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Naše Ajdine novice

Foto: Greta Sorta

Zvezdico odličnosti
v tem letu podeljujemo vsem
 vodjem mešalnih centrov,
 vodjem delovnih okolišev,
 vodjem in pomočnikom delavnic nabiranja zelišč,
 skrbnikom za rogove, živalske in rastlinske ovojnice,
 vodjem zakopa in izkopa preparatov in pomočnikom,
 skrbniku preparatov.
Utemeljitev: Uporaba biodinamičnih preparatov je najvažnejša zapoved biodinamične pridelave, zato je njihova izdelava glavna naloga biodinamičnega društva. Vsi člani, ki
opravljate naštete naloge, ste pri svojem delu pokazali veliko
požrtvovalnosti in odgovornosti, zdravstvena in splošna družbena kriza tako nista omembe vredno vplivali na izdelavo
naših preparatov. Imena odlikovancev so zapisana v članku
na 2. strani ter v razpredelnicah na 4. in 7. strani.
Veseli smo, da delamo z vami.

Letos 19. oktobra je minilo 15 let
odkar sem uredila in izdelala 1. številko
Ajdinih novic. Prvo številko publikacije
sem razmnožila na svojem domačem
laserskem tiskalniku in je obsegala le en
list - dve strani. Naslednje številke so se
po obsegu povečale in jih je bilo treba
spenjati. Od leta 2011 dalje nam Ajdine
novice tiskajo v Tiskarni Sedmak v
Ajdovščini. Publikacija je takrat dobila
današnjo podobo - zgiban format A3,
obseg pa od 8 do 12 strani.
Pri izbiri tiskarne smo imeli srečno
roko. Lea Sedmak, s katero sem sodelovala v vseh letih, je bila vedno zelo prijazna, uvidevna in pripravljena dati strokovni nasvet, če je bilo potrebno. Ajdine
novice so vsakič pravočasno izšle.
Če pogledamo vsebino vseh številk našega informatorja, ugotovimo, da
je bil vedno večji del prostora namenjen
delovnim programom društva. Objavljeni
so programi škropljenja (s kremenom,
gnojem iz roga in preparatom MT), programi delavnic biodinamičnih opravil,
izobraževalni programi s predavanji ali
delavnicami. Publikacija prinaša tudi
izčrpen povzetek poročil o delu društva v
preteklem letu, ki zajema dosežke pri
biodinamičnih praktičnih opravilih s pregledom po mešalnih in delovnih centrih
in opravljene naloge v okviru sekcij. Na
kratko so predstavljene tudi spremembe
pri upravljanju in vodenju društva, še
posebno pa smernice za nadaljnje delo.
Pomemben je tudi slikovni material, ki
nastaja ob delovnih aktivnostih, saj ima
velik dokumentarni pomen, delavnice in
predavanja pa poleg ostalega še izkustveno in družabno vrednost za člane, kar
se je pokazalo v teh časih, ko smo, čeprav z rahlo bojaznijo in nekakšno negotovostjo spet začeli obnavljati medsebojne stike.
Ajdine novice, čestitke za praznik.
Urednica Breda Medvešček

ZDRAVJA IN VSEGA DOBREGA V LETU 2022 ŽELIMO
člani IO Ajde Goriška s predsednikom Zmagom Petričem in
podpredsednicama Almo Koncut in Ksenijo Pavlin.

Leto 2021 v društvu Ajda Goriška
ca so v mešalnem centru Loke pri članu Robertu Loverčiču,
namešali 1245 l škropiva gnoj iz roga, 300 l kremen iz roga in
470 l preparata MT. Za okoliš Šempeter-Vrtojba in Vogrsko je
član Stojan Janežič v mešalnem centru na Vogrskem namešal v
tem letu 2005 l gnoja iz roga, 878 l kremena iz roga in 80 l
paste za sadno drevje.V mešalnem in delovnem centru v Vrhpolju pri Ireni Žvokelj so namešali 470 l gnoja iz roga, 180 l
kremena iz roga in 300 l baldrijana. V delovnem centru v Brdicah pri Kožbani pri Almiri Gajser so namešali 620 l škropiva
gnoj iz roga in 370 l škropiva kremen iz roga. Izdelali so preparat MT in premaz za sadno drevje in trto.
14.12. sta bila za goriški, šempetrski, in vipavski predel izdelana pasta in premaz za sadno drevje. Vodja delavnice, na kateri
je sodelovalo 12 članov, je bil Emil Pipan, največ zaslug pa je
imel Robert Loverčič, ki je iz Levpe od Veronike pripeljal skrbno nabran gnoj za vse centre, ekološko sirotko pa smo dobili
od Fabjanovih iz Bat. Stojan Janežič je priskrbel glino. Po
delavnici je premaz in pasto prevzelo 17 članov, 3 pa samo
pasto in 7 premaz. V mešalnih centrih v Brdih in na Krasu
bodo pasto in premaz za sadno drevje mešali verjetno v času,
ko bo ta številka Ajdinih novic že izšla.
Izobraževanje s predavanji in tečaji
V marcu je v Hiši na Kalu naš bivši predsednik Drago Kladnik
vodil dvodnevni Osnovni tečaj biodinamičnega načina gospodarjenja, ki se ga je lahko udeležilo le 10 članov društva, ker je
bila zaradi epidemije omejitev zbiranja. Tečaj je obsegal predavanja o zgodovini biodinamičnega gibanja in o osnovnih
zakonitostih biodinamike in glavnih opravilih biodinamične
pridelave ter praktične napotke uporabe Setvenega priročnika
Marije Thun.
V septembru je Katja Kogej v Sr(e)čni hiši imela predavanje
Domača zeliščna lekarna, ki se ga je udeležilo 14 članov.
Oktobra je dr. Maja Kolar v Orehovljah predavala o temi z
naslovom Preparati - srce biodinamike. Poslušalo jo je 20 članov. Zapis je na 8. strani.
Praktične izobraževalne delavnice
Naš sadjar Marjan Mozetič je konec janurja v sadovnjaku Stojana Janežiča na Vogrskem vodil delavnico obrezovanja več
vrst sadnega drevja. Udeležencev je bilo 23.
***
Dogodki, ki so tudi imeli izobraževalni namen in jih je v letu
2021 organizirala naša sekcija Dobra misel, so zapisani v poročilu njene predsednice Mirjam Hojak na 9. strani.
Izleti
28. maja smo se odpravili na obisk vinogradniške kmetije Guerila na Planino pri Ajdovščini. Pri novemu predsedniku Zmagu
Petriču nas je bilo 36. Zapis o tem najdete na 4. strani.
Na Gorenjsko smo šli 20. avgusta. Obiskali smo kmetijo Tilna
Praprotnika v okolici Radovljice in kmetijo Mateje Reš v Gornjih Gorjah ter Čebelarski muzej in Semenjalnico v Radovljici.
Na tem izletu je bilo 31 članov. O tem je zapis na 4. strani.
Upravljanje in organizacija društva

Konec novembra 2021 je v društvu 198 članov
Lepa novica za zadnje dni tega leta, kajne. Tudi delovni rezultati, o katerih boste prebrali na tej strani, so dobri, v teh razmerah še posebno.
Nabiranje zelišč
Količine nabranih zelišč so bile zadostne in kvaliteta dobra,
četudi udeležbe na delavnicah nabiranja ne moremo primerjati
s tisto pred koronskim obdobjem. Vodje nabiranja posameznih
zelišč so bili pri opravljanju svojih nalog zelo skrbni. Ne bomo
jih naštevali, ker njihova imena lahko preberete v Programu
delavnic na 4. strani. Na delavnicah nabiranja regrata je sodelovalo 7 članov, pri nabiranju kamilice 10 članov, baldrijana 20
članov, koprive 15 članov, rmana 5 članov in pri nabiranju
preslice tudi 5 članov. Naj poudarimo, da je po nabiranju koprive v Lokovcu in po njenem zakopu pri Hiši na Kalu sledila
topla malica, ki sta jo članom poklonila Lea Beranič in Janez
Mučič. Lea in Janez, hvala vama!
Izkop preparatov
Delavnica izkopa preparatov je bila 1. maja. Na njej je
sodelovalo 28 članov, od tega jih je 13 prispevalo rman, s katerim smo napolnili 1 jelenov mehur in ga obesili pod napušč za
zakop v jeseni. V Levpi je bilo izkopano 250 rogov in regratov
preparat, rman pa leto prej ni bil zakopan, zato je bila zakopna
jama prazna. Prav tako je bila izkopana tudi kamilica v Lokovcu.Vsi preparati so dobro uspeli in jih je dovolj za vse člane.
Po izkopu je Marjan Mahne preparate pripravil za hrambo v
shrambi v Volčji Dragi. Preparat kremen iz roga (7 rogov) je
Jure Konjar izkopal v novembru in je prav tako kvaliteten.
Izdelava, zakop preparatov
Delavnica izdelave in zakopa preparatov je bila 2. oktobra v
Levpi na kmetiji Skrt, udeležilo se je je 30 članov, od katerih
jih je 27 prispevalo kamilico in regrat. Z gnojem, ki so nam ga
nabrali Skrtovi, smo napolnili 420 rogov in jih zakopali na
drugi, ustreznejši lokaciji pri Skrtovih, saj je bila dosedanja
preveč vlažna in zato gnoj ni optimalno zorel. Preparat kamilice smo zakopali v Lokovcu pri Leonidi, kjer bo v letošnjih
zimskih razmerah zorel v najboljših pogojih. Izdelava drugih
preparatov je potekala po delovnih in mešalnih centrih. Izdelan
je bil še preparat MT in zakopane koprive za koprivni preparat
504. Tudi gnoj za MT so nam, kot običajno, nabrali pri Skrtovih. Naj poudarimo, da je ovojnice za zelišča priskrbel Jure
Konjar, poskrbel je še za rogove in jih tudi pripravil. Verjetno
vsi ne veste, da je hramba svežih rogov in kasneje njihovo čiščenje zelo neprijetno opravilo, saj mora mehko tkivo v njih
popolnoma razpasti, da jih lahko optimalno pripravimo za uporabo. Kot rečeno, je bilo za zakop preparatov porabljenih 420
rogov, poleg tega pa še 1 jelenov mehur, 2 mezenterija in 5 m
tankega črevesa. Jože Pavlin je 3. avgusta vodil delavnico
zakopa hrastovega lubja za preparat 505 v Majdinem gaju, na
kateri je delalo 17 članov. Imenovani je s pomočnikoma Valterjem Gorjanom in Adrejem Humarjem priskrbel hrastove
ovojnice. Ta delavnica je terjala od aktivnih udeležencev veliko truda, saj je luščenje hrastove skorje za pripravo ovojnice še
posebno zahtevno opravilo, pa tudi drobljenje hrastovega lubja
ni kar tako.
Delo v delovnih in mešalnih centrih
Delovni oz. mešalni centri po okoliših so v preteklem letu redno opravljali svoje naloge. Izjema je le okoliš Gorski predel in
dolina Soče, kjer ni bilo nobenih aktivnosti, sem seveda ne
prištevamo delavnic zakopa in izkopa preparatov v Levpi, ki
štejejo med aktivnosti celotnega društva. Za okoliš Nova Gori-

Na zboru članov Ajde Goriška, ki je 23. in 24. aprila 2021
potekal dopisno po elektronski pošti, je bil med petimi sklepi,
(od katerih so se štirje nanašali na sprejem poročila o delu
društva za leto 2020, o finančnem poročilu, poročilu nadzornega sveta in častnega razsodišča ter finančnega načrta) sprejet
tudi sklep o izvolitvi novega predsednika Zmaga Petriča in
tajnice društva Grete Sorta. Novi predsednik je sklical in
vodil tri seje IO društva. Na 2. seji 10. 5. 2021 je bilo podano
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(Nadaljevanje z 2. strani)

POROČILO

poročilo o izkopu preparatov in delavnici nabiranja regrata,
razpravljali so o nabavi materiala in pripravah na zakop v oktobru, o razporeditvi dela in dolžnosti v društvu. Na 3. seji 23. 6.
2021 se ugotovi, da je nabiranje zelišč za preparate potekalo po
planih in so bile nabrane zadostne količine zelišč; razdeljene so
bile dolžnosti za tekoča opravila in dorečena organizacija za
zakop preparatov; sprejet je bil sklep o dogovoru s Skrtovimi v
Levpi za premestitev zakopne jame za preparat 500 na drugo
lokacijo na kmetiji. Na 4. seji je bil sprejet zapisnik prejšnje
seje; člani so potrdili datum 25.11. za dostavo letnih poročil o
delu mešalnih centrov in skrbnika preparatov; potrjeno je bilo
naročilo 210 Setvenih priročnikov Marije Thun in naročilnice
za tisk 250 izvodov Ajdinih novic; sklenjeno je bilo, da se cena
preparatov za dokup zaenkrat ne spremeni in da prav tako ostane enaka višina članarine - 20 €/leto; razpravljali so o izdelavi
premaza in paste za sadno drevje v decembru in razdelili naloge: Greta Sorta priskrbi bazaltno moko, Stojan Janežič glino,
Robert Loverčič gnoj; sprejeli dogovor, da se pred kuhanjem
žveplene apnene brozge preveriti število naročil zanjo.

SKRBNIKA
PREPARATOV
2021

PORABA PREPARATOV

od 2. 12. 2020 do 30. 11. 2021
1. Preparati, izdani članom društva
Preparat 500
skupno = 500 gr
Preparat 501
skupno = 8 gr
Kompost. preparati
27 enot

2. Preparati, izdani mešalnim centrom

Preparat 500 je bil izdan naslednjim centrom:
3000 gr goriškemu centru v Lokah
1000 gr briškemu centru v Brdicah pri Kožbani
3000 gr šempetrskemu centru na Vogrskem
Preparat 501 je bil izdan:
250 gr za vse centre skupaj

Obveščanje članov
Informiranje članov je potekalo: enkrat letno z Ajdinimi novicami (Ajdine novice št. 24, december 2021), vsak mesec preko
spletne strani (12 izdaj), sproti z SMS-i, telefonskimi obvestili
in preko e-pošte.

3. Preparati, ki so jih dokupili člani društva

Preparat 500
skupno = 11200 gr
Preparat 501
skupno = 390 gr
Kompostni preparati
=
62 enot
Največ preparatov so (pričakovano) dokupili veliki pridelovalci: Zmago Petrič, Matej Bizjak, Miha Batič, Lan
Kristančič in Samo Premrn.

Prisotni smo na družbenem 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 internimi strokovnjaki za biodinamično pridelavo. Konec januarja 2021 je v založbi našega društva v nakladi
400 izvodov izšel Zbornik Ajde Goriška, Biodinamika na Primorskem. Uredila in povezovalne tekste zanj je napisala Breda
Medvešček. Zbornik, ki obsega 110 strani formata A4 in ni
samo zgodovina goriške Ajde, ampak tudi pregled biodinamičnega gibanja na Primorskem, je opremljen z barvnimi fotografijami urednice. Zbornik so prejeli vsi člani društva, poklonili
smo ga tudi bivšim aktivnim in zaslužnim članom ter vsem
biodinamičnim slovenskim društvom in občinam, ki podpirajo
našo dejavnost.

4. ZALOGE PREPARATOV V VOLČJI DRAGI

Po zbirniku opravljenih nalog, ki ga je pripravila Greta Sorta,
in po poročilih vodij centrov in delavnic ter bivšega predsednika našega društva Draga Kladnika zapisala
Breda Medvešček

Spoštovani člani,
ČE STE POZABILI PLAČATI ČLANARINO ZA
LETO 2021, vam bomo skupaj s položnico za plačilo članarine za leto 2022 poslali še dodatno
položnico za poravnavo stare obveznosti.
Za razumevanje se vam lepo zahvaljujemo.

PREPARAT

OZNAKA

NETO KG

GNOJ IZ ROGA

500

15,800

KREMEN IZ ROGA

501

3,000

RMAN

502

1,100

KAMILICA

503

0,450

KOPRIVA

504

10,370

HRAST

505

1,060

REGRAT

506

2,620

BALDRIJAN

507

3,5 LITRA

POMEMBNO OBVESTILO
Obveščamo vas, da odslej vse preparate naročate samo
z SMS sporočilom na telefonsko številko 040 979 078.
Ko naročate, zapišite: Naročam preparat (z besedo ime
preparata) v količini: (v gramih ali mililitrih). Če naročate
vse kompostne preparate, napišite samo to - ni treba
navajati vsakega posebej. Ob naročilu gnoja iz roga, kremena iz roga in (ali) preparata MT pa navedite vsakega
posebej. Na koncu pripišite še svoje ime in priimek.

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: Zmagoslav Petrič
Uredniški odbor: Greta Sorta univ. dipl. inž. agr., Savina Franko, Breda Medvešček
Urejanje, oblikovanje, prelom: Breda Medvešček
Fotografije: Breda Medvešček, če ni zapisan drug avtor
Šempeter, december 2021, naklada 250 izvodov

Marjan Mahne, skrbnik preparatov
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PROGRAM IZOBRAŽEVANJA V AJDI GORIŠKA
ZA LETO 2022
Na strokovni ekskurziji bomo obiskali izbrano bio
Januar
PREDAVANJE O SEMENARSTVU, predavala bo Mir- dinamično kmetijo glede na razmere.

Oktober
jam Hojak.
BIODINAMIČNO
KMETOVANJE

Februar
Podrobneje o temi predavanja in njegovem obsegu
OSNOVNI TEČAJ B-D GOSPODARJENJA
Začetnikom in članom, ki želijo obnoviti znanje, se bomo odločali naknadno, skladno z razmerami
predstavimo biodinamiko in zgodovinske okoliščine in dostopnostjo predavatelja oz. predavateljice.
njenega začetka, podamo uvid v Kmetijski tečaj 
December
Rudolfa Steinerja, štiridelnost narave, spoznavamo LETNO DRUŽABNO SREČANJE ČLANOV
kozmične ritme, biodinamične preparate, čaje in Na srečanju bomo pregledali delo, ki smo ga oprapripravke za krepitev in zaščito rastlin, razložimo vili v letu 2021 in vas seznanili, kako bo v prihodnje.
pripravo kompostnega kupa, uporabo setvenega Zaključili bomo ob prigrizku in dobri kapljici.
koledarja Marije Thun, pomen kolobarjenja na
obdelovalnih površinah in še marsikaj drugega.
Navedeni dogodki bodo predvidoma v
Sr(e)čni hiši na Tumovi 5 v Novi Gorici, ozi
Marec
roma boste o kraju in točnem datumu obveZBOR ČLANOV DRUŠTVA
Redni letni zbor članov Društva za biološko- ščeni sproti. Izvedba programa bo odvisna
dinamično gospodarjenje Ajda Goriška je hkrati od epidemiološke slike in navodil NIJZ.
tudi priložnost za srečanje članov. Upamo, da nam
bodo zdravstvene razmere naklonjene.

Maj
STROKOVNA EKSKURZIJA NA BIODINAMIČNO
KMETIJO

Podatke za ta program je pripravila
Greta Sorta

ko pridobili in obnovili marsikatero zakonitost biodinamične pridelave.
Odslej bomo s še večjo spoštljivostjo pokušali Gueriline vinske dobrote.
Breda M.

Pri Guerili na Planini
Kot destinacijo za prvi strokovni izlet smo za letos načrtovali biodinamično vinogradniško Kmetijo Guerila. 28. maja smo se zbrali na
Planini pri Ajdovščini nad zaselkom Koboli, pri stavbi Gueriline kleti,
ki kraljuje nad zeleno-črtastimi preprogami teras z nasadi vinske trte.
Gospodar Zmago Petrič (od letošnjega aprila je novi predsednik
našega društva, letos pa je zamenjal tudi dosedanjega predsednika
Sergia Stancicha na vrhu Združenja Demeter Slovenija), nam je najprej razkazal klet (v dveh etažah) - in imeli smo kaj videti. Že v sami
zasnovi stavbe in v postavitvi vinogradov sta jasno opazni vizitka in
vizija kmetije: tradicionalno se na posestvu premišljeno in v harmoniji
prepleta s sodobnim. To pa ne velja le za prostore in opremo ter
vinogradniške in vinarske postopke, čemur bi po računalniško rekli
hardware in software, ampak velja tudi za dušo kmetije, za tisto več,
za zavest, za odnos do opravil, do zakonitosti biodinamike, ki so se ji
Petričevi in sodelavci na kmetiji zavezali, velja za stopnjo vestnosti, ki
spremlja njihovo delo od pridelave grozdja do nege vina in dela s
kupci in obiskovalci. Gospodar nam je povedal, da trgatev pri njih
poteka ročno in ob najugodnejšem možnem času, pri optimalni zrelosti grozdja. Fermentacijo prepuščajo naravnim procesom, spontano
poteka tudi biološki razkis. Vino stekleničijo brez filtriranja, vsa dela v
kleti opravljajo skladno z biodinamičnim koledarjem. V kletnih prostorih so nas navdušile ogromne posode iz inoxa, lesa, betona in elegantne amfore iz gline, predvsem pa zavzeta Zmagova razlaga postopkov
fermentacije in maceracije in še marsikatere skrivnosti kletarjenja.
V vinogradu, ki je eden od petih na različnih lokacijah, in pri ogromnih kompostnih gomilah, smo ob Zmagovem vodenju in razlagi lah-

STROKOVNA EKSKURZIJA
NA GORENJSKO
20. 8. smo obiskali Gorenjsko, najprej kmetijo VegerilaTilna Praprotnika v Lescah, ki je ekološka regenerativna kmetija, vključena v
različne domače in svetovne projekte trajnostnega kmetovanja in je
bila za svoje delo in inovativne pristope že nagrajena. Pridelujejo
predvsem zelenjavo in jo v glavnem prodajajo na kmetiji. Na Vegerili
smo si poleg drugih posebnosti z zanimanjem ogledali tudi prevozni
kokošnjak, ki omogoča, da kokoši prestavljamo na različne lokacije in
so v bistvu še vedno v prosti reji na travinju.
V Čebelarskem razvojnem izobraževalnem centru Lesce so bili na
ogled čebelnjak in opazovalni panj ter satišnica, kjer predelujejo
čebelji vosek, izvedeli pa smo veliko tudi o avtohtoni čebeli, kranjski
sivki. Pod vodstvom dr. Maje Kolar smo obiskali tudi Semenjalnico.
Na kmetiji Mateje Reš v Gornjih Gorjah smo videli in vonjali raznovrstna zelišča in spoznali postopek njihove destilacije. Seznanili smo
se z energetsko in vodno samooskrbo kmetije: imajo namreč sončno
elektrarno in namakalni sistem iz zemeljske vrtine.
gs, bm
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mešanica zeliščnih čajev bo na vrsti konec meseca. V delu je
tinktura sladkega pelina.
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.
Letošnja petkova srečanja so bila občasno prekinjena zaradi
omejitev, a smo vseeno ostali povezani preko SMS sporočil ali
telefonskih klepetov. Druženja nam veliko pomenijo zaradi
izmenjave izkušenj in mnenj ter presežkov sadik in pridelkov,
pa seveda tudi domačih dobrot naših članov. Izmenjamo si tudi
informacije o predavanjih ali delavnicah, ki se jih udeležimo v
lastni režiji.
Kot vsako leto iskrena zahvala Majdi in Simonu ter Olgi, ki
nam omogočajo druženja v Majdinem gaju in vsem članom
sekcije, ki se po svojih močeh trudimo pri aktivnostih sekcije.
Dobre misli vsem članom Ajde v letu 2022.
Če te zanimajo zelišča in vrtnarstvo, vabljen v našo sekcijo.

Aktivnosti
Sekcije za zeliščarstvo Dobra misel
in Sekcije za vrtnarstvo
Kot lansko, je bilo tudi letošnje leto za vse nekoliko drugačno kot prejšnja predvsem zaradi omejitev gibanja. Čas dela na
vrtu in druženja smo prilagajali razmeram, tako da smo se vedno srečevali le na prostem ob upoštevanju veljavnih ukrepov.
Poročilo kratko povzema dogajanje v sekciji v letu 2021. V
poročilu je zajeta dejavnost Sekcije za zeliščarstvo Dobra misel
in Sekcije za vrtnarstvo, saj skupaj obdelujemo zeliščni vrt in
zelenjavni vrt na visoki gredi. Zastavljenega plana za leto 2021
nismo realizirali v celoti, a smo se trudili po zmožnostih. Organizirali smo predavanje in nekaj ogledov in se ob petkih srečevali na Vogrskem.
Zaradi omejitve gibanja se v mesecu januarju in februarju
nismo fizično sestajali, smo se pa tedensko družili preko Zooma, si nazdravili ob novem letu in si zaželeli vse dobro v prihajajočem letu.
V marcu smo začeli z druženji v živo, z aprilom pa z delom
na vrtu.
Maja smo si ogledali Nadjin vrt v Šmihelu z neverjetno
zbirko perunik. Nekaj članov se je odzvalo na povabilo Iniciative za samooskrbo.
V maju sva z Barbaro Kocina sodelovali na naravoslovnem
dnevu učencev osnovne šole Dobrovo pri pogovoru o pridelavi
in uporabi avatohtonih briških zelišč in pridelavi vrtnin.
Poleti smo se pri Igorju posladkali z različnimi vrstami
jagodičevja in izdelki iz tega. Ogledali smo si tudi vrtnarijo za
vzgojo industrijske konoplje in se seznanili z izdelki iz te rastline.
V začetku septembra smo organizirali predavanje Katje
Kogej Domača zeliščna lekarna. Danes, ko je na voljo nešteto
zdravil, radi pozabimo, kako preprosto lahko rešimo vsakdanje
tegobe sami, doma, z naravnimi snovmi in brez velikih stroškov. In prav o tem je predavala Katja: kaj pridelati, kaj in kdaj
nabrati, kako pripraviti - predvsem rastline za domačo zeliščno
lekarno, da bo dobro oskrbljena za vse navadne tegobe vse leto.
Ob jesenskem enakonočju je bil v Majdinem gaju poseben
dogodek, ko sta nas Jože Munih in Peter Mignozzi popeljala na
energijske točke pri izviru Hublja in na ogled najdebelejšega
topola v Sloveniji (pri Vipavi), ki ima izjemno energijsko vrednost. V mraku smo na Vogrskem uživali ob poslušanju starih
ljudskih pesmi.
Začetek oktobra smo imeli pokušino različnih sort krompirja, novembra pa smo se posladkali s pečenim kostanjem.
Tudi letos smo zasadili visoko gredo in zeliščni vrt s sadikami, ki so nam ostale od domače vzgoje in s sadikami iz vrtnarije Majdin gaj. Za pridelke smo skrbeli, jih okopavali in jih
sproti pobirali. Poleg ostalega smo pridelali večino sestavin za
zeliščno mešanico. Posebno obilen je bil pridelek različnih
jesenskih buč. Semenili smo solato Šempetrko, por in peteršilj.
Jeseni smo gredo zasadili s prezimnimi radiči, porom in križnicami, posejali prezimno solato, motovilec, korenje in radič,
česen pa bo na vrsti konec meseca. Naš starosta je z vztrajnostjo obnovil mizo za druženje.
Na zeliščnem vrtu smo nabrali nekaj kamilice in seveda
ostalih zelišč za čaje. Posamezniki so samostojno nabirali zelišča za čaje na drugih lokacijah. Oba vrtička smo vestno škropili
z biodinamičnimi preparati. Mešali smo tudi preparat po Marii
Thun. Za naslednjo sezono smo jeseni posejali janež in kumino.
Izdelali smo vegeto iz posušenih začimbnic in zelenjave,

Mirjam Hojak

Program dela za Dobro misel
v letu 2022
PREDAVANJA


Vesna Fortnerič Lesjak: Zelišča na vrtu



Mirjam Hojak: Pridelajmo lastna semena

DELAVNICE
 Uporaba zelič v kulinariki, Zeliščni center
Grgarske Ravne
 Izmenjava 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 Hečimovič; Zelišča in divjerasle rastline v
prehrani


O dogodkih vas bomo sproti obveščali.

OBVESTILO
Letos smo pri postavitvi strani časopisa upoštevali pripombe nekaterih članov, da bi programe
škropljenj raje imeli skupaj, ker bi jih tako lažje
pritrdili na steno ali kako drugače imeli pri roki.
Zato smo vse programe uvrstili na strani v sredinski del publikacije.
Naj vam Ajdine novice dobro služijo.
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PROGRAM Z OKVIRNIMI DATUMI
ŠKROPLJENJA RASTLIN Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI v letu 2022
Priporočeni datumi so po Setvenem priročniku Marije Thun najugodnejši. Če pa pogoji v naravi na navedene
dneve niso ugodni, za škropljenje izberemo druge dneve, vendar pri tem upoštevamo trigone .

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 2022

Znamenje

Stopnja razvoja rastline

23. marec

STRELEC

Rastline začno zeleneti.

APRIL

12. april

LEV

Plodovi se debelijo

MAJ

28. maj

OVEN

Plodovi se debelijo.

JUNIJ

16. junij

STRELEC

Plodovi se debelijo.

OKTOBER

21. oktober

LEV

Dozorevanje lesa, zjutraj

OKTOBER

31. oktober

STRELEC

Dozorevanje lesa, zjutraj

NOVEMBER

7. november

OVEN

Dozorevanje lesa,

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

Datum

Leto 2022

Znamenje / čas škropljenja

APRIL

23. april

KOZOROG - zgodaj zjutraj

MAJ

12. maj

DEVICA - zgodaj zjutraj

MAJ

31. maj

BIK - zgodaj zjutraj

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

Datum

Leto 2022

APRIL

28. april

RIBI - zgodaj zjutraj

MAJ

8. maj

RAK - zgodaj zjutraj

JUNIJ

13. junij

ŠKORPIJON - zgodaj zjutraj

JUNIJ

21. JUNIJ

RIBI - zgodaj zjutraj
6

Znamenje - čas škropljenja

PROGRAM GNOJENJA Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI
V LETU 2022
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
18. marec
28. marec
06. april
14. april
20. maj
10. november

Znamenje / čas škropljenja
DEVICA popoldne
KOZOROG / popoldne
BIK/ 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!
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 ZA REDČENJE 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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Osebni prevzem preparatov
pri njihovemu skrbniku
bo preozko, da bo polnjenje in praznjenje bolj enostavno. Za baldrijanov preparat prinesemo stekleničV društvu Ajda Goriška ureja področje preparatov ko s kapalko.
Pravilnik o izdelavi in pripadanju preparatov članom
društva Ajda Goriška, ki ga je sprejel IO društva v Član opravi transport preparatov iz skladišča do
doma v lesenem zabojčku, v katerem je šota, ki
letu 2017.
preprečuje izgubo koncentriranih sil, ki se nahajajo v
Člani društva, ki izpolnjujejo pogoje za prevzem pre- preparatih. Prav tako hranimo preparate tudi doma.
paratov le-te lahko prevzamejo po poprejšnjem Zabojček postavimo na mirno mesto, odmaknjeno
dogovoru s skrbnikom preparatov.
od virov elektromagnetnega sevanja.
Preparati so v biodinamičnem gospodarjenju zelo Članu, ki ne bo imel prej opisane ustrezne embalapomembni, zato je potrebno z njimi skrbno ravnati in že, se preparati ne izdajo, četudi mu pripadajo.
imeti pravilen odnos pri njihovi izdelavi, negovanju,
shranjevanju in uporabi. Zelo pomemben je pre- Preparate je potrebno naročiti z SMS sporočilom na
vzem v shrambi preparatov, pa tudi transport po tel. 040 979 078. Ko naročate, zapišite: Naročam
preparat (z besedo ime preparata) v količini: (v
prevzemu in hramba doma.
gramih ali mililitrih). Če naročate vse kompostne
Postopek prevzema
preparate, napišite samo to - ni treba navajati vsaČlan, ki pride po preparate, mora s seboj prinesti kega posebej. Ob naročilu gnoja iz roga, kremena iz
posode s pokrovom. Posode so lahko stekleni roga in (ali) preparata MT pa navedite vsakega
kozarčki ali glinaste posodice. Pokriti naj bodo s ste- posebej. Na koncu pripišite še svoje ime in priimek.
klenimi pokrovi (kozarci za vlaganje) ali plutovinastimi zamaški. Za vsak preparat naj bo namenjena Želimo vam uspešno delo z našimi biodinamičnimi
posebna posodica; na pokrovu ali zamašku je potre- preparati in veliko uspehov pri pridelavi.
bno označiti vrsto preparata - tako imamo hiter preBM in DK
gled nad preparati tudi doma. Grlo posodice naj ne

Odnos do preparatov

Preparati,

prebrali), imajo 6 redno zaposlenih, 10 pa jih
Zdaj pa nekaj več o raziskovalnem projektu, občasno najamejo. Imajo tudi vso potrebno
ki se opira na Steinerjevo teorijo iz znameni- infrastrukturo: delavnice, laboratorije, posebtega Kmetijskega tečaja. Omenjene štiri stro- ne hiške za hrambo preparatov, ki jih hranijo
vlažne. Gnoj za preparat 500 dobivajo z bližkovnjakinje so šle na 15 lokacij, na katerih
izdelujejo biodinamične preparate - obiskale nje certifricirane kmetije. Njuni odjemalci so v
so tamkajšnje biodinamike v državah na razli- glavnem francoski vinogradniki, saj je 70%
čnih delih sveta, opravljale z njimi poglobljene certificiranih biodinamičnih kmetij v Franciji
vinogradniških. Pravo nasprotje sta na Švedrazgovore in tako spoznavale njihov način
dela z biodinamičnimi preparati, se seznanile skem podeželju Sonja in Harald Speer, ki
z njihovo ožjo življenjsko skupnostjo, rastlin- živita pridelujeta zelenjavo, za preparate pa
sko pridelavo in domačimi živalmi. Skratka: z uporabljata organe svojih ovc. Preparate izdelujeta sproti in so rahlo vlažni. Pravzaprav
uporabo strokovnih metod so spoznavale
njihov življenjski tok v povezavi z biodinamič- velika večina biodinamikov v tej raziskavi
nimi načeli ter s poudarkom na izdelavi, upo- zagovarja vlažne preparate. Izjema pa je na
rabi in shranjevanjem biodinamičnih prepara- primer Joao Valkman iz Brazilije, ki dela s
suhimi preparati. Redi vodne bizone in na 560
tov. V raziskavi je bil poudarjen tudi osebni
odnos biodinamikov do biodinamične prakse. ha goji riž. Skratka, predavanje je bilo pisan
Te skupnosti so različnih obsegov - od najma- kaleidoskop biodinamičnih praks, sestavljenka izkušenj in znanja.
njših skupnosti dveh članov do večjih, recimo, razširjenih skupnosti, ki izdelane prepara- Pa še to: V Radovljici imajo biodinamičen
te prodajajo in imajo za to dejavnost registri- certficiran vrt in v njem učilnico na prostem
rana podjetja. Maja nam je predstavila 7 bio- tudi za otroke, ki jih Maja uči osnov o pridelavi
dinamikov iz 7 držav: Francije, Švice, Švedhrane in jih premišljeno in domiselno vključuje
ske, Italije, Egipta, Brazilije, Indije in Kaliforni- tudi v proces priprave preparatov. Kratka
je (ZDA). Na posestvu Pierreja in Vincenta
predstavitev Majinega dela z otroki, je bila
Massona v francoski Burgindiji, ki se poklicno pika na i tega predavanja. Hvala, dr. Maja
ukvarjata z izdelavo biodinamičnih preparaKolar.
tov, letno zakopljejo 60 tisoč rogov (prav ste
Breda Medvešček
naših članov.

SRCE

BIODINAMIKE V BESEDI IN SLIKI
V oktobru je dr. Maja Kolar v Orehovljah
imela odlično, navdušujoče predavanje o
biodinamičnih preparatih, predvsem o njihovi
izdelavi in pripravi v različnih delih sveta in s
tem v različnih geografskih, klimatskih, kulturnih in vsakršnih ostalih pogojih. Ter seveda o
učinkih uporabe teh preparatov na obdelovalne površine in na rastlinsko pridelavo v teh
pogojih. Gre za opise, opažanja in dognanja,
pridobljena pri raziskovalnem projektu Ogledi
dobrih praks izdelave preparatov po svetu,
ki je potekal pod okriljem Sekcije za kmetijstvo pri Inštitutu Goetheanum v Dornachu
(Švica). Maja je pri tem projektu delala skupaj
s še tremi raziskovalkami: dr. Ambro
Sedlmayr, Anke van Leewen in Johanno
Schönfelder, ki jih je, kot njo, za ta projekt
izbrala omenjena Sekcija. Po končanem projektu je nastala tudi knjiga z izsledki v nemškem in angleškem jeziku.
Majo smo na predavanju s podobno vsebino
lahko spremljali na Zoomu letos spomladi. Le
da je bilo »naše« predavanje s fizično prisotnostjo še bolj bogato in prilagojeno potrebam
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PROGRAM DELAVNIC V LETU 2022
Navedeni datumi izvedbe delavnic so najbolj ugodni, vendar so odvisni od vegetacije in vremenskih razmer.

TEMA
DELAVNICE

VODENJE

UGODEN
DAN ZA

DATUM

KRAJ

Zimska rez aktinidije in
sadnega drevja

vodja delavnice

plod

21.1.2022

sadovnjak ob Hiši Jure Konjar
na Kalu, Grgar
196

Rez oljk

vodja delavnice

cvet

21.3.2022

Biotehniška šola
Šempeter

Jure Konjar
Jordan Jakin

Nabiranje regrata

vodja delavnice

cvet

marec, april,
2022

več lokacij

Barbara Kocina,
Jana Humar, Gordana Turk

Izkop preparatov

vodja delavnice

plod

21.4.2022

kmetija Skrrt,
Levpa

Vladimir Lemut, Jure Konjar
Marjan Mahne, Greta Sorta,
Jana Humar, Alma Koncut,
Ksenija Pavlin, Robert Loverčič

Nabiranje kamilice

vodja delavnice

cvet

april, maj
2022

vsak član v svojem vtu

Stojan Janežič
Nataša Figelj

Nabiranje baldrijana

vodja delavnice

cvet

april, maj
2022

po dogovoru

Vesna Debenjak,
Bojan Doljak, Vera Lah

Izdelava preparata MT

vodje okolišev

plod, cvet

maj 2022

vsi okoliši

vodje okolišev,
sodelovanje z Greto Sorta

cvet

22.5.2022

Zakop rogov s
kremenom

VODJA ALI
KONTAKTNA OSEBA

od 12. ure dalje

Nabiranje in zakop
koprive

vodje okolišev

cvet

junij, julij 2022

okoliši, skupinsko vodje okolišev,
nabiranje
Loredana Avcin, Jožica Gorjan

Nabiranje rmana

vodja delavnice

plod

od 16.8. do
15.9.2022

Podkraj, Hrušica

Irena Žvokelj, Rajko Petejan,
Sonja Doljak, Zvonko Filej

Nabiranje preslice

vodja delavnice

plod

od 16.8. do
15.9..2022

Podkraj, Hrušica

Irena Žvokelj, Rajko Petejan,
Sonja Doljak, Zvonko Filej

Zakop hrastovega lubja
v rastlinsko ovojnico

vodja delavnice

korenina

8.12.2022
ob 8. uri

Majdin gaj

Jože Pavlin,
Valter Gorjan, Andrej Humar

Strganje hrast. lubja

vodja delavnice

korenina

16.9.2022
28.11.2022

po dogovoru

Jože Pavlin,
Valter Gorjan, Andrej Humar

Zakop preparatov

vodja delavnice

cvet

24.9.2022
ob 14. uri

kmetija Skrt
Levpa

Vladimir Lemut, Jure Konjar,
Ksenija Pavlin, Greta Sorta
Jana Humar, Alma Koncut
Marjan Mahne, Robert Loverčič

Priprava kompostnega
kupa

vodje okolišev

cvet, plod, korenina

oktober, november po okoliših
2022

vodje okolišev

Izdelava premaza in
paste za sadno drevje in
vinsko trto

vodje okolišev

cvet, plod

november 2022

vodje okolišev

cvet

3.11.2022

Izkop rogov s
kremenom

po okoliših

Jure Konjar

Zakop semen

24.12.2022

člani sami

Izkop semen

6.1.2023

člani sami

Podatke za vse tabele je zbrala Greta Sorta, univ. dipl. ing. agr.
Delavnice so obvezen del izobraževanja vsakega biodinamika in spadajo med društvene dolžnosti članov Ajde Goriška.
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BIODINAMIČNI VRT
V MESTU
Kajuhova ulica v Izoli je mestna soseska družinskih
hiš in večstanovanjskih stavb različnih starosti. V eni od
teh že štiri leta prebivata tudi Nada in Zvezdan Mikulin,
ki sta se na Obalo priselila iz Medane. Oba sta dolgoletna člana goriške Ajde. Kljub selitvi se redno udeležujeta najpomembnejših društvenih srečanj, predvsem
zakopa in izkopa biodinamičnih preparatov. Stikov z
našim društvom nikakor nista pretrgala. Prav biodinamika je bila povod, da sva ju lepega oktobrskega dne z
Greto Sorta obiskali. Pravzaprav se je med nami že
nekaj časa šušljalo, da je Nada skupaj s soprogom
Zvezdanom uredila v Izoli čudovit vrt, ki ga je treba
videti.
Zdaj sva tu, v Izoli. Kljub pozni jeseni Nadin vrt s
cvetočimi trajnimi astrami živih barv in najrazličnejšim
zelenjem še vedno vabi. Smo v pravem malem botaničnem raju zelenjadnic, cvetlic, sadnih drevesc in seveda
celo mini vinograda z devetimi trtami – Mikulinova iz
svoje briške kože pač ne moreta. Ta vrt je pred njunim
prihodom bil slabih 40 kvadratnih metrov velika, dokaj
neurejena zelenica pred štiristanovanjsko stavbo tik ob
cesti. Zdaj pa je že prvi pogled na cvetočo ograjo med
sivino asfalta in betona naravnost navdušujoč. Izurjeno
oko lahko kmalu ugotovi, da to ni navaden, ampak biodinamični vrt. V ozadju, bolj v zavetju zelenja, se skriva
kompostnik, na drugi strani, v objemu sonca, sta zakopana biodinamična preparata gnoj iz roga in kopriva,
izdelujeta tudi gnojevko iz kopriv in gabeza. Grede in
poti med njimi so zastrte z rastlinsko zastirko, na nekaterih gredicah pa vidimo na leseno palico zvito vrtno
kopreno za zastiranje. Takšen zvitek koprene poljubno
in na hitro lahko odvijemo in na drugi strani pritrdimo,
pa tudi obraten proces je preprost. To zelo olajša pobiranje zelenjave in zračenje gredic. (Zelo dobra in domiselna je ta Nadina zamisel, pri kateri sumim, da je
sodeloval tudi Zvezdan). Gredice so polne najrazličnejših rastlin, težko bi jih vse našteli, še Nada se verjetno
ne spomni vseh, dokler je ne vprašam, kaj raste na
kateri gredici. Za vsako sadiko ve, v kakšnih okoliščinah jo je vzgojila, kako je prišla do semena, pred katerimi škodljivci jo je rešila, s katerimi preparati jo je škropila in oskrbovala, skratka na pamet vam lahko poda pravi mali rodovnik skupaj z evidenco pridelave za vsako
gredico in tudi za vsako posebej rastočo rastlino, ki ji je
odmerjeno malo več prostora za rastišče.
»Veste, tako sem srečna, da lahko to, kar imam,
delim z drugimi, tudi izkušnje in znanje. Tako lepo je, ko
se ljudje tukaj ustavijo, kaj povprašajo, si ogledujejo vrt;
večkrat pridejo otroci iz vrtca, takrat ni vprašanj ne konca ne kraja. Otroci so tako prisrčni, tako vse razumejo.
Spoznala sva tudi nekaj biodinamikov iz društva Ajda
Istra, prav prijetni ljudje so, vabili so naju, da se jim pridruživa v njihovem društvu, vendar naju dolgoletno delo
in številna prijateljstva še vedno povezujejo z goriško
Ajdo,« pravi Nada, doda pa še, da tako ali tako večkrat
gresta na goriški konec, ker ne obdelujeta le »mini
arboretuma« v Izoli, v Brdih sta razen stanovanjske
hiše in ohišnice obdržala namreč vse ostale obdeloval10

ne površine, precej sta dala v najem, sama pa kmetujeta toliko, da pridelata dovolj zelenjave in glavnih poljščin za svoje potrebe: »Seveda imava nekaj stroškov s
potmi v Brda, vendar je to vse poplačano, ko imaš v
rokah in na krožniku svoj pridelek.« To rade volje potrdiva obe z Greto kmalu za tem, ko sva povabljeni v
prijetno kuhinjo, kjer presenečenj ni ne konca ne kraja:
na pogrnjeni mizi čaka slikovito in dišeče briško kosilo v
obliki hrustljavo popečene polente iz bele koruze, pečenih koščkov domače klobase in vegetarijanskega paprikaša, v katerega je Nada nabrala »vse živo« z vrta in iz
kozarčkov, spravljenih v skrivnostnem kuhinjskem predalu, dodala različne domače začimbe. Slastno, da bi
»krožnik polizal«. In smo res namakali polento, potem
pa krožnik še »pobrisali« z Nadinim kruhom, ki ga
namesto s kvasom zamesi z vinskim kamnom in mu
doda na drobno zmlete koprive, tako ima sredica pridih
zelene barve in je tudi zelo bogata s snovmi, koristnimi
za zdravje. Po obedu se pogovarjamo o znamenitih
avtohtonih strunjanskih jagodah, ki so že skoraj izgine,
pa so jih začeli v zadnjih letih spet vzgajati, beseda
nanese na slabo letino oljk. Ne moreta prehvaliti sosedov z ulice, s katerimi, pravita, si vse delijo in si medsebojno vedno pomagajo. Na mizo pride kozarček sladila
iz žižul. V Brdih so žižule bogato rodile, pa se je Zvezdan domislil in sta jih posušila, potem pa jih je zmel v
droben prah. Sladilo ima odlično aromo, je primerno
sladko in ga lahko uporabljamo pri peki in kuhi.
Na vprašanje, kako sta začela z biodinamiko, povesta, da sta že pred tem kmetovala po ekoloških načelih,
na višjo stopnjo pridelave pa ju je uvedla Andrejka Terpin, ki je v tistih časih vodila Iniciativo za biodinamiko
Idrija – Vojsko. Terpinova se je tudi po več dni mudila
pri njih v Brdih in je Nadi posredovala veliko znanja in
praktičnih nasvetov iz lastnih izkušenj, podarila ji je vso
najpomembnejšo literaturo o biodinamiki, ki je do takrat
izšla v slovenskem jeziku. Nada je bila kasneje med
prvimi pobudniki za ustanovitev delovne skupine briških
biodinamikov. Po ustanovitvi delovnega centra društva
Ajde Goriška za briško območje leta 2014 (s tem se je
uresničilo dolgoletno prizadevanje prvega primorskega
biodinamičnega vinarja Severina Erzetiča za spodbujanje biodinamične pridelave v Brdih), sta se v delo goriških biodinamikov vključila tudi Mikulinova. Od takrat sta
med najbolj aktivnimi člani, pa ne samo v društvu, svoje
znanje in izkušnje delita vsem, ki jih to zanima. Mislim,
da bosta s tem imela še veliko dela, kajti Občina Izola
je zelo naklonjena urbanemu vrtnarjenju, zanimanje
med občani za najem manjših obdelovalnih površin pa
je tako veliko, da je pri dodeljevanju potreben žreb.
Nada pravi, da je že nekaj časa na čakalnem seznamu.
Z Obale odhajava s prijetnimi vtisi in koristnimi
nasveti in z upanjem, da predanost zemlji in biodinamični pridelavi marsikaj lahko obrne na bolje - s take vrste
ljudmi, kot sta Mikulinova. V teh čudnih časih je to še
posebej dobrodošlo in pomembno. Tudi maratoni se
začnejo s prvim korakom.
Nada in Zvezdan, hvala vama za gostoljubje in Nadi
za lepe spomine na njeno petje pri ansamblu Mlado
srce.
Breda Medvešček

Preizkušeni nasveti Nade Mikulin
pri domači pridelavi zelenjave in poljščin

DOMAČE SEME
JE ZLATA VREDNO
Naslov, ki ste ga prebrali, je z naslovnice priročnika o semenarstvu, ki sva
ga v letu 2014 pripravili skupaj s Franko Ozbič, vendar nikoli ni doživel
natisa v tiskarni, ker je že pred zaključkom najine redakcije prišlo v IO
društva do deljenih mnenj o tem, ali naj društvo založi njegovo izdajo ali
ne. Zato sva s Franko odnehali in najin projekt odložili »za nedoločen čas«.
Te dni mi je v roke spet prišel poskusni print in v njem sem naletela tudi na
zapis, ki bo verjetno za marsikoga zanimiv, morda tudi uporaben. (bm)

Pri setvi in saditvi semenic je
pomembno...
Za izboljšanje lastnosti semena je dobro, da rastline sejemo
alternativno, kar pomeni, da seme posejemo eno leto zelo
zgodaj spomladi, kar vpliva na obilje pridelka; drugo leto pa
posejemo to seme kolikor se da pozno, da nanj deluje
mraz, kar nam zagotovi še kakovost. V semenu sta se tako
združili dve dobri lastnosti - rodnost in kakovost, kar bo
vplivalo na bodoče pridelke.
Priporočljivo je, da seme, ki smo ga pridelali, počiva eno
leto. Tako bodo propadla vsa slabotna in slabo kaljiva semena.
Ker so skoraj vse rastline zelo dovzetne za glivične bolezni,
jih vedno sejemo v tako imenovanih svetlobnih etrih, ki jih
posredujeta planeta Saturn in Venera, in to v obdobju do 24.
junija, ko je njun vpliv najmočnejši. Nikoli ne sejemo pred
polno luno.
Ko izbiramo rastline za semence, vzamemo več rastlin, saj
se rastline bolje počutijo v večjih skupinah, kar vpliva tudi na
tvorbo semen in njihovo kakovost, večje skupine pa so
pomembne tudi zaradi samooploditve. Pri tem je potrebno
vedeti, da so samooplodne tiste rastline, ki se oplodijo z
lastnim cvetnim prahom - ta s prašnikov pade na pestič iste
rastline, kar se zgodi na primer pri solatah. Tujeprašne rastline so vetrocvetke, ki se oprašujejo s pomočjo vetra in
žužkocvetke, ki se oprašujejo s pomočjo žuželk. Pri tujeprašnih rastlinah obstaja velika nevarnost križanja med sortami
iste rastlinske vrste, zato je pri vzgoji semen teh rastlin potrebno upoštevati velike izolacijske razdalje.

Oplojevanje rastlin, seme
Rastline, ki spadajo po botanični razdelitvi v družino cvetnic,
se razmnožujejo s semenom. Seme se razvije v plodnici, ki je
nastala iz ženskega spolnega organa pestiča. Do oploditve
pride ob združitvi z moško spolno celico, ki se razvije v
moškem spolnem organu prašniku. Iz oplojene jajčne celice
nastane kalček, okoli tega pa hranilno tkivo, iz katerega na
začetku črpa kalček hrano, dokler ne ozeleni in ne začne
samostojno asimilirati.
Za širjenje semena poskrbijo razni izrastki - dlačice, bodice,
trni, krilca itd. Seme začne kaliti in nato kalček rasti, če je
dovolj vode, zraka in toplote. Če manjka eden od pogojev,
je kalitev onemogočena.
Seme potrebuje določen čas, da iz latentnega stanja preide v
aktivno stanje. Nekatera semena kalijo že drugi dan, druga
pa šele po več letih. Sčasoma vsako seme izgubi kaljivost, to
zmožnost pa ohranimo dalj časa, če ga hranimo pri nizkih
temperaturah in v zaprtih posodah, da ne pride do semena
zrak. Vedeti pa je treba, da primerno suho seme dobro prenaša globoko ohladitev (zamrzovanje).
Franka Ozbič, univ. dipl. ing. agr.

Pomembno je škropljenje tal s
preparatom Marije Thun (MT) in
gnojem iz roga (preparat 500).
Oboje zemljo gnoji, rahlja in
odbija škodlljiva sevanja.
PROTI POLŽEM škropim tla s
preparatom kremen iz roga (501).
V vodo s kremenom dam nekaj
polžev in mešam (dinamiziram) 1
uro. Svetloba in toplota, ki ju
oddaja to škropivo, polže moti,
zato se umaknejo drugam.
SADIKE ZELENJAVE, ki jih
vzgojimo doma, po možnosti iz
domačega semena, so boljše
kakovosti, pri tem pa skrbimo tudi
za ohranjanje domačih sort.
Pri sajenju uporabljam mešanico, ki jo izdelam iz:
biodinamičnega komposta, cepljenega z biodinamičnimi preparati, v katerega pomešam še:
biološko oglje, jajčne lupine
(posušene in zmlete v prah),
vulkanski prah, neem v prahu in
ščep kompostnega biodinamičnega preparata iz koprive (preparat
507).
Pri presajanju sadik na prosto
dodam vsaki po 1 pest gornje
mešanice. Enako mešanico potresem tudi h koruzi in krompirju
po pletju, preden ga osujem.
Za tem sledi rastlinska zastirka,
pod njo pa lahko še ovčja volna.
ZASTIRKA je nepogrešljiva, ker
ohranja vlago v tleh - manj je
zalivanja, plevel v temi ne raste,
ustvarja se humus, ki rastlino
naravno hrani.
PLEVELI - pri trdovratnih plevelih
na njivah si uspešno pomagamo
s posevki za zeleno gnojenje.
Najbolj priporočam ajdo, ki je tudi
odlična paša za čebele.
GNOJENJE - zalivanje z razredčeno gnojevko, ki jo izdelamo
tako, da v sod z vodo damo:
gabez (liste in stebla narežemo),
koprivo, malo gnoja raznih domačih živali. Če dodamo še biodinamične kompostne preparate, bo
gnojevka prej pripravljena in
bogatejša. Za ublažitev močnega
vonja se v sod doda še kamilica.
Taka gnojevka krepi odpornost
rastlin, ki zato ne obolevajo in
zdravljenje ni potrebno. Zunanji
ovoj rastline je bolj čvrst, zato
škodljivci z rilčki težko prodrejo
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vanjo.
ŠKROPLJENJE
KOT PREVENTIVA
Žvepleno-apnena brozga se
uporablja vse leto - pozimi v višji
konentraciji, poleti v nižji. Škropimo vse sadno drevje, vinsko trto,
oljke, jagodičevje, vrtnice ipd.
Škropljenje ob mlaju: uporabljamo čaj iz kroprive ali koprivo
namočeno 24 ur. Oboje dinamiziramo 15 minut.
Škropljenje ob polni Luni - ko je
vlažno ali dežuje, škropimo vse
talne površine s čajem iz preslice,
lahko dvakrat - pred in ob polni
Luni. S tem preprečimo oidij in
peronosporo in glivice (posebno
na zelenjavi). Glivice se ob tem
času dvignejo iz zemlje do pol
metra visoko. Preslični čaj spravi
glivice v zemljo, kamor spadajo in
kjer so koristne. Le če dežuje,
lahko škropimo tudi po rastlinah.
Redna tedenska škropljenja za
vrt in rože
Različne mešanice pripravljam iz
čajev sledečih zelišč: rman, kamilica, regrat (dober za krompir, če
so bolna stebla), preslica (za
talne površine), ognjič, žajbelj,
pelin, vratič, kopriva, čebulni listi.
Tem čajem se lahko doda sirotka,
alge, propolis, čili vprahu (ščep).
Baldrijanov biodinamični preparat
iz cvetov (kapljice) se škropi pri
nihanju temperature oz. za varovanje pred rahlimi pozebami.
Mešanica proti kaparju in glivicam: 1/2 litra vode, 1/2 litra mleka, 1 žlica olja, 1/2 žlice sode
bikarbone (jedilne sode), 1/2
žličke ekološkega detergenta za
posodo. S to mešanico lahko vse
rastline škropimo preventivno.
Paradižnik - bakterijska pegavost: škropimo z žajbljevim
čajem.
Pepelasta plesen in uši: nekaj
zdrobljenih česnovih strokov na
kratko kuhamo. Pustimo en dan,
precedimo in škropimo.
Zelje, ohrovt - proti vsem vrstam mrčesa: škropila sem z
mešanico iz kokakole, žlice žganja in žličke detergenta za posodo.
Ob vlažnem vremenu ne pobiram
stročjega fižola in ne odstranjujem
zalistnikov na paradižniku.
Plevel pulim na dan Kozoroga.

DELAVNICE IN IZLETA
V LETU 2021
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