so etri, kako uporabljam setveni priročnik, izdelaDelavnica izkopa preparatov je letos bila 18. maja. Kot je va, shranjevanje in uporaba biodinamičnih preparatov za oživrazvidno iz poročila skrbnika preparatov, so vsi preparati dobro ljanje zemlje in krepitev rastlin, uporaba čajev, kompost, kolouspeli in jih je dovolj za vse člane. Po izkopu je Marjan Mahne bar, pleveli, škodljivci, biodinamično zelenjadarstvo, zeliščarspreparate pripravil za hrambo v shrambi v Volčji Dragi, kjer tvo, poljedelstvo, sadjarstvo in vinogradništvo. Predaval je
tudi skrbi zanje.
Drago Kladnik.
Izdelava, zakop preparatov: Kompostne preparateg: gnoj iz 14. februarja smo imeli v Srečni hiši na Tumovi zanimivo preroga, kremen iz roga in preslico iz roga smo izdelali na kmetiji davanje Miše Pušenjak na temo Škodljivci na vrtu - naravne
Skrt v Levpi. Zakop preparatov je bil 5. oktobra. Zakopali smo rešitve. Predavateljica nam je odgovorila tudi na precejšnje
200 rogov za preparat gnoj iz roga in 2 roga preslice. Za rogo- število vprašanj o obravnavani tematiki.
ve in živalske ovojnice je poskrbel Jure Konjar. Preparat kremen iz roga bomo pripravili in zakopali šele v času, ko bo ta 9. aprila smo na Ljudski univerzi Nova Gorica pripravili predaštevilka Ajdinih novic že v tiskarni. Izdelava drugih preparatov vanje Uporaba setvenega priročnika. Predavatelj Drago Kladpa je potekala po delovnih in mešalnih centrih. Izdelan je bil nik je navzoče seznanil s skrivnostmi biodinamikom dobro
preparat MT, premaz in pasta za sadno drevje in zakopane znane rumene knjižice pri obdelavi tal, saditvi in setvi, posprakoprive za koprivni preparat. Gnoj so nam, kot običajno, vljanju pridelkov, presajanju, rezi in drugih opravilih.
nabrali pri Skrtovih v Levpi, sirotko pa so nam zagotovili na 6., 7., 12. in 14. novembra je potekal Temeljni tečaj biodinamikmetiji Silverija Fabjana v Batah. Kvalitetno ilovico je čnega načina gospodarjenja, ki je bil namenjen novim članom,
predvsem pa tistim, ki so želeli pridobiti bolj poglobljeno znanpriskrbel Stojan Janežič.
je o biodinamiki, opravljen tečaj je namreč tudi osnova za
Delo v delovnih in mešalnih centrih
delo z biodinamičnimi preparati in pogoj za prijavo v kontrolo
Delovni oz. mešalni centri po okoliših so v preteklem letu red- Demeter. Program je bil podoben kot pri osnovnem tečaju, le
no opravljali svoje naloge. Izjema je le okoliš Gorski predel in da so bile teme bolj razdelane in poglobljene. Zadnji dan tečaja
dolina Soče, kjer je aktivnost nekoliko zatajila in niso izdelali je naš Demetrov licenciranec Zmago Petrič predstavil delo na
nobenega preparata. Za okoliš Nova Gorica so v mešalnem svoji biodinamični kmetiji. Tečaj je vodil predsednik Drago
centru Loke 31 pri članu Robertu Loverčiču namešali 895 l Kladnik.
škropiva gnoj iz roga in 235 l škropiva kremen iz roga. V istem
okolišu so v delovnem centru v Šmihelu pri Edi Gruden naredi- 20. novembra je Drago Kladnik na LUNG-u predaval o biodili preparat MT, zakopali koprivo in izdelali premaz in pasto za namičnih preparatih.
sadno drevje. Za okoliš Šempeter-Vrtojba in Vogrsko je član
Stojan Janežič v mešalnem centru na Vogrskem namešal v tem
Praktične izobraževalne delavnice
letu 1100 l gnoja iz roga in 670 kremena iz roga. Kraševci so v
delovnem in mešalnem centru v Volčjem Gradu pri Kamnarje- Aktivni so bili sadjarji. Sadjarska sekcija je organizirala
vih namešali 500 l gnoja iz roga in 500 l kremena iz roga. Izde- zimsko rez aktinidije, sadnega drevja in rez oljk.
lali so pasto in premaz za sadno drevje. Za okoliš AjdovščinaVipava so v mešalnem in delovnem centru v Vrhpolju pri Ireni
Upravljanje in organizacija društva
Žvokelj namešali 150 l gnoja iz roga in 20 l kremena iz roga.
Za okoliš Brda je mešalni in delovni center v Brdicah pri Kož- V letu 2019 je Tanja Krstov odstopila s funkcije podpredsedbani pri Almiri Gajser »proizvedel« 510 l škropiva gnoj iz roga nice društva, ki jo je nato prevzela Alma Koncut. Zaradi smrti
in 180 škropiva kremen iz roga. Izdelali so preparat MT, zako- je Franki Ozbič prenehala funkcija častne članice IO društva.
pali koprivo in izdelali premaz in pasto za sadno drevje. Vodje
centrov je treba pohvaliti. Namešanega škropiva je bilo sicer
Obveščanje članov
po nekaterih centrih nekaj manj kot lani, na Vogrskem pa je
Stojan Janežič namešal nekaj litrov več.
Informiranje članov je potekalo: enkrat letno z Ajdinimi novicami (Ajdine novice št. 22, december 2019), vsak mesec preko
spletne strani (12 izdaj), sproti z SMS-i, telefonskimi obvestili
in preko e-pošte. Prisotni smo na družabnem omrežju Facebook, kjer objavljamo obvestila o delavnicah in predavanjih ter
članke o biodinamičnem načinu kmetovanja. Za digitalno
administriranje vsebin na spletni strani in vsebine FB skrbi
Drago Kladnik, za vsebino zavihka Koledar opravil na spletni
strani pa se trudi Breda Medvešček v sodelovanju z našimi
strokovnjaki za biodinamiko.

Izobraževanje s predavanji in tečaji
V januarju smo organizirali predavanje Semena, naša dediščina, ki nam ga je pripravila Fanči Perdih, univ. dipl. inž. agr.,
naša stara znanka iz semenarske kooperative Amarant, ki jo
gostimo vsako leto ob tem času, ko je aktualna tematika semenarstvo, ker se pripravljamo za novo pridelovalno sezono. Po
predavanju smo lahko nakupili ekološko in biodinamično pridelana semena.
V prvi polovici februarja smo organizirali kar tri izobraževalne
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Predstavitev društva v medijih

POROČILO

Članici Bredi Medvešček so v pomladni številki revije Svitanje objavili članek z naslovom Biodinamiki smo 365 dni na leto
v službi naših rastlin, za zimsko številko iste revije pa je pripravila članek z naslovom Koberwitz 1924 se nadaljuje in članek Ko nam zemlja zapoje. Mesečnik Goriška je v 12. številki
15. maja objavil tudi članek Na naravnih osnovah, Dve desetletji za zdravo hrano in rodovitno zemljo na Goriškem iste
avtorice. V dnevniku Primorske novice pa smo 8. marca lahko
prebrali fotovest z naslovom 20 let za zdravo hrano, za katero
je besedilo tudi napisala omenjena avtorica, objavljena pa je
bila v zelo skrajšani obliki s podpisom NR. Breda Medvešček
je zbrala, uredila in zapisala besedila za zavihek Koledar opravil v 12 izdajah spletne strani Ajda Goriška.

SKRBNIKA
PREPARATOV
2019

IZKOP IN ZAKOP
PREPARATOV

Izkop 18. maja 2019 v Levpi na kmetiji Skrt
Izkop je potekal po veljavnih smernicah za ravnanje s preparati.
Vsi izkopani preparati: kamilica, regrat in gnoj iz roga so zdravi in
količinsko ustrezni.
Zakop 5. oktobra 2019 v Levpi na kmetiji Skrt
Surovin za izdelavo preparatov (kamilice, rmana in regrata) je
bilo dovolj. Zakopali smo tudi 200 rogov z gnojem za preparat
500. Zakop je potekal v skladu z dogovori in pravili.

Po poročilih predsednika društva Draga Kladnika, skrbnika
preparatov Marjana Mahneta in predsednikov sekcij povzela
Breda Medvešček

Zahvala vsem, ki ste kakor koli pomagali

PORABA PREPARATOV

uresničiti letošnji program dela.

v obdobju od 27. 11. 2018 do 20. 11. 2019
1. Preparati, izdani članom društva
Preparat 500
skupno = 2.400 gr
Baldrijan
- 3 x 20 ml skupno = 60 ml
Kompost. prep.
- 14 enot

PRIDOBITEV STATUSA NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU

2. Preparati, izdani mešalnim centrom

Novembra 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije podelilo Ajdi Goriška
status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
kmetijstva. Takrat smo v Ajdinih novicah št. 12
(december 2009) zapisali:
V obrazložitvi odločbe ministrstvo navaja:
»Iz priložene dokumentacije je razvidno, da gre za društvo, katerega namen je populariziranje biološkodinamičnega kmetovanja in vrtnarjenja, sadjarstva, živinoreje, čebelarstva ter varovanje in ohranjanje naravnega bogastva, zlasti pestrosti rastlinskih vrst. Zastavljene
cilje in naloge društvo uresničuje z organiziranjem predavanj, tečajev in seminarjev z namenom širjenja in praktične uporabe dognanj biološko-dinamičnega gospodarjenja v praksi.«

Preparat

Gorica

Šempeter

Vipava

Brda

Kras

500 v gr

3.000

4.000

800

3.000

/

501 v gr

200

200

/

/

/

3. Preparati, ki so jih dokupili člani društva
Preparat 500
Preparat 501

skupno = 9.200 gr
skupno = 400 gr
Marjan Mahne, skrbnik preparatov

Podeljenega statusa smo seveda veseli, saj ta pomeni
tudi neke vrste priznanje države za naše delo, pomembno pa je tudi, da bo imelo društvo odslej možnost pridobivati donacije iz 0,5 odstotkov sredstev, ki jih občani po
lastni izbiri lahko iz svoje dohodnine namenimo ustanovam in društvom s posebnim statusom.
Pa še to: Pri pripravi dokumentacije za postopek podelitve statusa je bila naši predsednici Franki Ozbič v veliko
pomoč naša Marjana Pia Pečenko.
2018 je začel veljati nov Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg), zato je bilo treba v društvu nekatere podrobnosti delovanja in dokumentacijo uskladiti s pogoji, ki
veljajo po tem zakonu, da smo lahko z uradno odločbo
postali nevladna organizacija v javnem interesu in
imamo vse pravice in dolžnosti, ki iz tega statusa izhajajo.

AJDINE NOVICE,
brezplačni informator za člane Društva za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda
Goriška, Šempeter pri Gorici, Ulica padlih borcev 26, ki je tudi izdajatelj.
Izhaja enkrat letno.
Odgovarja: Drago Kladnik, dipl. upr. org.
Uredniški odbor: Greta Sorta univ. dipl. inž. agr., Savina Franko, Breda Medvešček
Urejanje, oblikovanje in fotografije: Breda Medvešček
Šempeter, december 2019, naklada 250 izvodov

Vso potrebno dokumentacijo za ponovno ureditev statusa je zbral Drago Kladnik in v postopku društvo tudi zastopal .
B.M. in poročilo D.K.
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PROGRAM DELAVNIC V LETU 2020
Datumi izvedbe delavnic so odvisni od vegetacije in vremenskih razmer. O tem vas bomo sproti obveščali.
TEMA
DELAVNICE

VODENJE

UGODEN
DAN ZA

zimska rez aktinidije in
sadnega drevja

vodja delavnice

rez oljk

nabiranje regrata

VODJA ALI
KONTAKTNA
OSEBA

DATUM

KRAJ

plod

22. 1. 2020
ob 13. uri

sadovnjak,
Hiša na Kalu,
Grgar 196

Jure Konjar

vodja delavnice

cvet

1. 4. 2020
Po 12. uri

Biotehnična šola
Šempeter

Jordan Jakin
Jure Konjar

vodja delavnice

cvet

april 2020

več lokacij

vodja delavnice

cvet

10. 5. 2020
ob 15. uri

kmetija Skrt,
Levpa

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

nabiranje kamilice

Stojan Janežič

cvet

april - maj
2020

vsak član na
svojem vrtu

nabiranje baldrijana

vodja delavnice

cvet

april, maj
2020

izdelava preparata MT

vodje okolišev

plod, cvet

maj 2020

vsi okoliši

vodje okolišev

nabiranje in zakop
koprive

vodje okolišev

cvet

junij 2020

okoliši
(skupinsko nabiranje)

vodje okolišev
Loredana Avcin

nabiranje rmana

vodja delavnice

plod

julij 2020

nabiranje preslice

vodja delavnice

plod

od 11. 8. do
15. 9. 2020

nabiranje v manjših skupinah
- Podkraj
- Hrušica

Almira Gajser
Greta Sorta
Irena Žvokelj
Greta Sorta

izkop hrastovega lubja

vodja delavnice

korenina

4. 5. 2020

Majdin gaj

Jože Pavlin
Ivan Stancich

cvet

4. 10. 2020
ob 13. uri

kmetija Skrt,
Levpa

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

oktober,
november
6. 11. 2020

po okoliših

vodje okolišev

november
2020

po okoliših

24. 12. 2019
6. 1. 2020

vsak član na
svoji parceli

izkop preparatov
in
zakop kremena

zakop preparatov

priprava kompostnega
kupa

vodje okolišev

cvet, plod,
korenina

izkop rogov kremena

vodja delavnice

cvet

izdelava premaza in
paste za sadno drevje
in trto
zakop semen
izkop semen

vodje okolišev

cvet, plod
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Stojan Janežič

Irena Žvokelj
Nataša Pičulin

Drago Kladnik
vodje okolišev

PROGRAM PREDAVANJ, TEČAJEV IN PREDSTAVITEV
AJDE GORIŠKA V LETU 2020
MESEC
JANUAR

FEBRUAR

TEMA
PREDAVANJE
SEMENA - ogled filma in razprava. Izmenjava semen.
TEČAJ
OSNOVNI TEČAJ BD 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 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 V ORGANIZACIJI DOBRE MISLI
PREDAVANJE O HRANI IN PREHRANJEVANJU, predvsem o resnicah in lažeh, ki nam jih
ponuja prehranska industrija, o dietah in številnih zavajanjih, ki jih prodajajo različni nutricionisti
v medijih, pa tudi o dilemah v zvezi s prehranskimi dodatki in drugem. Predavala bo Katja Kogej.
ZBOR ČLANOV DRUŠTVA
Redni letni zbor članov društva Ajda Goriška bo 12. 2. 2020 ob 18. uri.

MAREC
MAJ

OKTOBER

DECEMBER

TEČAJ
OSNOVNI TEČAJ BIODINAMIČNEGA GOSPODARJENJA, 2-DNEVNI, PRAKTIČNI DEL
Predaval bo predavatelj iz tujine.
STROKOVNA EKSKURZIJA
OBISK BIODINAMIČNE KMETIJE GUERILA, Planina pri Ajdovščini.
TEČAJ
TEMELJNI TEČAJ BIODINAMIČNEGA GOSPODARJENJA
ZA ČLANE IN NOVE ČLANE, 4-DNEVNI
Ta tečaj podaja poglobljeno znanje o biodinamičnem gospodarjenju, je torej poglobljena različica osnovnega tečaja. Predstavimo biodinamiko in čas, v katerem se je pojavila; podamo uvid v
Kmetijski tečaj Rudolfa Steinerja, razlagamo setveni koledar po Mariji Thun, pomen kolobarjenja
in še marsikaj. Poleg teoretičnega znanja k tečaju sodi tudi praktični del, in sicer mešanje ter
škropljenje preparatov in cepljenje kompostnega kupa.
LETNO DRUŽABNO SREČANJE ČLANOV
Na srečanju bomo pregledali opravljeno delo v letu 2020, vas seznanili z načrti za prihodnje in
podelili potrdila o opravljenih izobraževanjih. Zaključili pa bomo ob prigrizku in dobri kapljici ter si
zaželeli sreče v letu 2021.
Upamo, da se boste srečanja udeležili tudi tisti člani, s katerimi se le redko vidimo.

Podatke za to tabelo in tabelo na strani 4 je pripravil Drago Kladnik, dipl. upr. org.
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 boste sproti obveščeni.
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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 pomemben je prevzem v shrambi preparatov, pa tudi transport po Shramba preparatov je v bližini tovarne Martex v
Volčji Dragi. Za prevzem se je potrebno dogovoriti s
prevzemu in hramba doma.
skrbnikom preparatov Marjanom Mahnetom. PokliPostopek prevzema
čite ga na tel. 040 979 078.
Član, ki pride po preparate, mora s seboj prinesti Želimo vam uspešno delo z našimi biodinamičnimi
posode s pokrovom. Posode so lahko stekleni preparati in veliko uspehov pri pridelavi.
kozarčki ali glinaste posodice. Pokriti naj bodo s steklenimi pokrovi (kozarci za vlaganje) ali plutovinastiDrago Kladnik
mi zamaški. Za vsak preparat naj bo namenjena
Breda Medvešček
posebna posodica; na pokrovu ali zamašku je potrebno označiti vrsto preparata - tako imamo hiter pre-

Odnos do preparatov

AJDA GORIŠKA SODELUJE PRI DVEH PROJEKTIH
Evropski projekt EdiCitNet v lokalni skupnosti Občine Šempeter - Vrtojba in Hiša na Kalu
Evropski projekt
za zdravo hrano
tudi v mestnih okoljih

različne univerze ter raziskovalni inštituti pa tudi mesta s konkretnimi pilotnimi aktivnostmi.«
V okviru programa HORIZON 2020 Podrobnosti o lokalnem projektu bodo
(Obzorje 2020), ki je največji program znane v prvih mesecih leta 2020.
Evropske skupnosti za raziskave in inovaMedgeneracijski center za
cije, je sofinanciran tudi projekt EdiCitNet, v katerem kot projektni partner socialno vključenost in pridelavo
zdrave hrane na podeželju
sodeluje tudi Občina Šempeter - Vrtojba.
Naše društvo naj bi pri tem projektu Ustanova Zdenke Gustinčič, Fundacija za
sodelovalo kot član mestne skupine za dobro ljudi in narave (UZG-FDLN) je
pridelavo zdrave hrane.
lastnik objekta na Fobškem Kalu, Grgar
Na portalu MojaObčina.si pod naslovom 196, kjer vzpostavlja večnamenski prosObčina Šempeter - Vrtojba pred- tor za projekt dejavnosti Medgenerastavljena na uvodnem srečanju par- cijskega centra HIŠA NA KALU. S
tnerjev projekta EdiCitNet prebere- podpisom pogodbe o partnerstvu tudi
mo:
naše društvo sodeluje v tem projektu.
»Projekt EdiCitNet obravnava pristope Center bo omogočil prebivalcem vseh
k uporabi mestnih zelenih površin za starostnih skupin kvalitetnejšo in koristproizvodnjo hrane ter inovativne mest- nejšo izrabo prostega časa ter omogočil
ne rešitve (ECS), ki lokalnim skupnos- preprečevanje in odpravljanje socialnih
tim omogočajo premagovanje socialnih stisk starejših na podeželju.
problemov. Rešitve predstavljajo Ajda Goriška je pri projektu začela delati
pomemben korak k bolj trajnostnim, v tem letu z vzpostavitvijo mini zeliščnega
prijetnim in zdravim mestom. V med- vrta in mini sadovnjaka. Zeliščni vrt so
narodnem projektu tako sodelujejo uredili člani Sekcije za zeliščarstvo Dobra
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misel, drevesa pa so zasadili člani Sekcije
za sadjarstvo. S tem so ustvarjeni pogoji
za izvedbo delavnic zeliščarstva in sadjarstva v bodoče.
V letu 2020 je po besedah predsednika
Draga Kladnika v načrtu Šola biodinamičnega gospodarjenja, ki vključuje
vzpostavitev študijskega vrta in pripravo
programa delavnic. Kladnik pravi: »Mlade
želimo s tem programom spodbuditi k
zdravemu življenjskemu slogu in k uživanju zdrave in kvalitetne hrane ter urejenemu prehranjevanju. Starejšim pridelava
zdrave hrane na vrtu pred domačo hišo
lahko omogoči osnovno samooskrbo.«
Vedenje o biodinamični hrani in njeni
pridelavi je pomembno tudi za člane drugih socialnih skupin, predvsem pa za tiste,
ki gospodinjijo in skrbijo za prehrano
družin, še posebej otrok.
Usposobljenost za biodinamično gospodarjenje zagotavlja znanje, ki omogoča
tudi usmeritev v trajnostno pridelavo
hrane v vseh kmetijskih panogah za tržne
namene.
bm

PROGRAM
ŠKROPLJENJA RASTLIN Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI v letu 2020
Priporočeni datumi so okvirni. Če pogoji niso ugodni, za škropljenje izberemo druge dneve, vendar
poskušamo pri tem upoštevati trigone po Setvenem priročniku Marije Thun.

Škropljenje s kremenom iz roga (501)
Škropimo v lepem vremenu! 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.
Mesec

Datum

MAREC

Leto 2020

Znamenje

Stopnja razvoja rastline

27. marec

OVEN

Rastline začno zeleneti.

APRIL

5. april

LEV

Plodovi se debelijo

MAJ

11. maj

STRELEC

Plodovi se debelijo.

JUNIJ

17. junij

OVEN

Plodovi se debelijo.

NOVEMBER

18. november

STRELEC

Dozorevanje lesa, popold.

KORENOVKE
Mesec

Datum

Leto 2020

Znamenje / čas škropljenja

APRIL

16. april

KOZOROG

MAJ

4. maj

DEVICA

MAJ

22. maj

BIK

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

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

Datum

Leto 2020

Znamenje / čas škropljenja

APRIL

3. april

RAK

APRIL

21. april

RIBI

MAJ

9. maj

ŠKORPIJON

MAJ

30. maj

RAK

Podatki za tabele na straneh 7 in 8: Greta Sorta in Tanja Krstov, obe univ dipl. inž. agr.
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PROGRAM GNOJENJA Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI
V LETU 2020
Gnojenje z gnojem iz roga (500) in preparatom MT
Škropimo ob visoki relativni zračni vlagi in ko so tudi tla vlažna, lahko tudi v dežju.
Mesec
MAREC
MAREC
APRIL
APRIL
MAJ
NOVEMBER

Datum
20. marec
30. marec
08. april
16. april
22. maj
11. november

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

Od 24. DECEMBRA do 6. JANUARJA poškropimo zemljo in rastline v času,
ko ne zmrzuje.
Obvezno škropimo vsaj dvakrat letno!
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 MT 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
Na zeliščnem vrtu smo zasadili in nabrali kar nekaj kamilice in seveda ostala zelišča za čaje in začimbno mešanico. Stojan je oba vrtička vestno škropil z biodinamičnimi
preparati.

10 let delovanja Dobre misli
v letu 2019

V tem letu smo se poslovili tudi od dveh naših članov in
Letos obeležuje sekcija Dobra misel že 10. leto delovan- prijateljev - Humberta Špehonje in Janeza Železnika.
ja. Vsa leta smo se trudili, da smo zastavljene cilje uresni- Hvala jima za vsa lepa doživetja, ki smo jih skupaj prežičili v čim večjem obsegu v okviru možnosti.
veli.
Poročilo kratko povzema dogajanje v sekciji v letu 2019. Večina članov je aktivna tudi v društvu in se udeležuje
V njem je zajeta dejavnost sekcije za zeliščarstvo in sek- društvenih delavnic. Običajno se seznanimo tudi z vsebicije za vrtnarstvo, saj skupaj obdelujemo zeliščni vrt in no sestankov IO društva Ajda in posredujemo mnenja o
zelenjavni vrt na visoki gredi. Zastavljenega plana za leto posameznih temah.
2019 nismo uresničili v celoti, a smo se trudili po najboljših močeh. Organizirali smo predavanje in nekaj delavnic, Petkova druženja nam veliko pomenijo zaradi izmenjave
se udeležili posameznih delavnic in predavanj v okviru izkušenj in mnenj ter presežkov sadik in pridelkov pa
seveda tudi domačih dobrot naših članov.
drugih društev in se ob petkih družili na Vogrskem.
V februarju nam je Miša Pušenjak predavala o škodljivcih Kot vsako leto iskrena hvala Majdi in Simonu ter Olgi, ki
na vrtu, pri tem je poudarila, da je pomembno, da krepi- nam omogočajo druženja v Majdinem gaju, in vsem člamo rastline, s tem da sejemo ob pravem času, upošteva- nom sekcije, ki se po svojih močeh trudimo pri aktivnostih
mo kolobar ali mešane posevke, smo pazljivi na začetek sekcije.
napada škodljivcev, poskrbimo za koristne organizme na Dobre misli vsem članom Ajde v letu 2020. Če te zanimavrtu ipd.
jo zelišča in vrtnarstvo, vabljen v našo sekcijo.
V marcu smo sodelovali na prvem Gregorjevem sejmu v
Mirjam Hojak
Novi Gorici, ki ga je organiziralo TD. Med pretežno lokalnimi ponudniki smo se predstavili s stojnico za izmenjavo
semen in sadik.
Nekaj članov je sodelovalo pri zasaditvi zeliščnega vrta
ob objektu Ustanove Zdenke Gustinčič na Fouškem kalu.

PROGRAM

Julija smo se pri Igorju posladkali z različnimi vrstami
jagodičevja in izdelki iz tega.

PREDAVANJ IN DELAVNIC
SEKCIJE DOBRA MISEL

V septembru smo se udeležili delavnice peke kruha z
drožmi v Ljubljani. Sodelovali smo v vseh fazah priprave,
pokusili in se najedli različnih vrst kruha in pic iz testa z
drožmi ter domov odnesli testo za hlebec kruha.

ZA LETO 2020

Oktobra smo medse povabili Nasto in izmenjali mnenja in Predavanja
izkušnje o naravnih načinih zdravljenja ščitnice, gripe in

Ogled filma o semenih
prehladov ter krepitvi odpornosti. V drugem srečanju v
novembru pa smo spregovorili o limfi ter se seznanili z 
Katja Kogej: Hrana in prehranjevanje
vajami za oči in vajami za krvni pritisk, dober vid, dober
Delavnice
sluh in dobro delovanje možganov.
V novembru smo ob prijetnem klepetu z nekdanjimi aktivnimi člani nazdravili sv. Martinu, pripravili domačo suho
mešanico začimb (vegeto) in v decembru še čajne mešanice iz naših pridelkov, ki smo jih čez leto pobirali na vrtu
in posušili.
V decembru je pred nami še druženje ob pričakovanju
novega leta in praznovanje 10. obletnice delovanje sekcije.



Izmenjave izkušenj o zdravljenju bolezni po naravni poti z Nasto



Obisk ene od zeliščarskih kmetij



Nabiranje zelišč po naravnih rastiščih



Obisk zbiralca starega orodja v Solkanu ali v
Čepovanu

Stipe Hečimović: Zelišča in divjerasle rastline v
Tudi letos smo zasadili visoko gredo in zeliščni vrt s sadi- 
kami, ki so nam ostale od domače vzgoje in s sadikami iz
prehrani
vrtnarije Majdin gaj. Za pridelke smo redno skrbeli, jih
okopavali in jih sproti pobirali. Jeseni smo gredo zasadili
s prezimnimi radiči, porom in križnicami, tako da bo tudi O dogodkih bomo člane sprotno obveščali.
pozimi kaj pobrati.
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OB 20-LETNICI
GORIŠKE BIODINAMIKE
Podelitev priznanj članom Ajde Goriška

6. 3. 2019 so na priložnostni prireditvi ob počastitvi 20-letnice Ajde
Goriška, ki je bila združena z zborom članov v Coroninijevem dvorcu
v Šempetru pri Gorici, prejeli plakete z malimi vrtinci (unikatna dela
Tanje Krstov) sledeči člani:

Marija Berdon, Majda Blažič, Darinka Drašček, Severin
Erzetič, Silverij Fabjan, Savina Franko, Eda Gruden,
Anica Kosovel, Marjuta Manfreda, Breda Medvešček,
Franka Ozbič, Zvonimir Pajnik, Marija Pavlin, Emil
Pipan, Marija Poljanec, Metoda Romare, Janja Skok,
Kmetija Skrt iz Levpe, Albin Testen (posmrtno) in Olga
Železnik.
Priznanja so prejeli dolgoletni člani, večina je takih, ki so bili v društvu
že od ustanovitve. S svojim delom so postavili temelje biodinamičnemu gibanju na Goriškem in Primorskem ter pripomogli, da naše društvo deluje, še danes pa je večina od njih dejavna in zaslužna tudi za
današnje dosežke. Želimo jim delovnega elana tudi v prihodnje.

Poročilo o delu Sekcije za sadjarstvo
v letu 2019
Januarja smo za vse člane organizirali prikaz rezi sadnega drevja na posestvu Stojana Janežiča, aprila pa smo se učili obrezovati oljke na Markovem hribu.
Spomladi smo skuhali žvepleno-apneno brozgo in jo razdelili
našim članom. Aktivno smo sodelovali pri izkopu preparatov
in enako pri zakopu oktobra.
Udeležili smo se izleta v Jareninski dol na kmetijo Zlate misli
dr. Matjaža Turineka.
Sadno drevje smo škropili po napotkih iz Ajdinih novic in
koledarja za biodinamično sadjarstvo Slavka Turšiča. Njegov
koledar smo razposlali članom v začetku leta.
Jure Konjar, predsednik
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