FORMAÇÃO EM BIODINÂMICA PARA
PRODUTORES BIOLÓGICOS
Este curso de 36 horas é destinado a pessoas com conhecimentos e/ou
experiência em Agricultura Biológica (necessário comprovação).
Permite uma compreensão básica dos conceitos subjacentes à
Biodinâmica e suas práticas e possibilita uma conversão a este
método, em qualquer cultura agrícola.
Nos processos de vida, muitas
forças diversas que não se originam
somente em interações materiais,
trabalham em conjunto. Todas as
medidas agrícolas baseiam-se no
ativar de processos que reforçam e
estimulam estas ligações naturais.
O método Biodinâmico tem a
haver, em grande parte, com o
formar de interações vivas e não
pode ser definido do mesmo modo
que outros métodos de produção
para artigos inanimados. O
trabalho feito pela mão humana no
cuidar da fertilidade do solo, das
plantas, das sementes e seu
material de propagação e dos
animais, em harmonia com as
condições locais, pode tornar a
quinta ou a horta num organismo
vivo. A enorme diversidade do
mundo natural significa que
práticas agrícolas aplicáveis num
determinado
local,
serão
totalmente inapropriadas em um
outro. As capacidades e vocação de
um agricultor precisam de ser
tomadas em conta para as várias
possibilidades de organização de
uma propriedade. O agendar
dessas medidas que afetam os
processos vivos, em particular, o
uso regular e consciente dos
preparados Biodinâmicos e a
consideração pelos ritmos cósmicos
na produção vegetal e animal, é um
fator da mais alta importância.

TODAS AS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL SERÃO CUMPRIDAS.
Por motivos contabilísticos, os participantes neste curso terão que se
inscrever como sócios da ABIOP, valor esse (€70) que já está incluído no
custo da inscrição

LOCAL: Monte Carvalho, Portalegre
DATAS: 9, 16, 23, 26 Setembro + 5, 14 Outubro (algumas datas
podem ser alteradas)
ORGANIZAÇÃO: Associação Biodinâmica Portugal
FORMADORES: João Castella e Outros
INSCRIÇÕES: para biodinamicaportugal@gmail.com até 23 de
AGOSTO 2020
CUSTOS: €280/pessoa (inclui inscrição na ABIOP)
INSCRIÇÕES: Mínimo 5 pessoas; Máximo 10 pessoas
A quem concluir o curso com aproveitamento será
passado um certificado que é válido para a certificação
Demeter.
Estudo das obras fundamentais da Biodinâmica
Estudo das Normas Demeter
Demonstração de Práticas Biodinâmicas
Venda de livros e outras publicações

ASSOCIAÇÃO BIODINÂMICA PORTUGAL

PROGRAMA
MÓDULO 1 - INTRODUÇÃO - 4 HORAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Exercício artístico
Apresentação pessoal e estrutura do curso
A Biodinâmica no momento presente – breve história da agricultura
Questões comerciais e Certificação. Normas Demeter
ABIOP – princípios, estrutura e objetivos
Metamorfose das Plantas
Exercício 1: planear o aumento de biodiversidade (ecológico, biológico, financeiro) de uma exploração
concreta
Exercício 2: estudar as 2 primeiras palestras do Curso aos Agricultores.

MÓDULO 2 – FUNDAMENTOS DA BIODINÂMICA - 8 HORAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Exercício artístico
Forças, Processos e Substâncias
Forças Terrestres e Forças Cósmicas – As qualidades planetárias
Água e Homeopatia
Noções de Astronomia e Calendário Lunar
A Exploração como um Organismo – planeamento e considerações gerais de certificação (ecologia)
Avaliação do exercício 2
Exercício 3: estudar a 3ª e 4ª palestras do Curso aos Agricultores

MÓDULO 3 – FERTILIZAÇÃO e COMPOSTAGEM - 8 HORAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exercício artístico
Fertilidade – Noções Gerais
Solos, Adubos Verdes, empalhamento e coberturas de solo
Trabalho de solos – Ferramentas e maquinaria
O Composto Biodinâmico (fabrico) e Preparados do Composto
O preparado MT – considerações gerais, fabrico, manutenção e aplicação
Outros Estimuladores de Compostagem
Avaliação do exercício 3
Exercício 4: estudar normas Demeter

MÓDULO 4 – OS PREPARADOS BIODINÂMICOS – 8 HORAS
•
•
•
•
•
•

Exercício artístico
Os Preparados 500 e 500P (considerações gerais, fabrico, manutenção e aplicação)
O Preparado 501 (considerações gerais, fabrico, manutenção e aplicação)
Maquinaria, Utensílios e Equipamentos para os Preparados
Demonstrações práticas
Outros preparados

MÓDULO 5 – FITOSSANIDADE – 8 HORAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Exercício artístico
Mais vale prevenir que remediar
Tratamentos fitossanitários – métodos holísticos e métodos químicos
Principais Métodos de Combate de Pragas em Biodinâmica
Plantas que curam Plantas – exemplos concretos + demonstração
Barreiras antiparasitárias
Avaliação do exercício 4
Avaliação final

TOTAL: 36 HORAS

