
5-6/1/18ערבה תיכונה, 

.החקלאות החדשה חייבת להיות מבוססת על ערכים"

היא צריכה להיות בעלת מרכיב של צדק. היא צריכה להיות בעלת יציבות אקולוגית
 ."והיא צריכה להיות מושרשת בתרבות שלנו, חברתי

ס. שניידר, האיגוד הביודינאמי ארה"ב

אודות הסדנה
ארזנו את הכלים והעקרונות, בסוף שבוע מרוכז ומעשיר

של חקלאות ביודינאמית כדי לתת תשתית לחקלאות
.המכוונת לאיכות

הסדנה מתאימה לחקלאים וגננים הרוצים להעמיק
ולהתמקצע בשיטות גידול אורגניות ולהכיר את הבסיס

 .Demeterלגידול ביודינאמי והסבה לתו תקן 

החלק המעשי
.תרגילי אומנות להבנת תהליכים חיים- 
.תכנון עונת גידול עם לוח שתילה וזריעה ביודינאמי- 
.הכנה ויישום של קומפוסט מרוכז- 
 .הכנה ויישום של משחות עצים- 

מנחה
לירון ישראלי, יועץ וחוקר

חקלאות אורגנית ביודנאמית,
מייסד מרכז אדמה חיה 

פרטים והרשמה
 שח800עלות: 
054-6028012נייד: 

adama.biodynamic@gmail.com 

https://www.adama-
biodynamics.com/bdweekend

/

 "שסופ
-דינאמיתחקלאות ביו



הסדנה תוכנית

שעות'ו יום

פתיחה
 היכרות בין המשתתפים וסיור בבוסתן

10:00-10:40

חקלאות על חדש מבט 
ביו-דינאמית לחקלאות מנחים  עקרונות5

10:40-12:00

צהרים ארוחת

12:45-14:00בחימר אמנותית עבודה בעזרת, בטבע תהליכים חקר: תרגיל

הפסקה

הטבע את המעצבים הכוחות
הבי-ודינאמיים התכשירים עם והיכרות

14:10-15:00

15:00-16:30גלם חומר והכנת תאוריה - מרוכז קומפוסט

16:30-18:00הבוסתן בשטח  500 ותכשיר מרוכז קומפוסט יישום

ערב וארוחת מנוחה

הרחבה למי שמעוניין:
ובעולם בארץ ביודינאמי על סרט ושיחה הקרנת

One man One cow One planet

20:00-22:00

'ש יום

7:00-7:45בוקר קלה  ארוחת

הטבע של מקצבים
 תאוריה ביודינאמי שנה לוח

8:00-10:30

הפסקה

10:45-11:30חקלאי תכנון תרגולשנה  לוח 

11:40–12:30ארוחת צהרים

ביודינאמית בגישה עצים עם עבודה
תאוריה

12:30-14:00

14:00-15:30הגן בשטח עצים משחות של ויישום הכנה

הפסקה

וביודינאמיקה קהילה חינוך
פתוחה שיחה+  ובחינוך בקהילה ועבודה ביודינאמיקה

16:00-17:30

17:30-18:00 סיכום

:ביודינאמת חקלאות אודות
של העקרונות את לוקחת אשר, וגינון לחקלאות ורוחנית אתית, אקולוגית גישה היא ביודינאמיקה

קוטלי, סינתטיים דשן בחומרי משתמשים אין בביודינאמיקה גם. יותר עמוקה לרמה האורגנית החקלאות
מערכת להעמיד שואפת אלא, לעשות שאסור במה רק עוסקת לא ביודינאמיקה אבל; מזיקים או עשבים

.וטעים מזין, משובח מזון  המפיקה-  ועצמאית מאוזנת, מגוונת אקולוגית-אגרו
אזורי בכל שנה 91-כ מזה ופעולת שטיינר רודולף והמחנך הפילוסוף של מעבודתו התפתחה הביודנאמית

הגישה בבסיס. השדה וגידולי כרמים, למטעים ועד הביתית מהגינה: והיקפים צורות ובשלל בעולם האקלים
כלים של מגוון התפתחו זו ראיה ומתוך אותם המעצבים והכוחות החיים עולם של מעמיקה הבנה נמצאת

.אורגנית לחקלאות ביותר הגבוהה כסטנדרט מוכרת היא ומאז. וגננית חקלאית לעבודה מעשיים

www.adama-biodynamics.comלפרטים נוספים: 
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