številka 23
december 2020
Društvo za biološko dinamično gospodarjenje »AJDA« Goriška, Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter, www.ajda-goriska.si

Nasmehi in čas resnice

Zvezdica odličnosti
za pogumne in pridne
Zvezdico podeljujemo vsem tistim članom, ki ste v
letošnjem »koronskem« času pogumno in požrtvovalno
sodelovali pri izkopu ali zakopu preparatov, in tistim, ki
ste kako drugače prispevali k temu, da so bile osnovne
naloge društva zadovoljivo opravljene.
V tem težavnem obdobju je pomembno, da vsi ohranimo pripadnost društvu, da se zavedamo svojega poslanstva in spoštujemo vrednote, ki smo se jim zavezali.
Spoštujmo trud, ki je bil v dvaindvajsetih letih vložen v
izpolnjevanje nalog društva, bodimo ponosni na sledi, ki
smo jih kot biodinamiki vtisnili v svojih sredinah - v družinah in ostalih skupnostih. Naučimo se ceniti modrost
ter izkušnje starejših in upoštevajmo sveže ideje ter mladostno energijo mlajših članov.
Skupaj bomo zmogli tudi v neugodnih razmerah.

¶ Od začetka decembra 2019 večine od vas
nisem več srečala. Konec istega decembra
ste lahko prebrali moj zapis na zadnji strani
lanskih Ajdinih novic. Bilo je resda bolj
nekakšno papirnato virtualno srečanje. Če se
spomnite, sem pisala o »neprecenljivi vrednosti človeškega potenciala« – o svojih
sodelavcih iz društva. Zdaj vas pogrešam.
Toda letos se žal ne bomo več srečali »v
živo«. In ne bom se mogla z vami rokovati niti
se vam nasmehniti. Večine med vami se
spomnim po nasmehu. Seveda včasih s kom
tudi nisem bila na isti valovni dolžini in sva se
morda neprijazno pogledala, ampak vedno
se tudi takšnih sogovornikov želim spomniti
le po njihovem nasmehu. Pri tem mi pomaga
moj zvesti spremljevalec fotoaparat, s katerim na srečanjih, delavnicah in predavanjih
shranjujeva vaše nasmehe in vse vrste ostalih razpoloženj. ¶ Zadnje čase je z zaščitnih
mask težko razbrati prave nasmehe, ki jih je
poleg tega v teh dneh opazno manj kot običajno v veselem decembru. Še v začetku
oktobra, ko sem z nekaj člani bila na delavnici priprave in zakopa preparatov v Levpi, se
ta čudni čas še ni tako zalezel v naše oči in
na obraze, čeprav smo že nosili maske, ne
glede na to, da še niso bile obvezne. ¶ Veliko
časa smo imeli v tem letu za razmišljanje tudi
o rečeh, ki v brezobzirni naglici prej niso
prišle na vrsto. Pa tudi o takih, ki smo jih
večkrat imeli na dnevnem redu, vendar jiih
nismo dovolj ozavestili. Samooskrbnost je
ena od takih vprašanj, čeprav je samooskrba
vtkana že v osnovo biodinamične pridelave
na kmetiji. Mislim, da ga letos ni bilo pridelovalca, ki ni bil ponosen na svoj pridelek, pa
četudi količina morda ni bila tolikšna, da bi
trajala do naslednje sezone. Marsikatera
gospodinja je vesela, da ji prav zaradi lastne
družinske pridelave ali preskrbe pri poznanem pridelovalcu v času strogih karantenskih ukrepov ni treba z masko in v razdalji
stati pred trgovino in čakati, da se eden od
petih nakupovalnih vozičkov vrne na svoje
parkirno mesto in bo lahko razkuženih rok
stopila med prodajne police. ¶ V tem času
resnice smo se lahko veliko naučili o vrednotah, ki so bile prej potisnjene na rob naših
spominov. Še dobro, da jih imamo. ¶ Srečno!
Urednica Breda Medvešček

V LETU 2021 ŽELIMO ČLANOM PREDVSEM ZDRAVJA IN DOBRE LETINE,
SREČA PA BO ŽE TO, ČE BOMO VSI OSTALI ZDRAVI, LJUBEČI IN POGUMNI.
IO Ajde Goriška s predsednikom Dragom Kladnikom in
podpredsednicama Almo Koncut in Ksenijo Pavlin

Dogajanje v društvu leta 2020
go Kladnik. Podrobneje o tem preberite v zapisu z naslovom
Kljub izrednim razmeram zaradi pandemije smo v ugodnem Medgeneracijski center Srečna hiša na Kalu dokončan na 6.
času nabrali potrebno količino vseh zelišč za izdelavo kompos- stani.
tnih preparatov.
Praktične izobraževalne delavnice
Nabiranje zelišč, izkop in izdelava preparatov

Delavnica izkopa preparatov je letos bila 7. maja. Kot je raz- Na Fobškem Kalu je naš sadjar Marjan Mozetič uspešno vodil
vidno iz poročila skrbnika preparatov, so vsi preparati dobro delavnico obrezovanja več vrst sadnega drevja.
uspeli in jih je dovolj za vse člane. Po izkopu je Marjan Mahne
Upravljanje in organizacija društva
preparate pripravil za hrambo v shrambi v Volčji Dragi, kjer
V letu 2020 je podpredsednici Greti Sorta potekel mandat. Na
tudi skrbi zanje.
to mesto je bila imenovana Ksenija Pavlin.
Izdelava, zakop preparatov
Zbor članov je potrdil tudi izbiro novih in dodatnih članov za
Kompostne preparate, gnoj iz roga in kremen iz roga smo izvajanje nalog pri izdelavi biodinamičnih preparatov. Navajaizdelali na kmetiji Skrt v Levpi. Zakop preparatov je bil 4. mo njihova imena in naloge: koordinatorka za zelišča: Barbara
oktobra. Zakopali smo 200 rogov za preparat gnoj iz roga. Pre- Mavri; skrbniki za posamezna zelišča: za regrat: Barbara Kociparat kremen iz roga bomo pripravili in zakopali šele v času, na, Jana Humar, Gordana Turk in Tina Štok; za kamilico: Stoko bo ta številka Ajdinih novic že v tiskarni. Izdelava drugih jan Janežič, Greta Sorta in Nataša Figelj; za baldrijan: Vesna
preparatov pa je potekala po delovnih in mešalnih centrih. Debenjak, Bojana Doljak in Vera Lah; za koprivo: Loredana
Izdelan je bil preparat MT in zakopane koprive za koprivni Avcin, Jožica Gorjan; za hrast: Jože Pavlin, Andrej Humar in
preparat. Gnoj so nam, kot običajno, nabrali pri Skrtovih v Valter Gorjan; za rman in preslico: Irena Žvokelj, Zvonko
Levpi.
Filej, Sonja Doljak in Rajko Petejan; skrbniki za posamezne
preparate in sestavine: preparat MT (kravjak po Mariji Thun):
Delo v delovnih in mešalnih centrih
Delovni oz. mešalni centri po okoliših so v preteklem letu red- Ada Mavrič; preparat 500 (gnoj iz roga): Jure Konjar; preparat
no opravljali svoje naloge. Izjema je le okoliš Gorski predel in 501 (kremen iz roga): Marjan Mahne; kravji rogovi: Jure Kondolina Soče, kjer razen koprivnega niso izdelali nobenega pre- jar; ilovica: Stojan Janežič in Miran Pregelj; sirotka in občasen
parata. Za okoliš Nova Gorica so v mešalnem centru Loke št. prevoz sestavin: Marjan Mahne in Rajko Petejan.
31 pri članu Robertu Loverčiču namešali 300 l škropiva kremen iz roga. Za okoliš Šempeter-Vrtojba in Vogrsko je član
Stojan Janežič v mešalnem centru na Vogrskem št. 21 namešal
v tem letu 700 l gnoja iz roga in 450 l kremena iz roga. Kraševci so v delovnem in mešalnem centru v Volčjem Gradu št. 40
pri Kamnarjevih namešali 100 l gnoja iz roga in 100 l kremena
iz roga. Izdelali so pasto in premaz za sadno drevje. V mešalnem in delovnem centru v Vrhpolju št. 7 pri Ireni Žvokelj
(okoliš Ajdovščina-Vipava) letos niso mešali preparatov. Za
okoliš Brda so v mešalnem in delovnem centru v Brdicah pri
Kožbani št. 3 pri Almiri Gajser namešali 300 l škropiva gnoj iz
roga in 180 l škropiva kremen iz roga. Izdelali so preparat MT
in zakopali koprivo, premaz in pasto za sadno drevje in trto pa
bodo izdelali v januarju in februarju, če bodo epidemiološke
razmere to dopuščale.

Obveščanje članov
Informiranje članov je potekalo: enkrat letno z Ajdinimi novicami (Ajdine novice št. 23, december 2020), 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 Breda Medvešček v sodelovanju z našimi strokovnjaki za biodinamiko.
Predstavitev društva v medijih
Za Svitanje, Revijo za negovanje kulture zavedanja,
Jesen/Zima 2020, letnik XVI. številka 3/4, je članica Breda
Medvešček napisala članek z naslovom Čas resnice, Samooskrbnost ni prazna beseda.

Izobraževanje s predavanji in tečaji

2. januarja smo si v SReČNI HIŠI na Tumovi ogledali film
Seme, zamolčana zgodba. Film, predvajan v sklopu programa
Sekcije Dobra misel, si je ogledalo 18 članov društva.
Po poročilih predsednika društva Draga Kladnika, skrbnika
26. februarja smo imeli v SReČNI HIŠI na Tumovi zanimivo preparatov Marjana Mahneta in predsednikov sekcij povzela
predavanje na temo Kako dobro se v resnici prehranjujemo.
Breda Medvešček
Predavala nam je Katja Kogej, ki nam je predstavila resnice in
laži, ki nam jih ponuja prehranska industrija, govorila je o dietah in številnih zavajanjih, ki jih prodajajo samozvani nutricioZahvala vsem,
nisti in rešitelji vseh vrst in nas poučila o dilemah in pasteh v
zvezi s hrano in prehranskimi dodatki, saj se v poplavi tovrstki ste v posebnih razmerah kakor koli
nih proizvodov in dobro premišljenih reklam zanje vsi skupaj
težko znajdemo.
pripomogli k uresničitvi letošnjega
Ker je 12. marca vlada razglasila epidemijo, po tem datumu
nismo imeli več predavanj, čeprav so bila načrtovana.

programa dela.
IO in vodstvo Ajde Goriška

Od 12. do 27. junija je potekal 6-dnevni tečaj imenovan Šola
rastlinske pridelave po biodinamični metodi, ki jo je vodil Dra2

POROČILO

NAŠI
USPEŠNI BIODINAMIKI

SKRBNIKA
PREPARATOV

Novoletni čas je vedno bil čas preverjanja delovnih rezultatov. Čeprav sedanje razmere tudi za kmetijstvo niso rožnate,
se ne bomo predajali malodušju. Saj zemlja ni zbolela zaradi
korone, ni ji treba nositi zaščitne maske ne držati razdalje in
niti meja ne pozna. Ohraniti je treba optimizem.

2020

IZKOP IN ZAKOP
PREPARATOV

Izkop 7. maja 2020 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. Zaradi korone so razmere drugačne in odločili smo se, da člane za izkop preparatov organiziramo drugače.
Zato je bilo določeno 7 članov, ki so v četrtek, 7. maja izkopali
vse preparate. Preparati se hranijo v Volčji Dragi, kjer zanje
skrbim od leta 2018.

Malo smo pobrskali po spletu in našli nekaj elektronskih
povezav do naših pridelovalcev, ki jih v društvu poznamo kot
uspešne biodinamične pridelovalce, nekateri med njimi imajo
tudi Demetrov certifikat, svojo dejavnost pa vsi oglašujejo na
spletu. Vabimo vas, da vtipkate spodnje naslove in odkrili
boste prav atraktivne predstavitve kmetij in pridelkov oz.
proizvodov. Hkrati boste presenečeni ugotovili, da o svojih
sočlanih ali celo sodelavcih v naši goriški Ajdi marsičesa niste
vedeli. Pa ne mislite, da so to naši edini uspešni biodinamiki,
še kar nekaj jih je, le da vsi nimajo svoje spletne strani. Lahko
smo ponosni na naše, kajne?

Zakop 4. oktobra 2020 v Levpi na kmetiji Skrt
Pravilno posušenih zelišč: kamilice, rmana in regrata je bilo
dovolj za izdelavo preparatov. Zakopali smo tudi 200 rogov za
izdelavo gnoja iz roga. Zakop je potekal v skladu z dogovori in
pravili. Zakopa se je udeležilo 23 članov.

http://guerila.si/
Zmago Petrič , 041 616 091

PORABA PREPARATOV

http://www.batic.si/
Miha Batič, 040 209 379

1. Preparati, izdani članom društva

v obdobju od 20. 11. 2019 do 2. 12. 2020

Preparat 500
Kompost. prep.

http://www.reia.si/
Marko Reia, 031 632 230

skupno = 2.400 gr
=
27 enot

2. Preparati, izdani mešalnim centrom

http://www.burjaestate.com/
Primož Lavrenčič, 041 363 272
http://www.pasji-rep.si/
Samo Premrn, 040 423 282
http://www.santei.si/
Matej Bizjak, 041 675 504

Preparat

Gorica

500 v gr

/

501 v gr

200

Vogrsko
2.300
200

Vipava

Brda

Kras

/

3.000

/

/

/

/

3. Preparati, ki so jih dokupili člani društva

https://www.prikamnarjevih.com/
Ivana Venier, 040 644 121

Preparat 500
skupno = 7.750 gr
Preparat 501
skupno = 90 gr
Kompostni preparati
= 26 enot

http://www.sadje-kivi.net/
Marjan Mozetič, 041 808 938
https://www.facebook.com/biodinamikajanezic/
Stojan Janežič, 041 912 714

Marjan Mahne, skrbnik preparatov

http://www.demeter.si/ponudniki.html#luna,
Janez Mučič, 041 656 305
(bm)
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 2020, naklada 250 izvodov

ČE STE POZABILI PLAČATI ČLANARINO ZA
LETO 2020, VAM JE NA VOLJO POVEZAVA, DA
TO LAHKO UREDITE:
https://ajda-goriska.si/pristopnica/
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PROGRAM DELAVNIC V LETU 2021

Datumi izvedbe delavnic so najbolj ugodni, vendar so odvisni od vegetacije in vremenskih razmer. O tem vas bomo sproti obveščali.

TEMA
DELAVNICE

VODENJE UGODEN DATUM
DAN ZA

KRAJ

VODJA ALI
KONTAKTNA OSEBA

zimska rez aktinidije
in
sadnega drevja
rez oljk

vodja
delavnice

plod

30.1.2021
ob 13.. uri

Jure Konjar

vodja
delavnice

cvet

31.3.2021

nabiranje regrata

vodja
delavnice
vodja
delavnice

cvet

marec, april
2021
1.5.2021 ali
15.5.2021

Sadovnjak ob
Hiši na Kalu,
Grgar 196
Biotehnična
šola
Šempeter
več lokacij

vodja
delavnice
vodja
delavnice
vodje okolišev

cvet

izkop preparatov

nabiranje kamilice

plod, cvet

kmetija Skrt,
Levpa

Barbara Kocina
Jana Humar, Gordana Turk
Vladimir Lemut
Jure Konjar
Marjan Mahne
Greta Sorta
Jana Humar
Alma Koncut
Ksenija Pavlin
Robert Loverčič
Stojan Janežič, Greta Sorta,
Nataša Figelj
Vesna Debenjak,
Bojan Doljak, Vera Lah
vodje okolišev
Ada Mavrič
Jure Konjar

plod, cvet

april, maj
2021
april, maj
2021
maj 2021

cvet

16.5.2021

vodje okolišev

cvet

junij, julij
2021

vodja
delavnice
vodja
delavnice
vodja
delavnice
vodja
delavnice
vodja
delavnice

plod

korenina

od 11.8. do
15.9.2021
od 11.8. do
15.9.2021
29.7.3021

okoliši –
skupinsko
nabiranje
Podkraj
Hrušica
Podkraj
Hrušica
Majdin gaj

korenina

8.9.3021

po dogovoru

cvet

2.10.2021
ob 14. uri

kmetija Skrt,
Levpa

priprava
kompostnega kupa

vodje okolišev

cvet, plod,
korenina

po okoliših

izdelava premaza in
paste za sadno drevje
in trto

vodje okolišev

cvet, plod

oktober,
november
2021
*januar,
*februar
in november
2021
12.11.2021

vodje okolišev
Loredana Avcin
Jožica Gorjan
Irena Žvokelj
Rajko Petejan
Sonja Doljak
Zvonko Filej
Irena Žvokelj
Rajko Petejan
Sonja Doljak
Zvonko Filej
Jože Pavlin,
Valter Gorjan, Andrej Humar
Jože Pavlin,
Valter Gorjan, Andrej Humar
Vladimir Lemut
Jure Konjar
Ksenija Pavlin
Greta Sorta
Jana Humar
Alma Koncut
Marjan Mahne
Robert Loverčič
vodje okolišev

po okoliših

vodje okolišev

24.12.2021
6.1.2022

člani sami
člani sami

nabiranje baldrijana
izdelava preparata
MT
zakop rogov s
kremenom
nabiranje in zakop
koprive
nabiranje rmana
nabiranje preslice
zakop hrastovega
lubja
strganje hrastovega
lubja
zakop preparatov

izkop rogov s
kremenom
zakop semen
izkop semen

cvet

plod

cvet

vsak član v
svojem vrtu
po dogovoru

Jure Konjar
Jordan Jakin

vsi okoliši

Jure Konjar

*Januar in *februar 2021 sta nadomestna datuma za tiste, ki niso uspeli izdelati paste v novembru 2020.

Podatke v vseh tabelah sta pripravili podpredsednici Alma Koncut in Ksenija Pavlin.

PROGRAM PREDAVANJ, TEČAJEV IN PREDSTAVITEV
AJDE GORIŠKA V LETU 2021
JANUAR
OGLED FILMA, POGOVOR NA TEMO FILMA, IZMENJAVA SEMEN
Ogledali si bomo film Tla, na katerih živimo - neznani kozmos, ki nam bo odkril skrivnostni svet dovršenega
mikro stvarstva v tleh - na bilijone živih bitij, brez katerih ne bi bilo življenja na Zemlji. Po ogledu se bomo vprašali:
Zakaj torej nepremišljeno in tudi namerno s kemičnimi pripravki uničujemo življenje v tleh?

FEBRUAR
TEČAJ - OSNOVNI TEČAJ BD GOSPODARJENJA, 2-DNEVNI, TEORETIČNI
Začetnikom in novim članom, ki želijo obnoviti znanje, predstavimo biodinamiko in zgodovinske okoliščine njenega
začetka, podamo uvid v Kmetijski tečaj Rudolfa Steinerja, štiridelnost narave, spoznavamo kozmične ritme, biodinamične preparate, čaje in pripravke za krepitev in zaščito rastlin, razložimo pripravo kompostnega kupa, uporabo
setvenega koledarja Marije Thun, pomen kolobarjenja na obdelovalnih poršinah in še marsikaj drugega.

MAREC
ZBOR ČLANOV DRUŠTVA
Redni letni zbor članov Društva za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Goriška želimo sklicati tudi z namenom,
da bo to hkrati priložnost za srečanje članov. Upamo, da nam bodo zdravstvene razmere v državi to dopuščale.

DELAVNICA: EVRITMIJA
Evritmija je umetnost skladnega in zavestnega gibanja, neke vrste meditacija v gibu. Ponuja nam možnost, da znova
najdemo ravnovesje med duševnimi, duhovnimi in telesnimi danostmi našega obstoja.

MAJ
STROKOVNA EKSKURZIJA
Na strokovni ekskurziji bomo obiskali biodinamično kmetijo Guerila na Planini pri Ajdovščini.

OKTOBER
TEMELJNI TEČAJ BD GOSPODARJENJA
Ta tečaj ponuja slušateljem enake teme kot osnovni tečaj v februarju, vendar je vsebina bolj poglobljena, pogovarjamo se tudi o izkušnjah sodelujočih, najbolj dragocena posebnost pa je, da k tečaju sodi tudi praktični del, in sicer
mešanje in škropljenje preparatov in cepljenje kompostnega kupa, kar še dodatno omogoči izmenjavo izkušenj.

DECEMBER
LETNO DRUŽABNO SREČANJE ČLANOV
Na srečanju bomo pregledali delo, ki smo ga opravili v letu 2021, vas seznanili o tem, kako bo v prihodnje, in podelili potrdila o obisku izobraževalnih tečajev. Zaključili bomo ob prigrizku in dobri kapljici in si zaželeli vse dobro v
letu 2022.
Navedeni dogodki bodo v Sr(e)čni hiši na Tumovi 5 v Novi Gorici ali v Grgarju 196 v Medgeneracijskem centru na Kalu
(Ustanova Zdenke Gustinčič, Fundacija za dobro ljudi in narave). O kraju in datumu boste sproti obveščeni.
V letu 2021 bo izvedba programa odvisna od epidemiološke slike in navodil NIJZ.
Podatke za ta program je pripravil Drago Kladnik.
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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

MEDGENERACIJSKI CENTER SReČNA HIŠA NA KALU DOKONČAN,
LETOS ŽE GOSTIL »ŠOLO RASTLINSKE PRIDELAVE PO BIODINAMIČNI METODI«
Ustanova Zdenke Gustinčič, Fundacija za dobro ljudi in narave je lastnik objekta na Fobškem Kalu, Grgar 196, kjer
so bili v letu 2020 dokončani večnamenski prostori in ostala infrastruktura, ki omogoča dejavnosti Medgeneracijskega centra SReČNA HIŠA na Kalu. Medgeneracijski center bo omogočil izvedbo programov ustanove in vseh njenih
partnerjev (med katerimi je tudi naše društvo) v okolju urabanega podeželja. Center bo z urejeno prostorsko in
socialno infrastrukturo omogočil večjo vključenost ter kvalitetno preživljanje prostega časa mladih, žensk, starejših
ter ostalih članov lokalne skupnosti.
Ajda Goriška je sodelovala v letu 2019 z zasaditvijo mini zeliščnega vrta in sadovnjaka. Zeliščni vrt so uredili člani
Sekcije za zeliščarstvo Dobra misel, drevesa pa so zasadili člani Sekcije za sadjarstvo s pomočjo posameznikov iz
društva. S tem so se uredili učni pogoji za izvedbo delavnic rastlinske pridelave.
V petek, 12. 6. 2020 je bil prvi sklop predavanj Šole rastlinske pridelave po biodinamični metodi. Obravnavali smo
razvoj, stanje in perspektive kmetijstva, temelje biodinamične metode, štiridelnost narave in človeka. Na prvem predavanju je bilo 16 udeležencev. V soboto, 13. 6. 2020 so udeleženci spoznali delovanje kozmosa, ritme in etre. Prisotnih je bilo 19 udeležencev. V petek, 19. 6. je 17 udeležencev vadilo praktično uporabo Setvenega priročnika
Marije Thun. V soboto, 20. 6. je bila rdeča nit predavanj izdelava, shranjevanje in uporaba biodinamičnih preparatov
za oživljanje zemlje in krepitev rastlin. Udeležilo se ga je 17 slušateljev. V petek, 25. 6. je 18 udeležencev spoznavalo
uporabo čajev, izdelavo komposta, načrt kolobarja, težave s pleveli in škodljivci, biodinamično sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo, pridelavo semen in pot do blagovne znamke Demeter. V soboto 27. 6. so si udeleženci, ki jih je
bilo 19, ogledali film Tla, na katerih živimo. Ob učnem sadovnjaku so tečajniki zložili še kompostni kup, ga preparirali
z biodinamičnimi kompostnimi preparati, izdelali pa so tudi preparat MT in se naučili škropljenja preparatov gnoja in
kremena. Šolo rastlinske pridelave je uspešno opravilo 18 tečajnikov, ki so jim bila za to izdana tudi ustrezna potrdila.
Drago Kladnik
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PROGRAM
ŠKROPLJENJA RASTLIN Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI v letu 2021
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 2021

Znamenje

Stopnja razvoja rastline

26. marec

LEV

Rastline začno zeleneti.

APRIL

5. april

STRELEC

Plodovi se debelijo

MAJ

11. maj

OVEN

Plodovi se debelijo.

JUNIJ

16. junij

LEV

Plodovi se debelijo.

OKTOBER

21. oktober

OVEN

Dozorevanje lesa, zjutraj

OKTOBER

31. oktober

LEV

Dozorevanje lesa, zjutraj

NOVEMBER

8. november

STRELEC

Dozorevanje lesa,
popoldne

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

Datum

Leto 2021

Znamenje / čas škropljenja

APRIL

15. april

BIK / zgodaj zjutraj

MAJ

3. maj

KOZOROG / zgodaj zjutraj

MAJ

22. maj

DEVICA / zgodaj zjutraj

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

Datum

Leto 2021

APRIL

10. april

RIBI / zgodaj zjutraj

APRIL

20. april

RAK / zgodaj zjutraj

APRIL

30. april

ŠKORPIJON / zgodaj zjutraj

MAJ

18. maj

RAK /zgodaj zjutraj
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Znamenje / čas škropljenja

PROGRAM GNOJENJA Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI
V LETU 2021
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
19. marec
28. marec
06. april
16. april
22. maj
11. november

Znamenje / čas škropljenja
BIK popoldne
DEVICA / popoldne
KOZOROG / popoldne
BIK/ popoldne
DEVICA / popoldne
KOZOROG / 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
gredo zasadili s prezimnimi radiči, porom in križnicami, tako da bo tudi pozimi kaj pobrati.

Aktivnosti sekcije Dobra misel
v letu 2020

Na zeliščnem vrtu smo zasadili in nabrali nekaj
kamilice in seveda ostala zelišča za čaje in začimbno mešanico. Posamezniki so samostojno nabirali
zelišča za čaje v naravi. Oba vrtička smo vestno
škropili z biodinamičnimi preparati. Izdelali smo tudi
tinkturo ščetice in okre.

Letošnje leto je bilo za sekcijo nekoliko drugačno kot
prejšnja, predvsem zaradi omejitev gibanja in druženja. Kljub temu smo se trudili, da smo zastavljene
cilje uresničili v čim večjem obsegu in seveda v okviru možnosti.
Poročilo kratko povzema dogajanje v sekciji v letu
2020. V poročilu je zajeta dejavnost sekcije za zeliščarstvo in sekcije za vrtnarstvo, saj skupaj obdelujemo zeliščni vrt in zelenjavni vrt na visoki gredi. Zastavljenega plana za leto 2020 nismo realizirali v
celoti, a smo se trudili po najboljših močeh. Organizirali smo predavanje in nekaj delavnic, se udeležili
posameznih delavnic in predavanj v okviru drugih
društev in se ob petkih družili na Vogrskem.

Večina članov je aktivna tudi v društvu in se udeležuje društvenih delavnic. Običajno se seznanimo
tudi z vsebino sestankov IO društva Ajda in posredujemo mnenja o posameznih temah. Letos je bilo
tudi to okrnjeno. Na Vogrskem smo izdelali tudi preparat po Mariji Thun.

Letošnja petkova srečanja so bila občasno prekinjena zaradi omejitev, a smo vseeno ostali povezani
preko SMS sporočil ali telefonskih klepetov. Petkova
Prvo izobraževanje je bilo namenjeno ogledu filma o druženja nam veliko pomenijo zaradi izmenjave
semenih, o zlorabi multinacinalk in pomenu ohranja- izkušenj in mnenj ter presežkov sadik in pridelkov,
nja lastnih semen.
pa seveda tudi domačih dobrot naših članov.
V februarju nam je Nasta predstavila vzhodnjaško
Izdelali smo vegeto iz posušenih začimbnic in zelentehniko Su Jok, s katero si lahko vsak sam pomaga jave. Upamo, da bomo lahko sestavili tudi mešanice
pri posameznih težavah s pomočjo pritiskov na dolo- zeliščnih čajev in jih porazdelili med člane.
čene točke na dlaneh. Na dlani so vsi deli telesa v
Kot vsako leto iskrena zahvala Majdi in Simonu ter
malem.
Olgi, ki nam omogočajo druženja v Majdinem gaju in
Konec februarja smo izvedli predavanje Katje Kogej vsem članom sekcije, ki se po svojih močeh trudimo
Kako dobro se hranimo? Predavateljica je to temo
pri aktivnostih sekcije.
osvetlila s stališča naturopatije – naravne poti do
Dobre misli vsem članom Ajde v letu 2021. Če te
zdravja. Na kratko: jejmo sezonsko, domače, čim
zanimajo zelišča in vrtnarstvo, vabljen v našo sekcimanj predelano, temno zeleno, po možnosti fermenjo.
tirano, nekaj divjega.
Mirjam Hojak
Več članov je sodelovalo pri ustvarjanju knjižnice
semen v Goriški knjižnici Franceta Bevka.
V juniju smo gostili Stipeta Hećimovića, ki nam je
povedal marsikaj zanimivega o virusih in kako lahko
čim bolj zmanjšamo njihov vpliv na naše zdravje.

Program Dobre misli 2021
Predavanja:
- Katja Kogej - predavanje o domači lekarni
- Mirjam Hojak – pridelajmo lastna semena

Nekaj članov sekcije je sodelovalo pri urejanju zeliščnega vrta ob objektu Ustanove Zdenke Gustinčič
na Fobškem kalu.

Delavnice:
- Izmenjava izkušenj o zdravljenju bolezni po naravni poti z Nasto
V septembru je bil v Majdinem gaju poseben dogo- Obisk ene od zeliščarskih kmetij
dek, ko so nas Jože Munih, Peter Mignozzi in Boštjan Podobnik popeljali v skrivnosti zemeljskih ener- - Nabiranje zelišč po naravnih rastiščih
gijskih točk, vode in ognja.
- Obisk zbiralca starega orodja v Solkanu ali v
Čepovanu
Tudi letos smo zasadili visoko gredo in zeliščni vrt s
- Stipe Hećimović: zelišča in divjerasle rastline v
sadikami, ki so nam ostale od domače vzgoje in s
prehrani
sadikami iz vrtnarije Majdin gaj. Za pridelke smo skrbeli, kolikor se je dalo, jih okopavali in jih sproti
O dogodkih bomo člane sprotno obveščali.
Poleti smo se pri Igorju posladkali z različnimi vrstami jagodičevja in izdelki iz njega.

pobirali. Semenili smo endivijo in blitvo. Jeseni smo
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KLJUB KRIZI DOBRO OPRAVLJENO

V Lokovcu na posestvu
Leonide Šuligoj vsako leto
zakopljemo kamilico. Hvala za gostoljubje, Leonida.

Poročilo o delu Sekcije za sadjarstvo
v letu 2020

Hiša na Kalu postaja še en
dom goriške Ajde. (Foto DK)

V februarju smo za vse člane društva organizirali demonstracijo rezi
sadnega drevja v mini sadovnjaku Medgeneracijskega centra
»SReČNA HIŠA na Kalu«, ki smo ga zasadili v letu 2019. Delavnico
je vodil naš član Marjan Mozetič. Delavnice se je udeležilo 24 članov
društva.
Aktivno smo sodelovali pri spomladanskem izkopu rogov s preparatom 500 in pri oktobrskem zakopu. Škropljenja sadnega drevja smo
izvajali po napotkih iz Ajdinih novic in koledarja za biodinamično sadjarstvo Slavka Turšiča, ki smo ga razposlali v začetku leta. Zaradi
epidemije so bila vsa dela prilagojena razmeram in spoštovanju pravil
v tistem času.
Jure Konjar,
vodja Sekcije za sadjarstvo
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