Domžale

vabi na:

Vsi, ki razmišljate o pridelovanju lastne zdrave in energijsko polne hrane brez
uporabe mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, ste vabljeni na Začetni
tečaj biodinamike Društva Ajda Domžale.

Domžalski dom (Ljubljanska 58, Domžale)
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SOBOTA - 22. in 29. februar ter 28. marec 2020
od 9. 00 do 13.00
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+ PRAKTIČNO DELO v aprilu (termin bo določen naknadno)
Sedež Društva Ajda Domžale (Podrečje 10, Domžale) in Demeter kmetija Videmšek
(Prešernova 26, Dob) = prispevek 40 EUR za celoten tečaj
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PRIJAVA IN INFORMACIJE: email – andreja.videmsek@gmail.com ali
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VSEBINA: Na tečaju bomo spoznali glavna načela biodinamike, pripravo in
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uporabo biodinamičnih preparatov, principe uspešnega kolobarjenja, pripravo
kompostnega kupa, pomen setvenega koledarja, uporabo rastlinskih
pripravkov za zaščito in krepitev rastlin ter mnoge preverjene nasvete za
uspešno vrtnarjenje. Največji poudarek bo na ohranjanju rodovitnosti in
zdravja zemlje, ki je predpogoj za zdravje rastlin, živali in nas samih.
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V praktičnem delu pa bomo izdelali homeopatski preparat za polže, pripravili
kompostni kup in izdelali preparat po Mariji Thun. Ogledali si bomo tudi orodja
in naprave za obdelavo zemlje ter škropljenje. Prikazali bomo tudi obrezovanje,
sajenje in cepljenje sadnega drevja, trte in jagodičevja.
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Tečaj je primeren tako za vrtičkarje in kmete kot tudi za vse ostale
zainteresirane.
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