CURSO aos AGRICULTORES, de Rudolf Steiner
Obra básica da Biodinâmica.
Este livro é a versão portuguesa do curso
original de Biodinâmica, dado em Koberwitz,
em 1924, por Rudolf Steiner.

124 páginas, gravuras a cores. Preço: €20
Disponível em papel.

GUIA PRÁTICO, de Pierre Masson
Uma coletânea de métodos práticos e receitas
utilizadas em Biodinâmica compilada por um
dos maiores especialistas neste método.
Contem valiosas indicações práticas sobre
preparados, compostagem, pecuária, extratos
vegetais e outros produtos fitossanitários.
Contem também indicações sobre fruticultura,
viticultura e outras culturas especializadas.

236 páginas, fotos a cores. Preço: €22,50
Disponível em formato digital

INTRODUÇÃO à BIODINÂMICA, de João Castella
Um livro de Introdução ao método
biodinâmico. Aborda os principais conceitos e
princípios teóricos da Biodinâmica com
incursões nas práticas biodinâmicas nos
vários sectores agrícolas.
64 páginas, com fotos a cores. Preço: €15
Disponível em formato digital

VITICULTURE BIODYNAMIQUE, de MABD
Este livro, em Francês, de vários autores,
coordenado por Jean Michel Florin, diretor da
Secção de Agricultura do Goetheanum e que
tem dedicado muito anos da sua vida a
estudar a vinha e como a Biodinâmica tem
ajudado na sua regeneração, é editado pelo
MABD
(Mouvement
de
Agriculture
Biodynamique), associação biodinâmica
francesa e foi adquirido pela ABIOP para
venda em Portugal.
Contem 243 páginas em formato A4, com
fotos a cores e para além de fazer um historial da viticultura em todo o
mundo, mostra como a Biodinâmica pode ajudar e tem ajudado, nos casos
em que é praticada, a regenerar a vinha e devolvê-la à sua verdadeira
missão.
Preço: €30. Disponível em papel

CADERNOS TÉCNICOS
COMPOSTAGEM BIODINÂMICA, de João Castella
Um caderno técnico sobre compostagem
biodinâmica. Aborda exaustivamente os
principais aspetos da compostagem em geral,
tanto doméstica como industrial e os princípios
e práticas da compostagem biodinâmica.
16 páginas com fotos a cores. Preço: € 5.
Disponível em formato digital

PREPARADOS BIODINÂMICOS, de João Castella
Um caderno técnico sobre os preparados
biodinâmicos. Aborda o assunto
exaustivamente nos seus aspetos teóricos como
práticos.
16 páginas com fotos a cores. Preço: € 5.
Disponível em formato digital

PLANTAS QUE CURAM OUTRAS PLANTAS, de João
Castella
Este caderno técnico aborda a questão da saúde
e cura no mundo vegetal, do ponto de vista da
Biodinâmica de uma forma teórica. Não é uma
descrição exaustiva dos métodos fitossanitários
autorizados em Biodinâmica, mas sim uma
descrição dos métodos práticos, em especial os
extratos vegetais, mais utilizados em Portugal e
sua forma de aplicação.
16 páginas com fotos a cores. Preço: € 5.
Disponível em formato digital

A ABIOP tem outros livros, revistas e artigos sobre temas da Biodinâmica,
mas que se encontram somente para consulta dos sócios, não para venda.

