Oddelek za kmetijsko svetovanje
Trnoveljska cesta 1
3000 Celje
Datum: 9. 12. 2016
Poročilo o ogledu dobre prakse biološko dinamičnega kmetovanja na Demeter
kmetiji Agrilatina, www.agrilatina.com
Za našo skupino so 28. septembra 2015 pripravili celodneven program. Sprejel nas
je Pasquale Falzarano in nam na začetku pripravil zelo zanimivo predavanje ob
Power point prezentaciji bogati s številnimi fotografijami.
Na začetku nam je povedal, da si je kljub največji delovni konici na kmetiji- pobiranju
pridelka batate, vzel čas za našo skupino, saj ljudje na planetu potrebujejo bolj
vitalno hrano, tla, ki so vedno bolj osiromašena pa nujno rabijo našo pomoč.
Poudaril je, da je kmetovanje zelo pomembno družbeno delo- tako za planet, kot za
ljudi.

Splošno o razvoju BD in EK kmetovanja v svetu
Konec 19. stoletja so bile izražene vse večje težnje po zdravi prehrani. BD
kmetovanje se je pričelo intenzivno širiti z Rudolfom Steinerjem in E. Pfaifferjem. Zelo
pomembni pri razvoju BD kmetovanja sta bili tudi Lili Kolisko ter Marija Thun. Gospa
Thun je med drugim preučevala vpliv lune in planetov na rastline, naredila je številne
eksperimente in ugotovila, da konstalacije zvezd dajejo določeno energijo, ki jo lahko
uporabimo za podporo pri delu z rastlinami (lunin setveni koledar; omenil je, da je
danes dan za list). Po njeni smrti nadaljuje z njenim delom njen sin Mathias Thun.
Alex Podolinsky je tudi eden vidnejših strokovnjakov, ki je prispeval k močnemu
razvoju BD kmetovanja v Avstraliji in kasneje tudi drugod v svetu, saj je razvil metode
za biodinamično metodo kmetovanja na večjih površinah, med drugim tudi razvoj
strojev prilagojenih BD kmetovanju za obdelavo tal. (Na tem linku najdete video filme
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na temo BD kmetovanja in brezplačna gradiva; eden od filmov na tem linku z
naslovom Cosmo – earthly ecology and green manure je posnet na Agrilatini).
Rastline imajo sposobnost, da z listi, iz energije sonca in zemlje zagotovijo hrano za
vse prebivalce tega planeta. Najpomembnejši je pri tej vlogi klorofil-zeleno barvilo.
Kmetje imamo pomembno vlogo v družbi in naravi, saj je od dela kmetov odvisna
hrana za vse ljudi na svetu. Če želimo, da je v pridelkih visoka raven energije,
moramo zagotoviti, da rastline rastejo v optimalnih pogojih.
Telomeri so najbolj ekstremne točke našega DNA. Ugotovili so, da je povezava med
krajšanjem telomerov in dolgoživostjo posameznega človeka. Hitreje ko se telomeri
krajšajo, krajšo življenjsko dobo ima človek. Telomeri se vedno krajšajo ob deljenju
DNA v celicah, ki z deljenjem rastejo. Na skrajševanje telomerov lahko vplivamo
sami. Tako vpliva na skrajševanje telomerov na prvem mestu naše splošno
razpoloženje, okolje v katerem živimo,… Na skrajševanje pa lahko vplivamo tudi z
nezdravo in neprimerno hrano. Za upočasnitev skrajševanja telomerov priporočajo od
5-7 dnevnih zelenjavno sadnih obrokov. Ti obroki naj bodo sestavljeni iz sadja in
zelenjave različnih barv-zelena, rumena, rdeča, modra, bela,… Pomembna je
raznolika hrana. Zelo pomembno je v kakšnem okolju je hrana rasla in v kakšnem
pridelovalnem procesu. V zadnjih 50-70 letih se je v kmetijstvu razmahnila uporaba
kemičnih, sintetičnih sredstev. Zelo so se zmanjšale vsebnosti koristnih snovi v
pridelkih. V ameriški raziskavi, ki so jo opravili na devetih vegetarijancih, so v njihovi
krvi našli 90 kemičnih substanc.
Na inštitutu v Švici-FIBL so 21 let preučevali BD, EK in konvencionalno hrano in jo
primerjali med seboj. Ugotovili so, da so bili BD in EK pridelki boljši, …
V Braziliji so v eni od raziskav ugotovili, da je v ekološkem paradižniku 55% več
vitamina C in 139 % več drugih antioksidantov.
Iz raziskave prof. Liesena so bili zanimive ugotovitve, da je bilo leta 1985 v različnih
vrstah zelenjave in sadja bistveno več vsebnosti kalcija, folne kisline, vitamina C,
vitamina B6 in magnezija kot leta 1996 (pri nekaterih vrstah zelenjave tudi več kot
90% manj kot leta 1985).

Zmanjšanje vsebnosti hranil v živilih, primerjava analiz iz 1985 in 2001

Predstavil nam je še raziskave z različnih koncev sveta, ki vse kažejo na to, kako je
hrana pridelana s konvencionalnim kmetovanjem zelo siromašna po hranilih in
vsebnostih vitaminov, encimov,…v primerjavi s hrano pridelano v ekološkem in
biodinamičnem kmetovanju. Predstavil nam je tudi raziskave profesorja Albert Popp
na fakulteti Keiserslautern v Nemčiji, kjer so merili koncentracijo biofotonov, tudi v
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pridelkih z Agrilatine. Z meritvami so potrdili, da pridelki iz BD kmetovanja vsebujejo
več biofotonov kot ostali pridelki.
Omenil je tudi prof. Kervrana in njegove pomembne ugotovitve v zvezi s
transformacijsko energijo, elementi v sledovih...
Predstavil je tudi druge metode: biokristalizacijo in rastoče slike (Rising pictures =
Capillary dynamolysis pictures).
Lastnik kmetije Pasquale Falzarano prihaja z zelo majhne kmetije, z zelo težkimi
tlemi, iz družine s sedmimi otroki. Študiral je sociologijo, saj je oče želel da študira,
potem pa se je po študiju vrnil v kmetijstvo. V najem je vzel kmetijo s tlemi višje
kakovosti. V začetku se je ukvarjal tudi s prodajo sredstev za varstvo rastlin in
namakalnih sistemov. Ko je videl, da je vsako leto več težav s škodljivci, boleznimi in
posledicami suše in da so tla vedno siromašnejša, se je prenehal ukvarjati s prodajo
sredstev za varstvo rastlin in namakalnih sistemov. Na kmetiji je pričel z integrirano
pridelavo, leta 1997 pa je prešel na ekološko pridelavo. Z brati in bratranci so
ustanovili kooperativo in kupili veliko obdelovalne zemlje. Nato so pričeli prodajati
svoje pridelke v svetu-Nizozemska, Švica, … Njihova prodaja v glavnem temelji na
prodaji na tujem, povečuje pa se tudi v Italiji. Ob sobotah na domu prodajajo
zelenjavo v zabojčkih in sicer po polovičnih cenah, kot so cene dosežene v tujini,
zato da lahko to kvalitetno lokalno hrano kupijo tudi prebivalci iz tega območja.
Brat sedaj samostojno kmetuje na kmetiji Biolatina (prav tako na območju Latine), ki
je tudi nosilka Demeter certifikata za svoje pridelke. Pasquale Falzarano pa z
bratranci vodi Agrilatino. Na kmetiji je 75 zaposlenih, 4 v pisarni. Vsi delajo vse.
Delavci delajo 8 ur dnevno in v soboto 4 ure, plačilo je med 1.200 evrov in 2.400
evrov neto mesečno/delavca.
V biološko dinamičnem kmetovanju je reja živali zelo pomembna in nujna
Na biodinamični kmetiji Agrilatina je 170 ha skupnih obdelovalnih površin. Nekaj
površin je tudi najetih. Govedoreji namenjajo 90 ha travinja, poleg tega pa imajo še
12 ha pokritih površin od katerih je 6 ha namenjenih tudi proizvodnji solarne energije,
ostalo so njivske površine namenjene poljedelstvu in zelenjadarstvu.
Za biodinamično kmetijo je izjemno pomembno, da redi govedo ali druge vrste živali
(konje, ovce, itd.), saj je živalski gnoj nujen za pripravo kvalitetnega komposta.
Reja govedi je nujni sestavni del biodinamičnega kmetovanja. Brez pridelave
kvalitetnega komposta iz hlevskega gnoja ni moč vzpostaviti dobre bio-dinamične
pridelave poljščin, zelenjave niti sadja. Reja govedi na kmetiji je prilagojena okoljskim
pogojem pridelave osnovne krme. Pri tem je pomembna izbira lokalnih tradicionalnih
pasem, ki so rezultat zgodovinskega razvoja pasme v danem okolju južne Italije, kjer
v poletnem času prevladujejo visoke temperature in suše. Na tako okolje so
prilagojene le lokalne pasme in ena takih je avtohtona pasma Marchigiana, ki jo
redijo pri njih.
Je kakovostna pasma, ki jo je mogoče najti tudi v osrednjih Apeninih. Krave so bele
barve visokega in dolgega trupa, mirnega temperamenta. So zelo samostojne živali,
pokončne, imajo izraženo svojo individualnost.

3

V čredi imajo bika. Največ telitev je od marca do maja, ko je na voljo sveža krma.
Letos so imeli 44 telitev. V čredi so tudi krave, stare 15 let. Pojasnijo, da je zelo
pomembna prehrana živali. Pasejo na velikih površinah, zato imajo živali dovolj
raznolikih rastlin za prehrano. Na tej kmetiji prodajajo teličke drugim rejcem, naročilo
za meso pa je potrebno oddati eno leto vnaprej. Izvedeli smo, da se krave zvečer
same vrnejo v hlev. Čreda pa je v treh skupinah, da ne pride do sorodstvenih križanj.
Prireja temelji izključno na lastni pridelavi krme. Tla v hlevu so bogato nastlana z
žitno slamo iz lastne pridelave. Redijo okoli 80 krav dojilj, plemenske telice za lastno
obnovo črede in za prodajo, ter sesna teleta ob materah. Večina telitev je sezonskih
v mesecih marec, april in maj. Plemenske telice pri starosti 10 do 11 mesecev ločijo
od mater, da ne pride do parjenja v sorodstvu Prav tako ločijo bikce od mater, ko
pridejo v spolno zrelost.
Meso te pasme je z značilno strukturo temnejše barve, pusto in bogatega okusa.
Potrošniki ga zelo cenijo, povpraševanje po tem mesu je veliko.
Za pridelavo kakovostnega komposta je pomembno kako ravnamo s hlevskim
gnojem od hleva do kompostiranja. Pri tem je pomembna hlevska površina na GVŽ,
vrsta in količina stelje na GVŽ in nazadnje sam postopek kompostiranja. V njihovem
hlevu, kljub velikem staležu živali, skoraj ni vonja po amonijaku, kar pa je problem pri
konvencionalni reji govedi v dolini reke Pad, kjer je vonj v okolici kmetij zelo izrazit.
Gnoj v hlevu vsak teden poškropijo s preparatom 500, da pospešijo procese
preperevanja.
Pri paši je pomembno, da se uporablja sistem čredink. Na biodinamični kmetiji se
zvečer živali vrnejo v hlev in dobijo suho seno. Pomembno je tudi, da gredo živali iz
hleva. Iztrebki in slama se med seboj premešata, C/N razmerje je 1:20 in s pomočjo
delovanja mikroorganizmov se organska snov pospešeno razgrajuje. Tako se dušik
porabi za razgradnjo organske snovi in ne izhlapeva v obliki amonijaka.

Pašnik na kmetiji Agrilatina
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Skladišče za bale slame in mrvo

Bogat nastilj v hlevu

Gnoj, bogat s slamo, se iz hleva prestavi v ozke 150—210 cm široke in 100 do 120
cm visoke, trapezno oblikovane kupe. V tako pripravljene kupe vstavijo pet vrst
biodinamičnih pripravkov, ki pomagajo pri procesu humifikacije hlevskega gnoja. Ti
biodinamični pripravki (po E. Pfeiffer, 1899-1961) so naslednji: 502 rman, 503
kamilica, 504 kopriva, 505 hrastovo lubje, 506 regrat in 507 baldrijan.
Vse BD priparate kupijo od priznanih proizvajalcev z visoko kakovostjo, saj je pri
izdelavi pripravkov pomemben postopek priprave, upoštevajoč lunine cikle.
Pri kompostiranju je pomembno, da so kupi pokriti z dosti debelo plastjo stare trave
ali slame, da se ohranja optimalna vlažnost znotraj kompostnega kupa. Z
biodinamičnim kompostom in zelenim gnojenjem dosegajo visoke vsebnosti humusa
v njivskih tleh, kar je pogoj za dobro rodovitnost njivskih tal za pridelavo žit, metuljnic
in številnih zelenjadnic, ki jih pridelujejo.

Kompostni kupi
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Prepariranje kompostnega kupa z BD preparati

Še poudarki s predavanja (ob Power point predstavitvi s številnimi fotografijami)
Na začetku so bile na planetu le skale, kamenje, .. Na skalah so se razvili lišaji, ki so
s svojim delovanjem razgrajevali kamenje. Za njimi so prišli mahovi pod katerimi se
pojavi prva zemlja na planetu in tu se pojavi tudi prvo življenje. Iz tega nato nastanejo
višje rastline. V rodovitnih tleh, najboljša so gozdna tla, je na 1 g tal 10 milijard
organizmov. Pri uporabi kemičnih sredstev pa se število le teh zmanjšuje. V tleh, ki
jih obdelujemo na konvencionalen način, je le še približno milijon organizmov na 1 g
tal. Organska snov v tleh predstavlja hrano za mikroorganizme. Zato je pomembno,
da razumemo, da z organsko maso - recimo z zelenim gnojenjem hranimo
mikroorganizme. Ti mikroorganizmi pa potem dajejo hrano rastlinam. V humusu
namreč rastline najdejo vse kar rabijo. Svetloba in toplota govorita rastlini kaj naj
vzame, kaj rabi.
Poudaril je, da z mineralnimi gnojili rastlin ne smemo hraniti, saj celice potem preveč
nabreknejo in so rastline bolj občutljive.
Pokazal nam je številne fotografije iz narave (cvetov, drevesnih krošenj, plodov,
mlečne ceste), s katerimi je razložil vlogo spirale in zlatega reza.
V biološko-dinamičnem kmetovanju je naša pozornost usmerjena tudi v izboljševanje
vitalnosti tal – stimuliranje mikrobiološke aktivnosti tal in nastajanja humusa, s čimer
pomembno krepimo odpornost rastlin. Višja vsebnost humusa v tleh vpliva na boljšo
strukturo tal, na večjo vsebnost vode, večjo zalogo mikro in makro hranil, večjo
zaščito pred erozijo, večjo zaščito tal pred zbitostjo, kot tudi na povečano kapaciteto
za sprejemanje in zadrževanje vode v času obilnih padavin, kar je seveda
pomembno za protipoplavno zaščito. Če imamo tla bogata s humusom, tudi sušna
obdobja manj prizadenejo kmetijske rastline. Več humusa v tleh zagotovi tudi manjše
izpiranje hranil in ostankov sredstev za varstvo rastlin v vodo.
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V šestih letih biološko dinamičnega kmetovanja izjemno izboljšali stanje tal
Ko so na kmetiji pričeli kmetovati, je bilo v tleh 0,5% organske snovi. Po 6 letih
ekološkega kmetovanja so prišli le na 0,6 %. Ko pa so prešli na biološko
dinamičen način kmetovanja, so v naslednjih 6 letih nivo organske snovi v tleh
dvignili na 4,2 %.

Če je na lahkih peščenih tleh, takšna kot so pri njih, organska snov višja od 3,5 % in
več, je to odlično za rast vseh vrst rastlin, na težkih tleh pa mora biti organske snovi
nad 7% (E. Pfeifer).

Levo je zemlja z njihove njive, desno pa z njive od soseda par metrov stran.

Razlika v barvi je odraz vsebnosti humusa, ki ga je v njihovih tleh bistveno več, zato
je tudi izgled temnejši.
Z zelenim gnojenjem hranijo življenje v tleh in skrbijo za tvorbo humusa
Na kmetiji v kolobar na njivskih površinah vključujejo veliko dosevkov za zeleno
gnojenje s katerimi zagotavljajo celoletno pokritost tal, z zadelavo zelene biomase v
tla pa vplivajo na dvig humusa v tleh. Pri izboru vrste dosevkov za zeleno gnojenje je
potrebno upoštevati ceno, primernost rastlin za posamezna zemljišča, posamezni
letni čas,… Dosevke sestavijo iz vsaj 50% metuljnic, 20-25% žit ali trav, 20-25%
zelenjadnic, dodajo pa tudi nekaj zelišč npr. timijan, razne kobulnice (kot
informacijo). Pomembno je, da v dosevek vključimo čim več vrst rastlin, nekje med 20
in 30.
Gospodar Pasquale je posevek iz različnih vrst rastlin primerjal z lepo, ubrano
melodijo, ki jo igra cel orkester različnih glasbil. Tako pester posevek za zeleno
gnojenje je pomemben člen kolobarja.
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Pester posevek za zeleno gnojenje tudi v rastlinjaku ( 20-30 vrst rastlin), vir: Agrilatina

Zeleno maso dosevkov v času začetka cvetenja pri višini 1 m pokosijo in drobno
zmulčijo ter takoj zadelajo v tla s posebnim težkim podrahljačem s 5 ali 7 nogačami,
ki ima zadaj dva valja za zadelavo mase v tla (Angeloni braker).

Gospodar Pasquale predstavlja priključek za osnovno obdelavo tal (težki podrahljač z valji zadaj)
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Še z drugega kota: podrahljač za osnovno obdelavo tal brez obračanja zemlje!

Takoj po zadelavi mase v tla, tla poškropijo z biološko dinamičnim preparatom 500 P,
ki med drugim spodbudi tudi mikrobiološko aktivnost v tleh - razgradnjo organske
mase. Čez 7-14 dni tla še enkrat obdelajo s tem istim podrahljačem. Nato plitko
obdelajo površino in pripravijo setveni sloj ter sejejo oziroma sadijo glavno kulturo.
Pri delu s tem podrahljačem je lahko največja hitrost le hitrost hoje konja, ali malo
več, torej okrog 4 -5 km/h. Le tako ne uničujemo strukture tal! Če gremo hitreje
meče grude ven iz globine.
Zadelava posevka za zeleno gnojenje poteka torej takole:
1. Posevek za zeleno gnojenje drobno zmulčijo.
2. Takoj sledi obdelava s podrahljačem, s hitrostjo največ 4 km na uro.
3. Po tej površini poškropijo preparat 500 P (preparirano 500-tko).
4. Po 7-14 dneh tla še enkrat obdelajo s podrahljačem.
5. Sledi fina priprava tal z branami, potem pa setev ali saditev.
Ker je večina talnih organizmov v zgornjem delu tal in bi z oranjem – globokim
mešanjem in obračanjem plasti tal, temu življenju v tleh škodili, pri njih nikoli ne
orjejo, ampak uporabljajo podrahljač. Z njim omogočijo zračenje tal v globino, saj je
zrak nujno potreben za mikrobiološko aktivnost tal. Podrahljač uporabijo vsaj enkrat
letno. Pri obdelovanju tal zelo pazijo, da tal ne zbijejo. Vedno uporabijo najlažji
možen traktor.
Na kmetiji že 25 let ne uporabljajo mineralnih gnojil. Uporabljajo pa 2-4 t komposta na
ha/leto. Kompost pridobijo s kompostiranjem hlevskega gnoja z dodatkom biološko
dinamičnih kompostnih preparatov. Poleg tega v njivska tla vsako leto zadelajo tudi
zmulčeno zeleno maso od dosevkov po zgoraj opisanem postopku. Kljub temu, da
letno z njiv poberejo tudi 4 ali več pridelkov najvišje kakovosti, so tla humozna in
rodovitna.
Gospodar Pasquale Falzarano je potrdil, da imajo pozitivne izkušnje z uporabo tega
podrahljača tudi na težkih tleh. Poudaril je, da moramo biti na njivah s težkimi tlemi
še bolj pozorni na to, da NIKOLI ne delamo, ko so tla preveč vlažna.
Poudaril je vlogo komposta pri povečevanju organske mase v tleh. Zaradi
degradiranosti kmetijskih površin je v Evropi vedno več poplav, zato je izboljševanje
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kapacitete tal za vodo izjemno pomembno naloga za prihodnost. Humus namreč
zadržuje vodo in jo počasi odpušča. Pri večji količini padavin, večja vsebnost humusa
v tleh omogoči večji sprejem in zadrževanje vode.

Življenje v tleh: deževniki.

Potoki in reke predstavljajo cirkulacijski sistem (kot
žile v telesu) po katerih se pretaka voda, večji del
vode je v tleh.

Uporaba svežega gnoja, oranje
Vprašali smo ga, kaj meni o oranju in uporabi svežega gnoja.
Pasquale je odgovoril, da glede uporabe gnoja ni univerzalnega odgovora.
Pri njih je gnoj 5 mesecev v hlevu, kjer ga vsak teden preparirajo (poškropijo) s
preparatom 500 (gnojem iz roga). Zato je gnoj, ko ga dajo iz hleva, že delno preperel.
Sprejemljivo je torej, da tak delno preperel gnoj potrosimo po površini (na primer po
travniku ali v nasadu kivija), tako naredijo pri njih. Gnoja v nobenem primeru ne
zaoravajo v tla. Če damo veliko količino svežega gnoja globoko v tla, to škodi
življenju v tleh.
Na kmetiji smo si ogledali številne priključke, za globoko rahljanje zemlje, mulčenje,
varovanje posevkov pred plevelnimi vrstami rastlin in plitvo rahljanje. Za to
uporabljajo različne priključke, ki so pripravljeni za to, da minimalno obdelujejo
površino, kjer so posevki sejani na grebene. Rahljanje tal (okopavanje) neposredno
ob posevku še vedno ročno opravijo delavci.
S temi priključki omogočimo, da pride zrak v tla. Vse priključke, ki so nam jih prikazali
in njihovo delovanje na njivah smo posneli na kratke filme in naredili številne
fotografije.
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Za zastiranje medvrstnega prostora uporabljajo tudi posebno škrobno folijo (črno in svetlo).
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Skladiščenje in priprava biološko dinamičnih preparatov za škropljenje
Pasquale je povedal, da naj bi središče biodinamične kmetije predstavljalo mesto,
kjer se hranijo in pripravljajo biodinamični preparati. Pomembno je, da so preparati
vlažni. Pokazal nam je njihovo leseno hiško za BD preparate, ki se nahaja stran od
močnih elektromagnetnih sevanj (npr. od električnih vodov v stavbah), s katerimi
lahko uničimo subtilne biodinamične preparate. V prostor se ne sme vstopati z
mobilnim telefonom, ki tudi povzroča elektromagnetne motnje.
Pokazali so nam preparat 500 (gnoj iz roga), ki v kravjem rogu, zakopanem v zemlji v
zimskem času, zori 6 mesecev. Uporablja se za škropljenje po tleh, da predamo
informacije organizmom. Pri tem preparatu škropimo velike kaplje.
Preparat 501 (kremen iz roga) zori v kravjem rogu v poletnem času. Uporablja se za
škropljenje rastlin, saj jim daje informacije za gospodarjenje s svetlobo (recimo v
obdobjih z manj svetlobe in veliko padavinami). Škropi se drugače kot gnoj iz roga.
Pri kremenu iz roga želimo drobne, fine kapljice - meglimo.

Hiška za shranjevanje preparatov.

Oba pripravka se mešata v vodi 1 uro tako, da ustvarjamo vrtinec, lijak, ki sega do
dna posode. Menjujemo smeri mešanja in s tem ustvarjamo ritem, pri menjavi smeri
mešanja pa kaos. Pri tem mešanju se informacija preparata prenese na vodo.

Ročno mešanje preparata

Lastnik kmetije je demonstriral ročno mešanje vode, poizkusili so tudi svetovalci.
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Ko je lastnik kmetije skupaj s sodelavcem obiskal Avstralijo, je tam kupil poseben
stroj za mešanje preparatov, ki ga je razvil Alex Podolinsky.

Strojno mešanje preparatov

Megljenje s preparatom kremen iz roga

Pokazali so nam tudi prostor, kjer za prodajo pripravijo batato (Ipomoea batatas). V
skladišče pripeljejo neočiščeno batato. Najprej ga operejo, nato pa pripravijo za
prodajo v manjših zabojih. Batata je bogata s hranili in antioksidanti. Moč sonca je v
korenini in tako ima gomolj veliko energije. Prodajajo ga v tujino. Na kmetiji je cena
za kilogram 1,50 evrov, v trgovini na Danskem pa stane recimo 5 evrov/kg. Sladki
krompir pakirajo v lesene ali kartonaste zabojčke po 6 kg. Vrsta zabojčka je odvisna
od želje kupca. V zabojček dajo opis načina pridelave rastline, analize in recepte.
Na kmetiji večkrat letno pripravijo dogodke za potrošnike, kjer jim predstavljajo
pridelke, njihovo pridelavo, organizirajo celo skupno setev semen za zelene
dosevke…Prostor, ki ga uporabljajo ob takšnih prireditvah, so nam tudi pokazali.
Opremljenega imajo z balami sena in posterji z barvnimi fotografijami pridelave na
kmetiji.
Prav tako na kmetiji organizirajo različna usposabljanja (tečaje, seminarje,
konference) s področja biološko dinamičnega kmetovanja in zdrave prehrane.

Na kmetiji poleg sladkega krompirja prodajajo jagode, krompir, paradižnik, melone,
bučke, velike buče, solate in vse ostale vrste zelenjave, ki jih imajo navedene na
svojem prospektu.
Iščejo tudi stare sorte krompirja in paradižnika, ki jih potem sadijo.
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Na njivi smo si ogledali spravilo batate (sladkega krompirja). S klasičnim plugom odorjejo greben, nato pa delavci ročno poberejo gomolje. Lastnik kmetije je pojasnil, da
so bila tla na tej površini včasih zelo peščena, zdaj, po toliko letih biodinamičnega
kmetovanja pa vsebuje veliko humusa. Na tej površini, ki smo jo obiskali, bodo
opravili zeleno gnojenje. Sladki krompir so sadili v začetku maja. Ker so površine,
namenjene sladkemu krompirju, velike, je sajenje trajalo cel mesec. Lastnik kmetije je
razložil in pokazal, kako se sladek krompir razmnožuje s potaknjenci. V zemljo se
vtaknejo tako, da so nad površino le 3 pravi listi. Nato se jih obilno namaka in v treh
dneh že poženejo stranske korenine. Pred tem kalijo batato v pokritih prostorih
(rastlinjakih). S talnimi škodljivci nimajo problemov. Pridelek batate je 30 t/hektar.

Ogledali smo si tudi nasad kivija, ki je bil tik pred spravilom. Lastnik kmetije je
povedal, da bodo čez teden ali dva pobirali rumeni in rdeči kivi. Rastline v nasadu so
sajene na grebene. Imajo okrog 16 hektarjev kivija, na nekaj različnih lokacijah.
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Za lovljenje različnih škodljivcev v nasadih kivija uporabljajo prehranske vabe. Tako
nam je povedal, da v plastenko za lovljenje mušic doda 2-3% raztopino amonijaka, v
katero doda še 2-3 ribe.
**************************
Na kmetiji Agrilatina smo naredili veliko fotografij in filmov prikazov delovanja strojev,
ki so seveda na voljo vsem zainteresiranim.
Poročilo o ogledih na kmetiji Agrilatina smo pripravili: Zdravko Brglez, Mitja Zupančič, Vesna
Čuček

Preparat 500 nastane iz kravjega gnoja, ki v kravjem rogu, zakopanem v zemlji, v zimskem
času zori 6 mesecev. Je elastičen in vlažen na otip, podoben humozni zemlji v gozdu.
Uporablja se za škropljenje po tleh. Škropimo pri nizkem tlaku 0,5 do 1 bar, s srednje velikimi
kapljicami. Preparat rastlinam pomaga, da razvijejo zelo globoke korenine in se zato lahko
dobro oskrbujejo s hranili ter so bolj odporne proti suši. Ta osnovni preparat, ki se uporablja v
biološko dinamičnem kmetovanju med drugim stimulira mikrobiološko aktivnost v tleh, zelo
močno pomaga pri izboljšanju strukture tal, izboljša kalitev semen ter spodbuja nastanek
humusa. Preko slednjega preparat 500 izboljša tudi sposobnost tal za zadrževanje vode.
Preparat 500 P nastane tako, da se preparat 500 preparira s šestimi kompostnimi preparati.
Ta preparat je razvil Alex Podolinsky. Je zelo učinkovit. Uporabimo ga enkrat do dvakrat
letno, spomladi in jeseni in lahko nadomesti preparat 500, saj ima poleg delovanja, ki je
opisano pri preparatu 500, še dodatne učinke.
Preparat 501 nastane iz kremena, ki v poletnem času zori v kravjem rogu, zakopanem v
zemlji. Uporablja se za škropljenje rastlin, saj jim daje informacije za boljše gospodarjenje s
svetlobo, krepi zdravje rastlin, pospešuje asimilacijo in zorenje. Škropi se kot fine kapljice meglimo. Je nujen komplementaren preparat k preparatu 500 oz. 500P.
Vse naštete preparate mešamo 1 uro v topli vodi (na priporočen način zajeti in skladiščeni
deževnici ter pogreti na 36 do 36,5 °C) tako, da ustvarjamo vrtinec, lijak, ki sega do dna
posode. Ko se formira lijak in začne roko vleči navzdol, zelo odločno menjamo smer mešanja
ter pri tem ustvarjamo kaos. Mešanje lahko poteka ročno ali strojno. Prav tako nanašanješkropljenje.

Več informacij o biološko dinamičnem kmetovanju najdete v knjigah Založbe Ajda (poglejte
na www.ajda-vrzdenec.si), na spletni strani www.demeter.si ter seveda na tečajih o biološko
dinamičnem kmetovanju, ki jih izvajajo Društva Ajda.
Zelo zanimive fotografije o izboljšanju strukture tal na konkretnih kmetijah v Franciji, že po
nekaj mesecih uporabe biološko dinamičnih preparatov, si lahko ogledate v barvni power
point prezentaciji na povezavi

http://www.biodynamie-services.fr/_ressources/document/fichiers/65/england-2015extract.pdf (poglejte stran 3,10,11,16,41,42,43).
V tej prezentaciji družine Masson, ki ima več kot 30-letne izkušnje v biološko dinamičnem
kmetovanju, so tudi skice za izdelavo zabojev za preparate, fotografije priprave preparatov,
fotografije mešanja in naprav za nanašanje-škropljenje in še veliko zanimivega.
www.biodinamie-services.en
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