
Sejemo in sadimo odporne, po možnosti domače sorte, 
ki si jih vzgojimo sami. Če jih nimamo dovolj, si jih 
priskrbimo iz drugih društev oziroma pri Demeter 
semenarni REIN SAAT v Avstriji. 

KOLEDAR 
Rastline imajo možnost izraziti sile, ki pritekajo iz 
območij planetov našega osončja, ozvezdij zodiaka, in 
sile, ki pritekajo iz globin kozmosa za temi. Zato pri 
delu uporabljamo Setveni koledar po Mariji Thun, 
ki temelji na večdesetletnih znanstvenih raziskavah. 
Pomaga nam pri izdelavi časovnih terminov za setev in 
kasnejšo obdelavo. Kmetovanje po koledarju nam 
omogoča, da si mnoga dela na kmetiji vnaprej raz-
poredimo; s tem si prihranimo čas in imamo pregled 
nad posevki. Časovna usklajenost ugodno vpliva na 
povečanje vitalnosti rastline in urejen notranji red, kar 
preverjajo ter potrjujejo številni znanstveni instituti po 
svetu.

PREPOVEDANA 
JE UPORABA SINTETIČNIH GNOJIL IN 

FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV.

 

•  Preparat za škropljenje – gnoj iz roga  posreduje 
tlom koncentrirano gnojilno in oživljajočo moč. Rastline, 
ki jih z njim škropimo, se bolje povežejo s silami zemlje 
ter naredijo večje in močnejše korenine. 

•  Preparat – kremen iz roga  daje rastlinam 
sposobnost krepitve kozmičnih sil in boljšo uporabo sil 
svetlobe. Pospešuje asimilacijo fotosintetične spo-
sobnosti in zorenje, krepi zdravje rastlin ter poveča 
pridelek. Ugodno vpliva na povečanje skladiščnih 
sposobnosti. Uporablja se pri škropljenju zelenih delov 
rastlin. 

Polno delovanje preparatov lahko pričakujemo le 
ob vsakoletni pravočasni in pravilni uporabi. 

KOLOBARJENJE 
Pri biološko-dinamični metodi skrbimo za rastlinsko 
pestrost (monokultur se izogibamo) in upoštevamo 
kolobar. Za zatiranje bolezni in škodljivcev uporabljamo 
naravna sredstva, izdelana iz izvlečkov rastlin. V 
homeopatski obliki se uporabljajo sredstva, ki se jih 
izdeluje s sežiganjem škodljivcev in plevelov ter jih 
obdelajo po posebnih metodah. 

KAJ POČNEMO V PRAKSI
Največji poudarek pri delu dajemo  izdelavi 
kompostnih kupov po kmetijah. Po demeter pravilih 
jih cepimo z biodinamičnimi preparati, ki jih izdelujemo 
vsi člani društva na skupnih  terenskih vajah. 

Uporaba preparatov, izvajanje opravil po koleda-
rju in kolobarjenje so tri glavne aktivnosti, ki jih 
moramo v biodinamiki strogo upoštevati, če hočemo iz 
tega načina kmetovanja izluščiti vse prednosti.

PREPARATI so pri biodinamični metodi glavnega 
pomena in njihova uporaba je zahtevan pogoj 
demetrovih smernic. Obvezna je uporaba kompo-
stnih preparatov in preparatov za škropljenje. Kom-
postni preparati posredujejo gnoju sposobnost, da 
zemljo oživlja, rastlinsko rast pa spodbuja tako, da se 
rastline zdravo razvijajo. •  Izdelujemo preparat po 
Mariji Thun, ki je izredno učinkovit na več področjih. 
Uporablja se ga po končani paši ali košnji. Škropi se ga 
v hlevu po gnoju, gnojni ali gnojnični jami. Ima izredno 
moč pretvorbe tako v gnojilih kot v tleh. V hlevu 
nevtralizira neprijeten vonj, kar zmanjšuje število 
insektov in tako izboljšuje življenjske pogoje živali.



Društvo za Biološko-dinamično gospodarjenje 
Ajda Posočje je bilo ustanovljeno leta 2004. Deluje 
na območju treh občin: Bovec, Kobarid in Tolmin. 
Včlanjeno je v  Zvezo društev Ajda Demeter 
Slovenija, ta pa je povezana s svetovnim gibanjem 
Demeter Internacional. 

AKTIVNOSTI DRUŠTVA
Društvo se ukvarja s promocijo  ekološkega-biodina-
mičnega  kmetijstva in organizira izobraževanja s pod-
ročja biodinamike v obliki predavanj, tečajev, 
praktičnih usposabljanj ter strokovnih eksurzij po 
biodinamičnih kmetijah v Sloveniji in sosednjih državah, 
predvsem v Avstriji. 

KAJ SMO UGOTOVILI
● “Iz lastnih izkušenj smo potrdili delovanje preparata 
po Mariji Thun, saj je bilo v hlevu manj muh in manj 
smradu”.   
● “Kako naj obupam nad biodinamiko, če pa ima solata 
take korenine, da jo še izruvati ne morem, kar 
dokazuje učinkovito delovanje preparata – gnoj iz 
roga”. 

Kontrolo nad blagovno znamko DEMETER izvaja 
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. Kontrolorji so 
potrjeni s strani iniciative Demeter Slovenije. Certifikat 
dokončno potrdi krovna svetovna organizacija za 
biodinamično kmetovanje Demeter Internacional. e.V. 
s sedežem v Darmstadtu v Nemčiji. 
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Več informacij o delovanju društva dobite na 
naslovu:
Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje 
Ajda Posočje, 
Čiginj 15
5220 Tolmin 

telefon:
05/ 38-82-651 (Marija Poljanec, predsednica)

elektronski naslov: 
ajdaposocje@yahoo.com

IZDAL: Posoški razvojni center, 
E-pošta: info@pososki-rc.si 
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