
  

 

 
 

 

 

 

 

številka 25 

december 2022 

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

ZVEZDICO ODLIČNOSTI  

v tem letu podeljujemo  

Jožetu Pavlinu, * 

skrbniku za hrast 

in 

Juretu Konjarju, *  

skrbniku za ovojnice preparatov, 

 

ki sta še posebej uspešno opravljala svoje naloge 

v društveni sezoni 2021/2022. 

Utemeljitev: 
     Naš zaslužni dolgoletni član Jože Pavlin  vsako sezono 
pripravi surovino za preparat iz hrasta in poskrbi tudi za ras-
tlinsko ovojnico. Pri tem delu, ki vključuje tudi izkop jame in 

zakop,  je  bil vedno skrben in odgovoren  drugim za zgled.  

     Naš član Jure Konjar je v tem letu še posebno skrbno 
opravljal svoje delo in je za društvo priskrbel in hranil ter prip-
ravil večje število ovojnic za preparate kot prejšnja leta. Po 
več sezonah smo letos po njegovi zaslugi lahko spet pripravili 
zakop preparata iz hrasta v živalski ovojnici. 

Hvala vama.  

 
ZDRAVJA IN VSEGA DOBREGA V LETU 2023 ŽELIMO   

člani IO Ajde Goriška skupaj s predsednikom Zmagom Petričem in  
 podpredsednicama Almo Koncut in Ksenijo Pavlin ter tajnico Greto Sorta. 

Srečno s srečo 
 

    Ste si dobro ogledali tole ovojnico 
z rmanovim preparatom? Lahko bi ji  
rekli Rmanova sreča. To je preparat 
502. Že v naslednjem pomladnem 
trenutku, ki ga ni na fotografiji, bo 
Greta skrivnostno hruškasto obliko 
zaprla v žičnato kletko in jo po dolgi 
lestvi nesla pod nadstrešek ob hlevu 
na kmetiji Skrtovih v Levpi ter jo tam 
obesila na za to pripravljeno mesto, 
kjer bo ovojnica z rmanovimi cvetovi 
nekaj mesecev na svežem zraku ob 
preletu raznovrstnih ptic in žuželk 
dozorevala za zakop, ki smo ga 
opravili to jesen. Rman. Še sreča, da 
ga imamo. In pomislite, preparat 502 
je samo eden od naših biodinamičnih 
preparatov! Se zavedamo tega 
bogastva? Vsi? 
    Srečni bomo tudi, ko nam bo čaj iz 
rmana v naslednji sezoni pomagal pri 
težavah z rastlinami po neurjih in ob 
zagatah v sušnih obdobjih.   
    Sreča ima veliko obrazov in oblik. 
Včasih imamo srečo skoraj na 
dosegu roke, pa se ne zganemo in 
raje samo sanjarimo o njej; ali 
kvečjemu le  tarnamo, kako nam nič 
ne uspe.   
     Ko boste listali to publikacijo, vas 
lepo prosim, ustavite se  na 3. strani 
in preberite podatke o porabi 
biodinamičnih preparatov, potem pa 
preletite še količine, ki so  na zalogi. 
In so na voljo vsakemu članu 
društva. Spomnite se na to, ko boste 
pri sebi delali načrte za prihajajočo 
pridelovalno sezono in sprejemali 
novoletne zaobljube. 
       Srečno prinašalci sreče in vsi 
ostali, ki jo  potrebujemo. 

Urednica Breda Medvešček 
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Leto 2022 v društvu Ajda Goriška  
Povzetek poročil o delu  

7. decembra 2022  je v društvu 205 članov 

     Prvič v zgodovine Ajde Goriška smo dosegli in presegli  

magično dvestotico pri številu članstva! Upajmo, da nas bo v 

tem letu tudi čim več med aktivnimi pri vseh društvenih dejav-

nostih, predvsem na delavnicah nabiranja zelišč in izdelave 

preparatov. 

Nabiranje zelišč 

     Količina nabranih zelišč letos ni bila takšna kot lani. Temu 

so botrovale vremenske razmere - trdovratna suša, ki je denimo  

popolnoma onemogočila rast rmana na večini naših znanih 

rastišč. Tudi baldrijan ni imel potrebne sočnosti za izdelavo 

preparata 507. Vodje nabiranja rmana in regrata so člane opo-

zorile, naj naberejo čim več teh dveh zelišč sami, na morebit-

nih manjših rastiščih. Na delavnicah nabiranja kamilice 1., 2. in 

3. junija pri Stojanu Janežiču je sodelovalo  10 članov, baldri-

jan so 3. junija na Lijaku nabirali 4 člani, koprivo je 12. 6. v 

Lokovcu nabiralo 9 članov,  preslico pa 17. avgusta na Hrušici 

10 članov.  

Izkop preparatov 

     Delavnica izkopa preparatov je bila 21. aprila. Na njej je 

sodelovalo 28 članov, od tega jih je 15 prispevalo rman, s kate-

rim smo napolnili 1 jelenov mehur in ga obesili pod napušč za 

zakop v jeseni. V Levpi je bilo izkopano 420 rogov,  1,18 kg 

rmanovega preparata (502), in 2,70 kg regratovega preparata 

(506). Prav tako je bilo izkopano 2,33 kg kamiličnega prepara-

ta (503) v Lokovcu. 12. junija je 20 članov po delavnici nabira-

nja koprive pri Hiši na Kalu izkopalo 20 litrov preparata iz 

koprive. Izkop preparata 505 (hrast) sta v Majdinrm gaju opra-

vila 2 člana. Preparat kremen iz roga (3 rogove)  je Jure Konjar 

izkopal v novembru. Po izkopih so vse preparate pripravili za 

hrambo v shrambi v Volčji Dragi. 

Izdelava, zakop preparatov 

     Delavnica izdelave in zakopa preparatov je bila 24. septem-

bra v Levpi na kmetiji Skrt; udeleženih je bilo 31 članov, od 

katerih jih je 17 prispevalo kamilico in regrat. Z gnojem, ki so 

nam ga nabrali Skrtovi, smo napolnili 400 rogov in jih tam tudi 

zakopali. Prav tako smo v Levpi zakopali tudi jelenov mehur z 

rmanom. Preparat kamilice smo zakopali v Lokovcu pri Leoni-

di, kjer bo v  zimskih razmerah po vsej verjetnosti zorel v naj-

boljših pogojih. Izdelava drugih preparatov je potekala po 

delovnih in mešalnih centrih.  Pri Hiši na Kalu smo zakopali 

koprivo za  preparat (504). Naj poudarimo, da je živalske ovoj-

nice za zelišča priskrbel Jure Konjar  poleg jelenovega 

mehurja,  kravjega mezenterija in tankega črevesa letos tudi 

kar dve glavi za preparat iz hrasta (505); poskrbel je še za 

rogove in jih tudi pripravil. Zakop dveh glav s preparatom iz 

hrasta je Zmago Petrič  opravil na svojem posestvu na Planini. 

Pri Hiši na Kalu je bil zakopan  preparat Marije Thun (MT). 

Zakop hrasta v rastlinski ovojnici bo opravljen v Majdinem 

gaju v času, ko bodo te Ajdine novice že v tiskarni.  

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, saj k tem seve-

da ne prištevamo delavnic zakopa in izkopa preparatov v Lev-

pi, ki štejejo med aktivnosti celotnega društva. Za okoliš Nova 

Gorica so v mešalnem centru Loke pri članu Robertu Loverči-

ču,  namešali 420 l škropiva gnoj iz roga in 460 l kremen iz 

roga,  škropiva iz preparata MT pa letos niso pripravljali. Za 

okoliš Šempeter-Vrtojba in Vogrsko je član Stojan Janežič v 

mešalnem centru na Vogrskem namešal v tem letu 480 l gnoja 

iz roga in 160 l kremena iz roga.V mešalnem in delovnem cen-

tru v Vrhpolju  pri  Ireni Žvokelj  so namešali 150 l gnoja iz 

roga in 150 kremena iz roga. V delovnem centru v Brdicah pri 

Kožbani pri Almiri Gajser so namešali 480 l škropiva gnoj iz 

roga. Pri izdelavi kompostnega kupa je sodelovalo 5 članov. 

Izdelali so tudi 1 zaboj in pol premaza in  pol zaboja paste za 

sadno drevje in vinsko trto. 

     15.12. je bila delavnica izdelave paste za sadno drevje in 

vinsko trto. Vodja delavnice, na kateri je sodelovalo 33  čla-

nov, je bil Stojan Janežič;  iz Levpe od Veronike je bil pripel-

jan skrbno nabran gnoj, priskrbljena glina, ekološko sirotko pa 

smo dobili od Fabjanovih iz Bat. Po delavnici je premaz  pre-

vzelo 30 članov.  

Izobraževanje s predavanji in tečaji 

     19. januarja je članica Mirjam Hojak imela predavanje Pri-

delava lastnih semen, ki se ga je udeležilo 31 članov. 

     25. januarja je bilo v organizaciji Dobre misli predavanje 

Vesne Forštnerič Lesjak Kako krepiti svoje zdravje. Udeležba: 

24 članov. 

     V februarju je  Greta Sorta vodila začetni tečaj Biodinamič-

nega načina gospodarjenja, ki se ga je udeležilo 8 novih čla-

nov. 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. 

Praktične izobraževalne delavnice  

     Naš stari znanec Slavko Turšič je 21. januarja vodil delavni-

co rezi sadnega drevja v sadovnjaku Stojana Janežiča v Stari 

Gori. Udeležencev je bilo 32. 

     Jordan Jakin pa je bil 16. marca vodja delavnice rezi oljk, 

na kateri je praktično znanje nabiralo 12 članov. 

*** 

     Dogodki, ki so tudi imeli izobraževalni namen in jih je v 

letu 2022 organizirala naša sekcija Dobra misel, so zapisani v 

poročilu njene predsednice Mirjam Hojak na 5. strani. 

Ekskurzije in izleti 

     26. maja se nas je 25 članov odpravilo na obisk biodinamič-

ne kmetije Pri Kamnarjevih v Volčjem Gradu, ki se v zadnjem 

času iz pretežno vinogradniško-vinarske kmetije preusmerja v 

trajnostno pridelavo zelenjave in poljščin (žita, stročnice). Nav-

dušeni smo bili tudi nad kulinarično ponudbo, ki so jo iz doma-

čih pridelkov pričarali v njihovi kuhinji. 

     V Jesolo (Italija) smo šli 9. julija (udeležba: 23 članov). 

Obiskali smo biodinamično posestvo v bližini Jesola, s katerim 

upravlja Societa Agricola Biodinamica San Michele S.S. O tem 

pripoveduje Gretin zapis na 4. strani. 

 

 

 

Nadaljevanje na 3. strani. 
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PORABA BIODINAMIČNIH 

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:  
1200 gr goriškemu centru v Lokah 
1000 gr šempetrskemu centru na Vogrskem   
Ostali imajo še stare zaloge. 
 

3. Preparati, ki so jih dokupili člani društva 
Preparat 500        skupno = 9.662 gr 
Preparat 501        skupno =    205 gr 
Kompostni preparati    "    =  29 kompletov    
Največ preparatov so seveda dokupili veliki pridelovalci.  

 
4. ZALOGE PREPARATOV V VOLČJI DRAGI 

 

 

POMEMBNO OBVESTILO 

Obveščamo vas, da  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, kre-
mena iz roga in (ali) preparata MT pa navedite vsakega 
posebej. Na koncu pripišite še svoje ime in priimek.  

Marjan Mahne, skrbnik preparatov 
 

 

 

POROČILO O PORABI 

IN ZALOGAH 

PREPARATOV 

2022 

AJDINE NOVICE,  

brezplačni informator za člane Društva za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Goriš-

ka, 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 2022, naklada 250 izvodov 

Tiskarna: Digitalni tisk Koradin 

 

PREPARAT OZNAKA NETO KG 

GNOJ IZ ROGA 500  25,170 

KREMEN IZ ROGA 501    1,200 

RMAN 502    1,500 

KAMILICA 503    1,550 

KOPRIVA 504   8,790 

HRAST 505    0,720 

REGRAT 506    2,000 

BALDRIJAN 507    2,5 LITRA 

Nadaljevanje s prejšnje strani. 

Upravljanje in organizacija društva 

Vodstvo društva in člani IO so med letom zasedali na treh 

sejah. na katerih so se seznanjali z delovanjem društva in 

usmerjali delovne naloge in organizacijo:  na 1. seji 14. 2 smo 

sprejeli poročilo o delu s finančnim poročilom za leto 2021 in 

predlog programa dela s finančnim načrtom za 2022 ter določi-

li dnevni red za zbor članov v marcu; na 2. seji 14. 6. smo 

obravnavali poročilo o delavnicah izkopa preparatov in nabira-

nja zelišč ter se seznanili s pripravami na zakop preparatov in 

nabiranju preostalih zelišč; na 3. seji 9. 11. smo se seznanili s 

poročili o zakopu prepratov, ki je bil 24. 9. 2022 v Levpi pri 

Skrtovih. Iz poročil je razvidno, da je zakop uspel, zelišč je 

bilo dovolj za načrtovano količino. Na seji smo določili naloge 

članov za akcije do konca koledarskega leta, med drugim tudi 

za pripravo in izdelavo 250 izvodov Ajdinih novic in nabavo 

210 izvodov Setvenih priročnikov Marije Thun. Odbor je raz-

pravljal o organizacijskem in izvedbenem delu priprav na izde-

lavo paste in premaza za sadno drevje, predvidenim za četrtek, 

15. 12. ter na delavnico za pripravo in zakop hrastovega prepa-

rata, za katero bo datum izvedbe določen glede na razmere.. 

Obveščanje članov 

     Informiranje članov je potekalo po ustaljeni shemi: 

enkrat letno z Ajdinimi novicami (pričujoča publikacija 

Ajdine novice št. 25, december 2022); vsak mesec preko 

spletne strani društva (12 izdaj); sprotno s telefonskimi 

SMS sporočili, telefonskimi klicnimi obvestili in preko 

elektronske pošte. 

Društvo je prisotno na družbnem omrežju FB, kjer obja-

vljamo vsebine o biodinamičnem gospodarjenju in obča-

sna obvestila o dogajanju v organizaciji. Za digitalno 

administriranje skrbi član Drago Kladnik, za vsebino in 

urejanje glavnega zavihka naše spletne strani pa Breda 

Medvešček v sodelovanju z društvenimi strokovnjaki 

posameznih panog biodinamične kmetijske pridelave 

(vrtnarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, oljkarstvo). Bre-

da Medvešček, ki že petnajst let sodeluje z  Revijo za 

negovanje kulture zavedanja Svitanje in v njej piše o 

dogajanjih in posebnostih Ajde Goriška, je letos objavila 

članek z naslovom Hiša v mestu (Svitanje 2022, letnik 

XVIII, štev. 1), v katerem opiše zgodovino Sr(e)čne hiše 

na Tumovi v Novi Gorici, ki je tudi ena od domovanj 

goriške Ajde in kjer se člani zbiramo na sestankih in pra-

zničnih srečanjih. Lastnica hiše je Ustanova Zdenke Gus-

tinčič, Fundacija za dobro ljudi in narave, ki poseduje 

tudi Hišo na Kalu skupaj s posestvom, kjer je naše druš-

tvo udeleženo pri negi sadovnjaka in zeliščnega vrta, v 

obnovljeni stavbi nam je omogočena uporaba prostorov 

za izobraževanje, na posestvu pa se je našlo tudi mesto 

za zakop preparata Marije Thun. 

            Breda Medvešček, iz poročil o delu društva 
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PROGRAM IZOBRAŽEVANJA  V AJDI GORIŠKA  

ZA LETO 2023 

 Januar 
12. 1. PREDAVANJE IZ BIODINAMIČNE PRAKSE, pre-

daval bo dr. Matjaž Turinek 

 Februar 
22. 2. NAREDIMO ZEMLJO ZNOVA RODOVITNO 
Predavala bo Janja Kadunc. Izvedeli bomo, kako se 

rastline hranijo; spoznali vlogo in delovanje mikro-

organizmov, ki določajo naravno rodovitnost zem-

lje ter zdravje in odpornost rastlin; ugotovili, kako 

kmet lahko poveča donose pridelkov, zmanjša vho-

dne stroške, pomaga preprečevati napade insektov 

ter povečuje odpornost rastlin na bolezni. 

 Marec 
ZBOR ČLANOV DRUŠTVA 
Redni letni zbor članov Društva za biološko-

dinamično gospodarjenje Ajda Goriška je hkrati 

tudi priložnost za  srečanje članov.  

 Maj 
STROKOVNA EKSKURZIJA NA BIODINAMIČNO 

KMETIJO 

Na strokovni ekskurziji bomo obiskali izbrano bio-

dinamično kmetijo glede na razmere. 

 

 Junij 
STROKOVNA EKSKURZIJA NA OBALO ALI V GORIŠ-
KA BRDA  
Predvidoma bomo obiskali zeliščno kmetijo in ene-

ga od vinarjev ali oljkarjev. 

V rezervi pa je tudi obisk sadovnjaka avtohtonih 

sort pri Božičevih v Goriških Brdih. 

 December 
LETNO DRUŽABNO SREČANJE ČLANOV 

Na srečanju bomo pregledali delo, ki smo ga opra-

vili v letu 2023 in vas seznanili, kako bo v prihodnje. 

Zaključili bomo ob prigrizku in dobri kapljici. 
 

Organizatorji si pridržujemo pravico do 

spremembe tem ali zamenjave predavatel-

jev, če bodo posamezni predavatelji zaradi 

višje sile predavanja pravočasno odpovedali 

in bomo lahko zagotovili nadomestilo. 

Dogodki bodo predvidoma v Sr(e)čni hiši na 

Tumovi 5 v Novi Gorici, oziroma boste o 

kraju in točnem datumu obveščeni sproti. 

 

GS, BM 
 

Za destinacijo zadnjega strokovnega izleta v sezoni smo 
letos izbrali biodinamično poljedelsko-mlekarsko-zelenjadarsko 
posestvo San Michele blizu obmorskega letovišča Jesolo v 
pokrajini Venezia. Posestvo upravlja Società Agricola Biodina-
mica San Michele S.S. 

Ob prihodu na posestvo so nam predstavili nastanek in 
delovanje biodinamičnega kmetijskega združenja. Njegovi 
začetki segajo v leto 1987, ko je antopozofska fundacija 
(Fondazione Antroposofica) ustanovila Kmetijsko zadrugo San 
Michele z nakupom 25 hektarov zemljišč v bližini mesta Cone-
gliano. Kljub velikim težavam s težko zemljo, ki je bila neprimer-
na za pridelavo vrtnin, in po številnih neuspehih zaradi nepoz-
navanja kmetijskih tehnik in tehnologij ter brez izkušenj s kme-
tovanjem,  so se z mnogo odrekanji in vztrajnostjo ter solidarno-
stjo, z delom ob sobotah in nedeljah ter med počitnicami le pre-
bili skozi prva leta. Po kar nekaj letih je združenje vzelo v najem 
še 60 hektarov zemljišč, primernejših za pridelavo vrtnin. San 
Michele je z leti postajal vedno bolj biodinamičen organizem. 
Krave mlekarice dajejo kravjek, s katerim vzdržujejo rodovitnost 
travnikov polj in njiv, vinogradov in sadovnjakov. Končno pa so 
v Cortellazzu (VE)  zaokrožen kmetijski biodinamični organizem 
dopolnili z izobraževanjem  tako teoretičnim kot praktičnim. 

Po zanimivem predstavitvenem delu v učilnici so nas popel-
jali skozi skladiščne prostore za sadje in zelenjavo s pakirnico 
ter nato mimo kokošnjakov, kjer so nam predstavili težave, s 
katerimi se spopadajo odkar se je v Evropi pojavila ptičja gripa. 
Za tem se ustavimo pri rastlinjakih z zelenjavo (paradižniki, 
paprika) z zanimivo »logistično infrastrukturo«: železnimi tiri, ki 
služijo za prevoz tovorov v delovni sezoni in nato za prevoz 
pridelkov, pozimi pa za ogrevanje. Od enega do drugega objek-
ta se razprostirajo polja, ki so opremljena z namakalnim siste-
mom. Ker gre za veliko posestvo, se na nato na drugi konec 
odpeljemo z avtobusom, kjer si ogledamo sodobno opremljene 
hleve s prostori za molžo, porodnišnico, dojilnico, prebivališče 
za teleta, bika. Vsaki prebivalki - kravi mlekarici je namenjena 
površina male garsonjere v izmeri cca 25 m2; na posestvu je 
tudi objekt, v katerem je predelovalnica mleka. Pokažejo nam 
stroj za strojno mešanje biodinamičnih preparatov ter posodo 
za ročno mešanje. Vsako leto napolnijo čez 2000 rogov z 
domačim kravjekom. Zelišča nabirajo na lastnem posestvu. 

Obisk zaključimo s pogostitvijo z domačim jogurtom in lube-
nicami. Ker imajo svojo trgovino, ki je založena z biodinamično 
zelenjavo, sadjem, žiti, rižem ter različnimi mokami, testeninami 
in kruhi, pa tudi jogurti in siri, si vzamemo čas tudi za nakupova-
nje. 

Po kosilu na ekološki kmetiji se odpravimo proti Sloveniji. 
Na poti domov se posvetimo še zgodovini. Ustavimo se v Ogle-
ju, kjer si ogledamo mogočno baziliko Marijinega vnebovzetja.  

Greta Sorta 

Na biodinamičnem posestvu  
San Michele v Italiji 
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Aktivnosti   
Sekcije za zeliščarstvo Dobra misel  

in Sekcije za vrtnarstvo 
 

     Z letošnjim letom se je delo v naši sekciji glede na zdravs-

tveno situacijo skoraj normaliziralo. Seveda smo bili odgovorni 

in skrbeli za zdravje z druženjem na prostem. Poročilo kratko 

povzema dogajanje v sekciji v letu 2022. V poročilu je zajeta 

dejavnost sekcije za zeliščarstvo in sekcije za vrtnarstvo, saj 

skupaj obdelujemo zeliščni vrt in zelenjavni vrt na visoki gredi. 

     Zastavljen plan za leto 2022 smo realizirali v okviru možno-

sti. Organizirali smo predavanja in delavnico ter se ob petkih 

srečevali na Vogrskem. Januarja smo preko platforme Zoom 

organizirali predavanje Vesne Forštnerič Lesjak Kako krepiti 

svoje zdravje z ozirom na antropozofsko razumevanje človeškega 

organizma. Izvedeli smo za številne odgovore in napotke za 

krepitev zdravja, ko človeka gledamo zares celostno, v prosto-

ru in času skozi sedemletja življenja. 

     Februarja je Mirjam pripravila predavanje Pridelava lastnih 

semen. Opozorila je na pomen pridelave lastnih semen, na kaj 

moramo biti pazljivi pri pridelavi in semenenju različnih vrst 

zelenjave. Izpeljali smo tudi pogovor o uporabi konoplje in 

mini delavnico o fermentiranju zelenjave. 

     V marcu smo spet gostili Vesno Forštnerič Lesjak s preda-

vanjem Kako negovati življenjske sile. Izvedeli smo, kako v sodo-

bnem času, ko življenje povsod usiha, negovati te življenjske 

sile kozmičnega izvora in jih na pravilen način spodbujati. 

     S stojnico Ajde Goriška smo v tem mesecu sodelovali na 2. 

Gregorjevem sejmu v Novi Gorici. Moški del ekipe ni pozabil 

na 8. marec in naše članice povabil na skupno druženje. 

     Maja smo si ogledali Nadjin vrt v Šmihelu in občudovali 

neverjetno zbirko perunik, zelišč in citrusov. 

     V Vojščico na Krasu smo se junija podali na zeliščno kmeti-

jo Rogelja. Ogledali smo si zeliščni vrt in izvedeli marsikaj o 

uporabi zdravilnih zelišč v prehrani v povezavi z vitalnostjo 

telesa. 

     V poletni vročini smo se pri Igorju, kot vsako leto, poslad-

kali z različnimi vrstami jagodičevja in izdelki iz tega. Avgusta 

smo imeli pokušino zdravih domačih marmelad s polento. 

     Septembra nam je naš član Drago obrazložil uporabo set-

venega koledarja. 

     Oktobra nam je Stipe Hećimović povedal nekaj o različnih 

tipih prehrane in krepitvi imunskege sistema. 

     Novembra smo nazdravili Svetemu Martinu in se posladkali 

s pečenim kostanjem. Na Planini pri Ajdovščini sta na stojnici 

na pohodu po poteh Matije Vrtovca naša člana predstavila 

delovanje društva Ajda Goriška. 

     Čaka nas še pogovor z Nasto, ki nam bo na postavljena 

vprašanja v zvezi z zdravstvenimi težavami povedala o možnih 

naravnih rešitvah. 

     V decembru se bomo še skupaj poslovili od tega leta in 

nazdravili novemu. 

     Z delom na vrtu smo začeli v marcu. Visoko gredo in zeliš-

čni vrt smo zasadili s sadikami, ki so nam ostale od domače 

vzgoje in s sadikami iz vrtnarije Majdin gaj. Za pridelke smo 

skrbeli, kakor in kolikor se je dalo in jih sproti pobirali. V vro-

čih mesecih smo se dobivali v jutranjih urah. Poletna suša je 

skoraj opustošila vrt, a je bila jesen toliko bolj radodarna. Pri-

delali smo večino sestavin za zeliščno mešanico in čajne meša-

nice, pa tudi medonosne cvetnice so lepo cvetele. Pobirali smo 

solate, radič, paradižnik, nekaj jesenskih buč, blitve je bilo in jo 

je še vedno ogromno, paprike še vedno »delajo«. Semenili smo 

solato Šempetrko, peteršilj, zelen radič in motovilec, v novem-

bru pa posadili avtohtoni česen Anka. Oba vrtička smo letos 

bolj skopo škropili z biodinamičnimi preparati. Mešali smo tudi 

preparat  Marije Thun. 

     Izdelali bomo še začinko iz posušenih začimbnic in zelenja-

ve in mešanico zeliščnih čajev. 

     Organizirali smo tudi skupno nabavo (kaolin, kozlički, 

česen). 

     Večina članov je aktivna tudi v društvu in se udeležuje  

ostalih društvenih delavnic. Običajno se seznanimo tudi z vse-

bino sestankov IO društva Ajda in posredujemo mnenja o 

posameznih temah. 

     Petkova druženja nam veliko pomenijo zaradi izmenjave 

izkušenj in mnenj ter presežkov sadik in pridelkov, pa seveda 

tudi domačih dobrot naših članov. Izmenjamo si tudi informaci-

je 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 sek-

cije, ki se po svojih močeh trudijo pri aktivnostih sekcije. 

     Dobre misli vsem članom Ajde v letu 2023.  Če vas zanima-

jo zelišča in vrtnarstvo, vabljeni v našo sekcijo, da boste pripo-

mogli k naši skupni ustvarjalnosti. 

 
Mirjam Hojak, Sekcija Dobra misel 

 

Program dela za Dobro misel 

v letu 2023 

Predavanja: 

 Vesna Forštnerič Lesjak – Zelišča na vrtu 

Delavnice: 

 Vsestranska uporaba zelišč – Zeliščna kmetija 

Rogelja (delavnica preko spleta) 

 Izmenjava izkušenj o zdravljenju bolezni po 

naravni poti z Nasto 

 Izmenjava izkušenj pri pridelavi lastnih semen, 

Mirjam Hojak 

 Nabiranje zelišč po naravnih rastiščih 

 Stipe Hećimović: Zelišča in divjerasle rastline v 

prehrani 

O dogodkih bomo člane sprotno obveščali. 
 

Mirjam Hojak, Sekcija Dobra misel 

SREČNO IN 

ZDRAVO 

V LETU 2023! 

 

Uredniški odbor: 

Greta 

Savina 

Breda 
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PROGRAM Z OKVIRNIMI DATUMI  

ŠKROPLJENJA RASTLIN Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI v letu 2023 

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) 

 

 

 

 

 

SADNO DREVJE – plodovke 

 Vse plodovke škropimo zgodaj zjutraj do 8. ure, razen v novembru, ko jih škropimo popoldne.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORENOVKE 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

Mesec Datum           Leto 2023 Znamenje Stopnja razvoja rastline 

MAREC 25. marec LEV Rastline začno zeleneti. 

APRIL 12. april STRELEC Plodovi se debelijo 

MAJ 18. maj OVEN Plodovi se debelijo. 

JUNIJ 24. junij LEV Plodovi se debelijo. 

OKTOBER 21. oktober STRELEC Dozorevanje lesa, zjutraj 

OKTOBER 29. oktober OVEN Dozorevanje lesa, zjutraj 

NOVEMBER 8. november LEV Dozorevanje lesa, 

popoldne 

Mesec Datum        Leto 2023 Znamenje / čas škropljenja 

APRIL 22. april BIK - zgodaj zjutraj 

MAJ 12. maj KOZOROG - zgodaj zjutraj 

MAJ 31. maj DEVICA - zgodaj zjutraj 

Mesec Datum                 Leto 2023 Znamenje - čas škropljenja 

APRIL 18. april RIBI - zgodaj zjutraj 

MAJ 12. maj ŠKORPIJON - zgodaj zjutraj 

MAJ 25. maj RAK - zgodaj zjutraj 

JUNIJ 12. junij RIBI - zgodaj zjutraj 

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) 
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PROGRAM GNOJENJA Z BIODINAMIČNIMI PREPARATI  

V LETU 2023 

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. 

 

 

Gnojenje s pasto in premazom za sadno drevje 

 

 

 

 

 

Dan pred datumom škropljenja rezervirajte potrebno količino škropiva s klicem na center v vašem okolišu. 
Seznam in telefonske številke objavljamo na 7. strani. 

Mesec Datum Znamenje / čas škropljenja 

MAREC 25. marec BIK popoldne 

APRIL 5. april DEVICA / popoldne 

APRIL 14. april KOZOROG/ popoldne 

APRIL 22. april BIK/ popoldne 

MAJ 30. maj DEVICA / popoldne 

NOVEMBER 10. november DEVICA / popoldne 

Od 24. DECEMBRA do 6. JANUARJA poškropimo zemljo in rastline v času,  

ko ne zmrzuje.  

Obvezno škropimo vsaj dvakrat letno! 

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. 

 

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, pre-
cedimo in poškropimo krošnje in debla na dan za plod ali cvet.  

S premazom za sadno drevje pa premažemo debla in (vsaj debelejše) veje  dreves.  
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Osebni prevzem preparatov  

pri njihovemu skrbniku  

Odnos do preparatov 

V društvu Ajda Goriška ureja področje preparatov 
Pravilnik o izdelavi in pripadanju preparatov članom 
društva Ajda Goriška, ki ga je sprejel IO društva v 
letu 2017. 

Člani društva, ki izpolnjujejo pogoje za prevzem pre-
paratov le-te lahko prevzamejo po poprejšnjem 
dogovoru s skrbnikom preparatov. 

Preparati so v biodinamičnem gospodarjenju zelo 
pomembni, zato je potrebno z njimi skrbno ravnati in 
imeti pravilen odnos pri njihovi izdelavi, negovanju, 
shranjevanju in uporabi. Zelo pomemben je pre-
vzem v shrambi preparatov, pa tudi transport po 
prevzemu in hramba doma. 

Postopek prevzema 

Član, ki pride po preparate, mora s seboj prinesti 
posode s pokrovom. Posode so lahko stekleni 
kozarčki ali glinaste posodice. Pokriti naj bodo s ste-
klenimi pokrovi (kozarci za vlaganje) ali plutovinasti-
mi  zamaški. Za vsak preparat naj bo namenjena 
posebna posodica; na pokrovu ali zamašku je potre-
bno označiti vrsto preparata - tako imamo hiter pre-
gled nad preparati tudi doma. Grlo posodice naj ne 

bo preozko, da bo polnjenje in praznjenje bolj enos-
tavno. Za baldrijanov preparat prinesemo steklenič-
ko s kapalko.  

Član opravi transport preparatov iz skladišča do 
doma v  lesenem zabojčku, v katerem je šota, ki 
preprečuje izgubo koncentriranih sil, ki se nahajajo v 
preparatih. Prav tako hranimo preparate tudi doma. 
Zabojček postavimo na mirno mesto, odmaknjeno 
od virov elektromagnetnega sevanja. 

Članu, ki ne bo imel prej opisane ustrezne embala-
že, se preparati ne izdajo, četudi mu pripadajo. 

Preparate je potrebno naročiti z SMS sporočilom na 
tel. 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 vsa-
kega 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.  
 

Želimo vam uspešno delo z našimi biodinamičnimi 
preparati in veliko uspehov pri pridelavi. 

BM in DK  

Biodinamika, 
IZKUŠNJE S POLJSKE, 17.19. 12. 

Zmago Petrič je letos v okviru evrop-
skega projekta za spodbujanje trajno-
stne pridelave hrane, ki ga vodi  orga-
nizacija Demeter International, sku-
paj z dr. Majo Kolar in Andrejo 
Videmšek obiskal Poljsko, kjer so se 
sestali z vodstvom poljskega Demetra 
in obiskali več biodinmičnih kmetij, 
nastanjeni pa so bili na posestvu v 
Yuhovem. V zgoraj omenjeni projekt 
se je namreč  poleg poljskega, češkega 
in litvanskega Demetra vključilo tudi 
Združenje Demeter Slovenija in z 
njim Petrič kot član UO združenja. 
Pred obiskom na Poljskem so bili že 
na Češkem. 
Ajdine novice:  
Kakšni so vtisi in primerjava s slo-
venskimi razmerami v BD pridela-
vi? 

Zmago Petrič:  
Yuhovo ali Žuhovo se nahaja 6 ur vožnje 
od Varšave. Posestvo ima dokaj staro zgo-
dovino, saj pravijo, da je prvi lastnik in 
osnovatelj posestva bil udeleženec Stei-

nerjevega Kmetijskega tečaja v 
Koberwitzu. 
Če vam povem, da pridelovalne površine 
tega posestva  merijo 800 ha, vam bo 
jasno, da gre pri njih vse na veliko. Naša 
izdelava in hramba BD preparatov je v 
primerjavi z njihovo popolnoma butična. 
Oni se z malenkostmi ne ukvarjajo. Pre-
parate hranijo v suhem stanju. Preparat 
Marije Thun na primer oblikujejo v kvad-
re velikosti opeke, da je priročnejši za 
shranjevanje in predvsem za manipulira-
nje pri izdelavi škropiv. Ostale preparate 
hranijo v velikih keramičnih loncih.  
Sicer pa njihov  vodič o biodinamičnih 
postopkih izdelave preparatov ni bil kaj 
dosti seznanjen, še posebno ne o podrob-
nostih, o katerih sem želel izvedeti več. 
Kar sem videl zanimivega, sem posnel s 
telefonom. 
Zanimivost je  da je na večjih kmetijah v 
kraju tudi poseben dimnik, ker so vsi večji 
kmetje nekoč kuhali vodko in to predv-
sem iz sladkorne pese, pa tudi iz odpadle-
ga sadja in drugih pridelkov (npr. žita), ki 
so vsebovali vsaj nekaj sladkorja. Danes 
destilarn ni več, prostor  z velikim dimni-
kom za žganjekuho na posestvu pa so 
preuredili v mlekarno in sirarno. Imajo 
tudi dobro založeno prodajalno z žiti, raz-
ličnimi vrstami moke, mlekom in mlečni-
mi izdelki, raznimi shranki in drugimi 
sezonskimi pridelki s posestva. 

Me pa preseneča, da praktično nimajo 
razvite tržne mreže; prodajajo le v Nemči-
jo, kjer nemški Demeter trži njihove pri-
delke pod svojo blagovno znamko. Pri-
merjava s slovenskimi razmerami kaže na 
popolno nasprotje: Nekatere trgovske 
verige pri nas, npr. Hofer, stalno povpra-
šujejo po živilih kakovosti Demeter, ven-
dar naša biodinamična pridelava običajno 
zadošča v glavnem le za samooskrbnost 
družin pridelovalcev in morda še nekaj 
lokalnih uporabnikov. Ali kot je izjavil 
eden od slovenskih BD pridelovalcev: 
»Hitro je prodano. Še preden dozori.« 

Breda Medvešček 
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TEMA 
DELAVNICE 

VODENJE UGODEN  
DAN ZA 

DATUM KRAJ VODJA ALI 
KONTAKTNA OSEBA 

Zimska rez aktinidije in 

sadnega drevja 
vodja delavnice cvet 7.1.2023 sadovnjak ob Hiši 

na Kalu, Grgar 

196 

Jure Konjar 

Rez oljk vodja delavnice cvet 29.3.2023 Biotehniška šola 

Šempeter 

Jure Konjar 
Jordan Jakin 

Nabiranje regrata vodja delavnice cvet marec, april, 
2023 

več lokacij Barbara  Kocina, Viktor Petrič 
Jana Humar, Gordana Turk 

Izkop preparatov vodja delavnice plod 21.4.2023 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 
2023 

vsak član v svo-
jem vrtu 

Stojan Janežič 
Nataša Figelj 

Nabiranje baldrijana vodja delavnice cvet april, maj 
2023 

po dogovoru Vesna Debenjak, 
Bojan Doljak, Vera Lah 

Izdelava preparata MT vodje okolišev plod, cvet maj 2023 vsi okoliši vodje okolišev, 
sodelovanje z Greto Sorta 

Zakop rogov s 

kremenom 

 cvet 13.5.2023 

od 12. ure dalje 

 Jure Konjar 

Nabiranje in zakop 
koprive 

vodje okolišev cvet junij, julij 2023 okoliši, skupinsko 
nabiranje  

vodje okolišev, 
Loredana Avcin, Jožica Gorjan 

Nabiranje rmana vodja delavnice plod od 16.8. do 
14.9.2023 

Podkraj, Hrušica Irena Žvokelj, Rajko Petejan, 
Sonja Doljak, Zvonko Filej 

Nabiranje preslice vodja delavnice plod od 16.8. do 
14.9..2023 

Podkraj, Hrušica Irena Žvokelj, Rajko Petejan, 
Sonja Doljak, Zvonko Filej 

Zakop hrastovega lubja 
v rastlinsko ovojnico 

vodja delavnice plod 28.10.2023 
po 14. uri 

Majdin gaj Jože Pavlin, 
Valter Gorjan, Andrej Humar 

Strganje hrast. lubja vodja delavnice korenina 16.9.2023 
28.10.2023 

po dogovoru Jože Pavlin, 
Valter Gorjan, Andrej Humar 

Zakop preparatov vodja delavnice cvet 7.10.2023 
ob 13. uri 30 min. 

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 
2023  

po okoliših vodje okolišev 

Izdelava premaza in 
paste za sadno drevje in 
vinsko trto 

vodje okolišev cvet, plod november 2023 po okoliših vodje okolišev 

Izkop rogov s 
kremenom 

 cvet 3.11.2023  Jure Konjar 

Zakop semen   24.12.2023 člani sami  

Izkop semen   6.1.2024 člani sami  

PROGRAM DELAVNIC V LETU 2023 

Navedeni datumi izvedbe delavnic so najbolj ugodni, vendar so odvisni od vegetacije in vremenskih razmer.  

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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Hiša v mestu 

Goriška Ajda je v več kot dveh desetletjih obstoja  s svoji-
mi dejavnostmi gostovala na različnih lokacijah. Imeli smo 
domove in občasna pribežališča v prostorih prostovoljnih 

gasilskih društev, osnovnih in srednjih šol, kulturnih dvoran, kinodvoran in v pisarnah raznih ustanov. Naše uradno 
stalno bivališče je v Občini Šempeter – Vrtojba, na naslovu Biotehniške šole Šempeter pri Gorici, vse pogosteje pa s 
svojimi dogodki gostujemo tudi v novogoriški SReČNI hiši.  

SReČNA HIŠA je last Ustanove Zdenke Gustinčič, Fundacije za dobro ljudi in narave. Ta je trinadstropno stavbo na 
mirni mestni lokaciji kupila s sredstvi iz oporočne dediščine Zdenke Gustinčič, novogoriške dobrotnice, sodnice in 
notarke, ki je tudi po svoji smrti želela med svojimi someščani ohranjati vrednote, ki se jim je posvečala vse življenje. 
Upravni odbor ustanove, ki ji predseduje Lilijana Reljič dosledno v duhu Zdenkinih načel in želja vse od odprtja  hiše 
6. 10. 2016  izvaja program SReČNI DAM. Na svoji spletni strani so o tem zapisali: V njem (v programu) Ustanova 
Zdenke Gustinčič Fundacija za dobro ljudi in narave kreira odprto, srčno hišo za vse ustvarjalnosti, ideje, akcije za 
dobro ljudi in narave. Zakaj SReČNI DAM? Ker: ko SRČNO daš in deliš svoj čas, svoje znanje, dejanja, vedenja, 
kreiraš SREČO … za druge in zase. DAM pa poleg besede, ki nas opominja na dajanje, kot  kratica pomeni – druge 
alternativne možnosti. Vsi imamo veliko več možnosti, kot si jih lahko zamislimo! 

Med listki na informativni tabli ob vhodu v Hišo, ki vabijo v različne tečaje, delavnice in svetovanja, predvsem za ose-
bnostno rast, lahko zasledimo tudi sporočilo Kluba za žalujoče. Lahko bi zapisali, da Hiša spremlja ljudi od otroških 
korakov in težav pri odraščanju v družini, do groba in žalovanja. 

Prostori v SReČNI HIŠI so zelo posebni. Posamezne sobe  niso označene s številkami, ampak jih že na vratih ozna-
čujejo ploščice z različnimi napisi. Obstaja večnamenska soba, soba spoštovanja, sončna soba, sinjemodra soba, 
rumena soba, bela soba, vijolična soba. Tudi oprema sob s pohištvom, vključno  slikami in drugimi dekorativnim ele-
menti, je s tem usklajena. Ob spoštovanju energij barv in oblik in namenov uporabe.  

Hiša v soseščini gozda 
Poleg hiše v mestu pa je v lasti Fundacije še SReČNA HIŠA na Fobškem Kalu, v bližini Grgarja in gozda. To je 
domača hiša spoštovane notarke Gustinčičeve, ki jo je namenila za dom ljudem v tretjem življenjskem obdobju. Hiša 
je bila podarjena novogoriškem domu upokojencev, vendar novi lastnik zaradi oddaljenosti od centra in nujnosti pre-
nove stavbe ni mogel vklopiti v svojo dejavnost in jo je prodal Fundaciji, ki je v njej uredila še eno SReČNO HIŠO – 
to prilagojeno potrebam vseh generacij prebivalcev v podeželskem okolju. Hišo so temeljito prenovili, tudi s pomočjo 
članov našega društva pa so uredili tudi okolico.  Naši člani so posadili sadna drevesa in grede z zdravilnimi rastlina-
mi za izdelavo biodinamičnih preparatov ter dišavnice, tako da je okolica s hišo postala učni poligon za delavnice in 
tečaje biodinamike v teoretični in praktični obliki. V hiši se odvijajo mnoge dejavnosti, ki izboljšujejo socialno vključe-
nost lokalnih prebivalcev in jim izboljšujejo kvaliteto življenja na odmaknjenem podeželju. Na spletni strani je dejav-
nost te Hiše takole predstavljena: 
»Temeljni cilj je povezati Fobški Kal z centrom SReČNI DAM v Novi Gorici ter zagotoviti urejeno, samozadostno in 
zdravo okolje za vse občane in bližnjo okolico ter jim omogočiti aktivno in produktivno življenje in notranje zadovolj-
stvo. DAM je namenjen ljudem, ki živijo radi v stiku z ljudmi in naravo, so radi neodvisni, pa vendar se zavedajo, da 
je v skupini moč, se radi družijo, povezujejo, ustvarjajo ter radi živijo aktivno življenje. Gre za medgeneracijsko pove-
zovanje starejših z ostalimi generacijami s poudarkom na otrocih in mladini, v obojestransko korist. Hišo naj bi pove-
zali z vso bližnjo okolico z vzajemnostjo in sožitjem (nove dejavnosti, sopomoč, razvoj podeželja in turizma, izmenja-
va znanj, storitev in uporabnih izdelkov), bila pa naj bi tudi hiša za sobivanje z naravo, samooskrbo in samozadost-
nost.« 

Gozd  zelena samoobnovljiva hiša za sedanjost in bodočnost 

»Vsi sadovi bodočnosti so v semenu sedanjosti,« so pri Fundaciji Zdenke Gustinčič poimenovali obsežen trajnostni 
projekt, ki so ga začeli z nakupom 25.660 m

2
gozda v bližini hiše na Fobškem Kalu. Gre za projekt, pri katerem z 

Ustanovo Zdenke Gustinčič sodeluje več slovenskih partnerskih organizacij oz. ustanov in je delno financiran z 
evropskimi sredstvi. 

Tudi pri tem projektu je rdeča nit: delati v dobro ljudi in narave, kar je bilo bistvo življenjske filozofije Zdenke Gustin-

čič. Znano je, da se je v  gozdnem ekosistemu ohranilo največ nedotaknjene narave in njenega ravnovesja, zato 

ostajajo gozdovi redke naravne oaze  neokrnjenega življenjskega prostora in tišine – nujnih dragocenosti za življenje 

rastlin, živali in ljudi. Prav to so pri odločitvi za ta projekt upoštevali pri Ustanovi Zdenke Gustinčič. Programi, ki so jih 

zanj izdelali, so vsi naravnani v tem smislu. Uredile se bodo tematske sprehajalne poti z označenimi postanki na toč-

kah, ki obiskovalcem omogočajo na primer šolo dihanja in umiritve v naravi, preventivni protistresni program, jasice 

za branje poezije in proze (tako imenovana seniKnjiga), učenje o sobivanju z gozdnimi živalmi in urejanje krmilnic za 

gozdne živali, učenje o rastlinah, primernih za prehranjevanje ljudi, botrstvo drevesom; uredi se tudi pot, namenjena 

rekreaciji za vse starostne skupine.  

Gornji članek avtorice Brede Medvešček je bil prvič objavljen v Reviji za negovanje kulture zavedanja SVITANJE, Pomlad 

2022, letnik XVIII., štev. 1. 

SReČNE HIŠE 

SRČNE GOSPE ZDENKE 
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DOMAČE SEME 

JE ZLATA VREDNO (2) 
 

Na objavo z gornjim naslovom v lanskih Ajdinih novicah smo dobili ugodne 
odzive, zato sem tudi letos izbrala nekaj odstavkov iz neobjavljene brošure, 
ki jo je v glavnem pripravila Franka, sama pa sem jo uredila in  oblikovala. 
 

Kaj je dobro vedeti o vzgoji 

semenic 

Priprava zemlje za vzgojo semenic 
Za saditev semenic je zelo pomembna priprava zemlje. Tla 

na območju Slovenije so nastala pretežno z razpadanjem 

kalcijevih kamnin, iz katerih se je postopoma preoblikovala  

tudi glina. Manjka jim kristalinična komponenta, ki jo lahko 

dopolnimo z  dodajanjem 500 kg silicijevega peska na ha, še 

boljši pa je bazaltni pesek. (Bazaltni pesek vsebuje  kristalne 

oblike in v  zemlji zelo hitro razpada. Ob razpadanju se 

sprošča toplota, ki jo korenine rastlin potrebujejo za svoj 

razvoj. S škropljenjem preparata 500 (gnoj iz roga) rastlinam 

pomagamo, da razvijejo močne korenine. Če imajo rastline 

dobro razvite korenine, se lažje in bolje povežejo s silami 

Zemlje in njenim centrom ter zato tvorijo kvalitetnejše 

seme. Ker pa potrebujejo rastline tudi svetlobo, jih moramo 

povezati še s centrom svetlobe  Soncem. To dosežemo s 

škropljenjem preparata 501(kremen iz roga). Svetlobne sile, 

ki omogočajo fotosintezo, delujejo tudi proti silam gnitja. 

Ugodno povezavo s svetlobnimi silami dosežemo s prepara-

tom 501 (kremen iz roga). 

Zemlja, v kateri pridelujemo semenice, ne sme biti preveč 

pognojena, saj je bolje, da rastejo v skromnih razmerah, ker 

so tako dovzetnejše za zemeljske in svetlobne vplive. 

 

O semenu 
Notranje dozorevanje semena 

Kot smo omenili v objavi lansko leto, nekatera semena takoj 

po žetvi niso kaljiva, ampak to sposobnost pridobijo šele 

potem, ko notranje dozorijo. V njih so zaviralni hormoni, ki 

pa sčasoma propadejo in seme vzkali. Eno takih semen je 

seme motovilca, ki kali šele v tretjem letu. Drugi vidik je 

kaljivost semen in njegovo trajanje. Pastinak in dišavnice so 

kaljive 1 leto; čebula, por peteršilj in korenček 2 leti; fižol, 

solata, grah, blitva paprika, zelena, špinača, paradižnik, moto-

vilec in jajčevec 3 do 4 leta; zelje, repa, redkev, cvetača in 

brokoli 5 let; buče, kumare in dinje 8 let. Seveda so tudi 

izjeme, kajti zgodilo se je, da mi je peteršilj (prastara sorta!), 

ki mi ga je dala naša semenarka  Marija Susič iz Šempetra, po 

šestih letih še vedno vzklil. Morda pa izjeme potrjujejo pravi-

lo, ali pa se narava malo poigra z nami. Ali pa ima  prste 

vmes biodinamična pridelava s svojimi preparati? 

Kaljivost semena je odvisna tudi od vremena ob cvetenju, 

suho in sončno vreme je ugodno za solato in korenček. 

Semenice sušimo na prepihu, da se na semenu ne razvijejo 

plesni. 

Ko seme omlatimo, ga večkrat premešamo, s tem ga prezra-

čimo, da odstranimo vlago in CO2. 

Semena  hranimo v papirantih ali bombažnih vrečkah, te pa v 

zaprtih steklenih kozarcih. Za biodinamična semena je naj-

bolje, da so pokrovi kozarcev iz lesa, plute,  ali stekla. Posta-

vimo jih v zračen, suh prostor, kjer ni izvorov plesni.  

 

Franka Ozbič, univ. dipl. ing. agr. 

 

Navodila 

za vlaganje oljk 

     Čeprav je čas za vlaganje oljk že zdavnaj minil, na željo naših 
članic iz IO društva objavljamo namige za pripravo shranka oljk. 
Prav bodo prišli proti koncu oktobra drugo leto, če bo letina 
obilna in muha ne bo prehudo napadla. 
 

     Oljke za vlaganje naberemo prej kot tiste za stis-
kanje olja. Pobiramo jih v času od 15.-20. oktobra. 
 

OLJKE V SOLI,  Mira Jakin 
     Oljke stehtamo in  dodajamo 20%soli.  
     Lahko jih damo v sod in postopoma po plasteh 
nalagamo izmenično oljke in nato plast soli.  
     Lahko jih damo v platneno  vrečo,  ki jo obesimo, 
ali pa platneno vrečo damo v cedilo in spodaj pod-
stavek za odtekanje tekočine.  
     Če oljk nimamo veliko, ji damo v velik kozarec, 
da  lahko kontroliramo nabiranje vode, ki jo sproti 
odlivamo.  
     Oljke shranimo pri sobni temperaturi, najbolje v 
kurilnici, da je temperatura stalna in jo lažje sprem-
ljamo. Postopek razgrenjevanja traja 20-60 dni, 
odvisno od vrste oljk in drugih pogojev. 
     Ko so oljke  razgrenjene, jih operemo in osušimo 
ter po želji dodajamo začimbe (česen, timijan, ori-
gano) in na koncu oljčno olje. Če jih želimo grizljati 
suhe, jih samo začinimo in spravimo v čiste in suhe 
kozarce.  
 

NARAVEN NAČIN,  Mira Jakin 
     Oljke namakamo v 8-10% slanici od 6 do 9 mese-
cev; lahko dodajamo zelišča. 
 

 S  SODO RAZGRENJENE,  Franka Ozbič 
     Za razgrenitev pripravimo raztopino 20 gr jedilne 
sode (sode bikarbone) v 1 litru vode, ki jo prej pre-
kuhamo in pred dodajanjem sode ohladimo. 
Raztopino zlijemo na oljke, tako da so te popolnoma 
prekrite in pustimo do 20 dni.  Raztopino v tem 
času  sproti menjamo z novo, ko prejšnja postane 
motna (temnejše barve). Po tem času vodo s sodo 
odlijemo in oljke dobro speremo.  Pripravimo slani-
co (v 1 litru prekuhane ohlajene vode raztopimo 40 
gr kuhinjske soli) in pustimo oljke v njej najmanj 1 
mesec, nato odlijemo in speremo ter pripravimo 
novo slanico (v 1 litru vode raztopimo 20 gr kuhinj-
ske soli) in pustimo oljke v njej še 1 mesec. Po 1 
mesecu  raztopino odlijemo, oljke temeljito spere-
mo, jih damo v čiste kozarce in vanje nalijemo ena-
ko koncentrirano raztopino (20 gr soli/1 liter vode). 
Raztopine ne nalijemo do vrha kozarca, ampak pus-
timo nekaj prostora za olje, ki ga na koncu nalijemo 
nanjo. Kozarce dobro zapremo, lahko jih tudi steri-
liziramo 15 min na 80 stopinj Celzija. 
 
     Uspešno delo in dober tek! 



12 

 

DELAVNICE IN IZLETI 

V LETU 2022 

 

Z OBISKA NA POLJSKEM: 

shranjevanje preparatov 

Foto Zmago Petrič: 

Poljska, hramba 

BD preparatov; 

na desni v kvadre 

oblikovan preparat 

MT. 

Foto Greta Sorta: Jesolo 


