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“Най-великата сила е мисълта. Каквото
и когато да мислим, ние съграждаме от
невидимата материя нещо, което привлича
към себе си сили да ни помагат или да
ни вредят според характера на нашите
мисли... Няма лекар, който да премахне
болестите на тялото и душата така,
както ги премахва радостната мисъл.”
~ Петър Димков
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Заслушай се в гласа на тишината,
когато всички пориви мълчат –
тревогите забравил, суетата,
последвал най-мечтания си път.
Щом тръгнеш във посока необятна,
от знакa на съдбата приласкан,
пречистил с амулета си душата,
върви към своя миг неизживян.
Най-тихите ти пориви тогава
ще бъдат твоя юг във студове,
искрици в позагаснала жарава,
сред бурята – усмихнато небе.
Какво са завист, злоба, суета,
пред силата безмерно да обичаш –
красиво, по човешки, от душа...
Не струват, даже мъничка частица!

Един живот – красив
вселенски миг,
събран в две шепи ск
лючени “Надежда”,
с която върхове да по
кориш –
със две ръце, протег
нати насреща.
В най-тихите си по
риви човекът
осмисля най-мечтан
ия си път,
когато със едничка
добродетел
побира във сърцето
си света!

Нели Янчева

Не би могъл света да замениш
за две ръце, протегнати насреща,
и рамо, на което да склониш
по детски съкровените надежди.
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Две топли строфи обич – за утеха
ще сгреят, вместо клечица кибрит,
душата ти, залутана далеко,
застинала в тревожния си вик.

Прегръдка, подарена
от сърце –
уютна, непринуден
а – човешка,
постъпка благородна
, но за две –
отплата не поискала
насреща,
един спонтанен, ми
ловиден жест –
усмихнал две разпла
кани зеници,
и ласка, претопила
ледове –
прогонила страха в
копнежи скрити...
Не се измерват, даже
с векове
и с полета на прелет
ните птици!
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>> ИНТЕРВЮ

Жаклин Толева понастоящем е председател на партия

Жакливна
Толе
>>

>>

* ВЕГЕТАРИАНЕЦ ПО РОЖДЕНИЕ

“ЧОВЕШКИЯТ ОРГАНИЗЪМ ПРИЕМА
СТРАХОВАТА ПСИХОЗА, КОЯТО СЕ
ОТРАЗЯВА В АУРАТА НА
УБИВАНОТО ЖИВОТНО”

“Български демократически форум” и член на Националния
съвет на Коалиция от партии “ДЕСНИТЕ” (КПД) .
Магистър по право на Юридическия факултет и магистър по
теология на Богословския факултет към Софийския университет
“Св. Климент Охридски”. Има следдипломна квалификация по
политически умения, придобита в Нов български университет,
също по публична администрация – от Университета за
национално и световно стопанство, както и защита на основните
права на човека в европейското право – от Програма TEMPUS,
като става носител на специална награда по програмата.
Специализирала е в САЩ, Испания, Полша, Великобритания
и Будапеща управление в мултиетническо и мултикултурно
общество, равнопоставеност и права на човека. Има редица
публикации по правни казуси и законодателни актове.
Работила е в Народното събрание като съветник в Комисията по
правата на човека и вероизповеданията, съветник в кабинета на
заместник–председателя на Народното събрание и съветник в
Комисията по образование и наука. Била е юридически съветник
на неправителствената организация “Български дарителски
форум“.
Член е на сдружение “Правна защита и съдействие на човешките
права в България”, където е работила по проекти като: “Помощ
от млади за млади”, “Създаване на бюра за безплатна правна
помощ за социално слаби граждани” и “Информираността на
младите българи за процеса на интеграция в Европейския съюз”,
а отделно е участник и в проекти като “Културно наследство,
национална идентичност, европейски ценности” и др.
Наред с професионалните си изяви, Жаклин Толева е активен
деятел и секретар на музикалното читалище “Акад. Андрей
Стоянов” в София и член на фондация “Безсмъртни българи“.
Дъщеря на известния богослов, обществен деятел и автор
Ваклуш Толев, Жаклин е сърцат патриот и страстен изследовател
на българската история и култура. Хобито й е да участва в
експедиции по следите на събития, свързани с историята на
България. Счита, че за да си готов за управляването на една
държава, трябва преди това да си се запознал с миналото й и с
делата на предците, създали и укрепвали тази държава.
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Първоначално ми беше обяснено защо не е полезно да бъде захранван човешкият организъм
с месо. Човешкият организъм приема вибрацията, страховата психоза, която се отразява
в аурата на убиваното животно. И всъщност
това беше една домашна култура, а в някаква
степен и на средата, в която родителите ми
се движеха, така че за мен не е имало проблем –
не е било толкова мисловен процес, колкото
едни порядки, които съм възприела. Безспорно, движейки се в обществото през годините,
понякога съм си служила и с един аргумент,
който в никакъв случай не е лъжа: аргументът,
че ако консумирам месо, ще проявя някаква
алергия. И това е самата истина, защото при
човек, който никога не е консумирал месо –
от дете, в по-късна възраст организмът му не
може да приема тази токсична храна и реагира
с алергия.

От колко години сте вегетарианец и как точно стана при Вас?
Моето вегетарианство е от самото ми рождение. Родителите ми са
били вегетарианци по убеждение,
изповядвайки закона за еволюцията, и съответно не са допуснали
аз да бъда хранена с месни продукти.
Беше ли им трудно това да не
допуснат?
Със сигурност за тях е било трудно, но са ми спестили да споделят
с мен тези трудности. Моето
детство премина в един период,

10

в който доминираше колективизмът като идеология и приложение,
така че всеки, който се отличава –
било то възрастен човек или малко дете, от порядките, които са
създадени в колектива, е изпитвал
някаква трудност. Благодаря наистина на родителите си, че са ми
спестили това да споделят трудностите, които са имали.
Едно малко дете трудно разбира определени правила и порядки.
Как всъщност разбира детето,
че това и това не се яде – да ни
споделите от личния Ви опит?

НА ПЪТ КЪМ ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ„ 2010

ДОБРО ПОЛЕ„ 2014

>>

Вие сте законотворец, така да кажем –
като политическо лице сферата ви на дейност е в устройването на обществения
ред и взаимоотношения. Смятате ли, че
трябва да се даде повече свобода на родителите да избират какво е редно за децата им във всяка една област на живота
или всичко е добре да се регулира максимално пълно от държавата?
Абсолютно категорично съм привърженик на
това, че индивидуалните права – правата на отделния индивид, правата на детето включително, трябва да бъдат спазвани. Разбира се, това
не означава, че трябва да изключим намесата
на държавата в общите рамки, които касаят
здравето на съответния индивид. Но колкото и
медицината да се опитваше с години да направи
внушението, че неконсумацията на месо може
да доведе до редица заболявания, всъщност
фактите опровергават тези твърдения. Фактите показват, че милиони хора по света не
консумират месо, а са не само живи, но и съвсем
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през Стара планина и
Шипченския проход
с участието
на Жаклин ТОЛЕВА
20-26 август 2014
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здрави. Така че категорично подкрепям и всякакви
инициативи – включително искам да поздравя Българско вегетарианско общество за инициативата
му да се въведе алтернативно вегетарианско меню
като право на избор в детските учебни заведения,
които са на бюджетна издръжка.
Това е конкретен проблем, на който се даде публичност в последно време. Иначе има редица неща,
които могат да се отстояват, но като че ли това
е най-акутният проблем в момента – храненето на
децата, защото там има едно противоборство на
самите институции.
Смятате ли, че по магазините вече има достатъчен избор на вегетарианска храна? И дали е
по-скъпа спрямо другите?
Определено мога да кажа, че се радваме на доста богат избор на храна, която да е в рамките на едно вегетарианско, включително и на веганско меню. В някаква степен има оскъпяване, ако държим да бъде от
екологично чист район, да бъде био-сертифицирана.
Но ако говорим в рамките на стандартното вегетарианство, т.е. неконсумирането на месо – има

>>

ЧАСТ ОТ НАМЕРЕНИТЕ ШРАПНЕЛИ ПО ВРЕМЕ НА ПОХОДА

>>

>>

ПРЕД ЧЕШМАТА, ПРАВЕНА ОТ KОЛЬО ФИЧЕТО

СОКОЛСКИ МАНАСТИР, край габрово
твърдения, че е далеч по-икономично човек да се храни с вегетарианска храна.
Как мислите, вегетарианците
имат ли по-специално отношение към храната или към това
какво влиза в организма им?
Знаем, че всъщност има различни
съображения да се възприеме едно
вегетарианско хранене: било то
по здравословни причини, било то
по етични причини да няма насилие
над животните, било то поради
някакъв вътрешен норматив, било
също така тази икономическа целесъобразност, че вегетарианският режим на хранене е по-икономичен. И, разбира се, въпрос е
не само на осъзнато хранене,
но и на едно дълбоко убеждение, което е свързано с идеята за духа, за духовността,

за чистотата, като поредното
съображение за приемане на вегетарианска диета. Последното е
свързано с осъзнаването, че човешкото същество не се състои само
от физика. Човешкото същество
има още няколко тела: духовно,
така наречено тяло, има мисловно
тяло, астрално... и всичко това се
изгражда и благодарение на материалната храна, която приемаме. Тоест имаме тезата, че ние
трябва да направим една физиологична култура, която да доведе
до изчистване на тези духовни
центрове, през които протича
енергията в нашето тяло, и това
извежда на преден план необходимостта от чистота на материалната храна, с която даваме сили на
този организъм.
В този смисъл, може ли да се
каже, че вегетарианците обръщат повече внимание на храната, защото преценяват какво
постъпва в човека с нея?
Зависи как човекът възприема храненето изобщо. За съжаление има
хора, които просто ядат, има хора,
които се хранят, но има и хора, които се хармонират, когато приемат храна. Мнозинството хора
и животните ядат. Малцина са
тези, които могат да се хранят,
и може би единици са тези, които
осъзнават, че хармонират всичките тела и енергии в себе си, когато поемат храна.

~ www.vegebg.org
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* ВЕГЕТАРИАНЕЦ ОТ НАД 10 ГОДИНИ

“ВЕГЕТАРИАНСТВОТО Е
ПЛАНЕТАРНА ЕТИКА”

към момента е политически
председател на Коалиция от партии “ДЕСНИТЕ”.
Учредител е на БЛС през 1989 г. с три мандата като член на УС, два
от които е заместник-председател; създател е на НЗОК и е нейният
първи директор; заместник-министър на Здравеопазването в три
правителства и министър на Здравеопазването в правителството на
ОДС (1997 – 2001). Почетен председател е на Международен институт
по здравеопазване и здравно осигуряване. Участвал е в създаването
и управлението на множество неправителствени организации
като Асоциацията на частните здравни заведения (1993 – 1997);
Асоциацията по медицинско право (1994 – 1997); Асоциацията на
здравните мениджъри в България (2002 г.) и др.
Автор е на множество публикации и книги в областта на здравната
политика, здравната реформа, управлението на здравеопазването
и здравното осигуряване. Ръководил е екипа, разработил и съставил
Националната здравна стратегия 2001 – 2010 и План за действиe към
нея.
Завършил е висшето си образование в Стоматологичния факултет
на Медицинска академия в гр. София. Има и магистратура по
Стопанско управление, придобита от Държавния университет
“Проф. д-р Асен Златаров” в гр. Бургас. Специализирал е здравен
мениджмънт и управление на социалното и здравното осигуряване
в Университета “Джордж Вашингтон” – САЩ; квалифицирал се
е в Института по публична администрация – Дъблин, Ирландия;
в Института по обществено здравеопазване “Карлос III” – Мадрид,
Испания; в учебния център на най-голямата здравноосигурителна
каса “АОК” – Херсбрук, Германия; както и в множество други
учебни заведения, университети и институции във Великобритания,
Австралия, Франция, Австрия, Швеция, Холандия и др. Бил е директор
на Обединена градска болница; програмен директор на Проект
по програма ФАР на ЕС; директор на частен Медицински център в
София; член на Надзорния съвет на НОИ; два мандата е бил член на
Висшия медицински съвет, а един мандат е бил негов председател;
бил е председател на Висшия съвет по фармация и на Националния
съвет по наркотични вещества и т.н.
Отделно от професионалните си занимания Илко Семерджиев е
страстен читател в най-разнообразни сфери, сред които история,
политика, философия, религия и изобщо култура в най-широк
смисъл. През 2010 г. дори е отчетен като читател № 1 за тях от
веригата книжарници “Хеликон”.
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АЛЕКСАНДРА ВАЛИ

Откога сте вегетарианец и каква е
причината?
Вече повече от 10 години. Причината
е чисто етична. Така се случи, че с моя
син спряхме в някакво крайпътно ханче
да обядваме. Сервитьорът ни предложи
раци. Каза, че са много голям деликатес и
даже ни предложи да си ги изберем сами.
За мен и сина ми изненадата беше голяма, защото видяхме едно корито с живи
раци… В нас бяха вперени стотици очи.
В момента, в който се изправихме пред
тях, те започнаха да отстъпват назад.
Впечатляваща гледка – ние живеем малко по инерция очевидно. Виждайки тези
очи и мислейки си, че трябва да убия
някое от тях, за да го изям, реших, че не
е това нещото, което искам. Всъщност
аз и като малък не съм расъл с месо.
Роден съм в Гоце Делчев и докато изляза от града си, семейството ми се е
хранело предимно с растителна храна.
Идвайки в София промених режима си на
хранене. Но тази случка обърна в мен начина ми на мислене.
Така че причината е чисто етична, но
по-късно забелязах и определени здравни ефекти.
Какво се промени за Вас здравословно?
Уморявам се по-трудно. Тоест имам
повече енергия. Освен това смятам, че
мисълта ми е по-бистра. Намирам, че някои болежки, които съм имал, всъщност
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са изчезнали. Това не става
бързо, обаче. Нека да дам един
пример. Най-бавната обмяна
в човешките тъкани е тази
на костите. Тоест, ако човек
очаква да има някакъв вид
премахване на болка, да кажем от става – това изисква
поне седем години. Така че
бързите ефекти не бива да се
очакват, но постоянството
дава своя резултат.
А не беше ли трудно да
се откаже нещо, което
е вкусно? Спомена, който
описвате, се забравя.
Не е така. Този спомен е вечен!
Докато е жив, човек го носи
в себе си. Толкова е впечатляващ. Другото е по-маловажно.
В крайна сметка има йерархия на ценностите. И когато човек приеме, че е по-добре
да съхранява живота, е лесно
да се откаже от месото.
А дали е здравословно вегетарианството? Някои от
причините човек да се колебае за вегетарианство
е теорията, че без месо
не може да се живее и да
сме здрави.

О, това определено не е така.
Много хора живеят без месо,
и то поколения наред – има
такива семейства. И това
е семейна традиция. Въпросът е в това как се балансира храненето, когато не се
консумира месо. Белтъчини
се набавят и от растителни храни. Веригата слънцерастение-животно-човек по
отношение на храненето е
прекалено дълга.
Това означава, че ставайки вегетарианец е нужно
да имаш по-висока хранителна култура?
Определено е много важно.
Освен това аз не съм привърженик на големите крайности. Примерно млечните
продукти, яйцата… това са
нормални храни. Добре е да
не се изпада в резки крайности – не може да искаме
от съвременното общество
изведнъж да се откаже от
навиците си.
Смятате ли, че правилното хранене и комбиниране
на храните трябва да се
включи като дисциплина
за изучаване в училищните програми?
Задължително е. Нещо повече – онова, което касае здравето на човека, трябва да се изучава като здравна промоция,

като програма в училище, и то от найранна детска възраст. Защото няма поценно от здравето. По-добре е да сме
здрави, а не да стигаме до здравната
система, когато сме болни.
Не е ли наложително вече да се даде
повече свобода на родителите да
избират какво е добро за децата
им дори в сферата на храненето?
Защото настоящите уредби за държавните детски градини включват
задължително месо и животниски
продукти в ежедневното меню и забраняват внасянето на храна отвън,
освен в случаите на медицински
установени алергии и заболявания.
Това, разбира се, са известни ограничения, които произтичат от организирания характер на съвременното отглеждане на деца. Никой не пречи на родителите да правят свободния си избор.
Понякога може би този свободен избор
ще ги лиши от определени придобивки,
но тук отново стигаме до йерархиране на ценности. Изключително точна е
обаче констатацията, че доста неща са
закостенели и стоят непроменени от
много време. Всъщност би трябвало да
се преразгледа, особено там, където се
харчат публични средства – да има възможност за някакъв избор. Най-малкото
за такъв тип вегетарианско хранене.
Да, в други държави вече доста е
уреден този въпрос.
Това е правило във всяка една демократична страна – публичният ресурс да
задоволява публичните нужни. А вегетарианците не са малко.
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В България вегетарианците не се показваме много публично. Дали това
не е един социално-отговорен избор,
който би трябвало да се популяризира като личен пример? Особено от
популярните личности.
Социално-отговорен е много интересна
формулировка. Да, смятам, че е такъв.
Първо е индивидуално-отговорен, разбира се, защото това е отговорност към
самия себе си. Второ, облекчава социума.
Облекчава го най-малкото с това, че
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вегетарианецът е много поикономичен участник в общия
живот. Много по-прибран. Той
потребява по-малко природни
ресурси. Нека дам един установен факт: за да се произведе килограм телешко месо
на една годишна възраст,
са необходими 16 килограма
зърнени храни. Тоест виждате какъв е икономическият
ефект, а всеки икономически
ефект е и социален ефект.
Но аз отивам още по-далеч –
това е и нравствен проблем.
Докато човекът е хищник, не
може с чисто сърце да се нарече нравствено същество.
Убийството си е убийство.
Отнемането на живот е отнемане на живот. Страданието на същества, които имат
съзнание, не бива да бъде допускано. Цивилизацията на
хората трябва да се развива.
Вегетарианството е форма
на етика към природата, на
планетарна етика. Трябва
вече да мислим и за това в
глобалното общество.
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ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ, интервюиран от АЛЕКСАНДРА ВАЛИ
>>

С опита Ви на Миснистър на здравеопазването в правителството
на Иван Костов какви мерки бихте
предложили сега като същностно
важни за оздравяването на нацията
ни? Или в политиката е приоритет
по-скоро институционалното регулиране на здравеопазването, когато
вече са налице болните?
За мен информационната кампания е нещо изключително важно и лично аз бих
предложил такава. Здравната промоция
е много важна за всеки човек. В крайна
сметка знанието ни помага да оцеляваме
и да се развиваме. Всъщност цивилизацията е плод на знанието. И това трябва
да бъде и държавна политика. Онова
знание, което е полезно за всеки един, би
трябвало да бъде държавна политика.

>>
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В ДОМАШНА ОБСТАНОВКА

~ www.vegebg.org
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ЗА БИОПРОИЗВОДСТВОТО
КАТО ЕДИНСТВЕНАТА АЛТЕРНАТИВА НА БЪДЕЩЕТО

Автор НИК МАЙЪР

* Превод КАМЕН БАНОВ * www.althealthworks.com, 14.12.2013
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В момент, когато правителството на САЩ продължава да внедрява
все повече корпоративно-ориентирани земеделски методи като
ГМО и монокултурните посеви, залагащи на интензивната употреба
на химични технологии, Обединените нации се застъпиха за острата
нужда от създаването на устойчива система, концентрирана върху
биопроизводството.
Това бе и главната тема на публикацията от “Конференция на Обединените нации за търговия и развитие” (UNCTAD), озаглавена “Преглед на търговията и околната среда 2013: Събудете се, преди да
е станало твърде късно”. Публикацията включва мненията на над 60
експерти от целия свят.*
Обложката на доклада прилича на тази на хитов документален или
холивудски филм, а драматичната нотка в заглавието не може да
бъде пренебрегната – настъпил е мигът, в който трябва да направим
кардиналния завой към нашите корени.
Констатациите в доклада изглежда до голяма степен отразяват един
по-ранен доклад на Обединените нации от декември 2010 година,
особено по отношение на аспектите, свързани с органичното земеделие в малък мащаб. В него именно то се посочва като възможното
решение за глобалното изхранване, а не ГМО и монокултурите.
Според новия доклад са нужни драстични промени в нашите агрикултурни и търговски институции, поставяйки акцент върху дребните
производители.
Разнообразие от мини-стопанства, намаление използването на химични торове и други промени са неотложно нужни, казва още докладът. Правилата на глобалната търговия трябва да претърпят поправка, която да ги постави в служба на тези цели. За съжаление обаче,
подобна доктрина е в пълен разрез с философията на мега-сделки
като „Транс-тихоокеанско партньорство” (TPP) и „Трансатлантическо
партньорство за търговия и инвестиции” (TTIP) между ЕС и САЩ.
Въпросните предстоящи сделки работят основно в полза на международните корпорации и финансови институции, осигурявайки им още
по-стабилен контрол над световната икономика. Дори глобалната
сигурност може да бъде застрашена поради покачването на цените
на хранителните стоки, предупреждава докладът.
“Това налага рязък и забележителен преход от конвенционална, монокултурна и високо зависима от външна поддръжка индустриална
продукция към набор от устойчиви, възобновяващи се производствени
системи, които също така подобряват значително продуктивността на
дребните фермери” – заключава докладът.
Можете да прочетете повече на официалния сайт на Института по
селско стопанство и търговска политика – www.iatp.org

* Изтегли от: www.unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2012d3_en.pdf

33

издание на

ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА
НОВОТО ВРЕМЕ

БВО

брой 17/2015
Зелени
и
цент
к
А

Интервюта взе

АЛЕКСАНДРА ВАЛИ

БИОДИНАМИЧНИ МЕТОДИ И ПЕРМАКУЛТУРА

Текстообработка
НАДЯ БОГДАНОВА, ВАЛЕНТИН КРАЛЕВ, ДИАНА СТАТЕВА
Редакция РАЛИЦА БЛАГОВЕСТОВА, ТАНЯ НЕДЕЛЧЕВА

част 1
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ФОТОГРАФИЯ © ЛЮБОМИР ХАДЖИЙСКИ, ЛИЧЕН АРХИВ

Преди да се прилага истинска екология, която за мен е
под формата на пермакултура в истинския свят,
във фермите и т.н., ние имаме много работа
по манталитета, по помагане на хората
да виждат света по друг начин.
~ МИХАИЛ КОСЕВ, пермакултурен дизайнер
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МИХАИЛ КОСЕВ: Завършил съм кинорежисура и педагогика, затова моето
виждане за нещата е просто да установим и издигнем екологията да съществува не само на видимо ниво – разделно
изхвърляне, градинарство и всички тези
материални неща, които хората свързват с екологията, но и на интелектуално ниво. Екологията да е интелектуално
занимание също в сферата на архитектурата и дори математиката. Екологията може да отваря много разговори в много различни посоки – не само
за градинарството и как се ползват
ресурсите, а по-скоро в аспект на
отношенията между хората, между
хората и земята, а и отношението
на човека към самия себе си.

*

ÑÂÀÌÈ ÏÀÐÀÌÀÒÐÅÉÒÈ: Èìà ìíîãî
ïðîáëåìè íà òîçè ñâÿò, íî áåç äóõîâíîñò, áåç ñúñòðàäàíèå, áåç äà
ãîðèì â òези неща – íÿìà äà ãè
ðàçðåøèì. Îñîáåíî ìëàäèòå õîðà – òå
òðÿáâà äà ñà ÷àñò îò çàùèòíè÷åñòâîòî,
çàùîòî èìàò ïî-ãîëÿìà ñïîñîáíîñò
äà ðàçïîçíàâàò ãðåøêèòå, êîèòî ñà
áèëè íàïðàâåíè â ìèíàëîòî. Èìà ñúùî
è âúçðàñòíè, êîèòî ñè ïðèçíàâàò, ÷å ñà
íàïðàâèëè ìíîãî ãðåøêè â ìèíàëîòî è ñà
ãîòîâè äà ñå ïðîìåíÿò. Çàòîâà âñè÷êè
ñìå ãîòîâè äà áúäåì Ïàçèòåëè – îò

8-ìåñå÷íèòå äåöà äî 80ãîäèøíèòå ñòàðöè, âñè÷êè
íèå òðÿáâà äà ñå èçïðàâèì
è äà ñòàíåì Ïàçèòåëè íà
ìàéêàòà ïðèðîäà.

*

ËÞÁÎÌÈÐ ÕÀÄÆÈÉÑÊÈ: Това,
което искам да направя, е запълването на една пазарна
ниша за отглеждането на
чиста растителна храна – без
отрови, но да не е със сертификата “био”, за да се позиционира на едни по-нормални
цени на българския пазар.
Основният проблем, поне за
мен, ще бъде етиката в това
начинание и необходимостта хората, които наистина
се занимават, да осъзнават
това. Всъщност основната идея, по която искам
да работя сега, е да намеря още хора, които се
интересуват от това
и държа тези хора да са
повечето млади, тъй като
в младите хора го има повече и етическия кодекс,
и мисленето е малко поразлично – по-отворени са
към новите неща.
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МИХАИЛ КОСЕВ: Преди да се прилага истинска екология, която за
мен е под формата на пермакултура в истинския свят, във фермите и т.н. – ние имаме много работа по манталитета, по помагане на хората да виждат света по друг начин. Ако някой може да
си го позволи, не означава че трябва да употреби – затова си говорим за
тази етична база на пермакултурата.
Това е признаване на граница на употребление. Има такива хора, които
много нагло използват ресурси само защото могат да си го позволят,
а не защото имат нужда. Това е манталитетът, по който трябва да
работим най-напред.

ÑÂÀÌÈ ÏÀÐÀÌÀÒÐÅÉÒÈ

АНО
Р
И
Н
И
Б
КОМ
ЗИЕ
А
Р
Б
О
О
БИОРАЗН МОНОКУЛТУРИ
О
НАМЕСТ
Един от пермакултурните принципи е
“Everything gardens”, или “Всичко
градинарства”, което значи,
че пчелите, птиците... –
ВСИЧКО в този свят създава
среда, която за него
ще е най-хубава и
най-уютна; средата,
която едно дърво,
езерата, тревите
си създават, е
полезна за всичко,
което ги
заобикаля.

~ МИХАИЛ КОСЕВ,
пермакултурен дизайнер
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Духовен водач, Движение “Световен пакт на осъзнатостта”

ÑÂÀÌÈ ÏÀÐÀÌÀÒÐÅÉÒÈ: Åäèí îò íàé-ãîëåìèòå ïðîáëåìè íà ñâåòà å ìîíîêóëòóðíîòî çåìåäåëèå – íàñÿâàò
ñå îãðîìíè ïëîùè ñàìî ñ åäèí âèä
ðàñòåíèÿ è ïîñëå ñàìî åäíà ãîëÿìà
êîìïàíèÿ ïðàâè ïàðè îò òîâà. Êîé ùå
ñå îáëàãîïðèÿòñòâà îò òîâà ìîíîêóëòóðíî çåìåäåëèå, êàòî çà íåãî ñå
íàëàãà çåìÿòà äà ñå îòðîâè ñ õèìè÷åñêè
ïðåïàðàòè?
Ñåìåéíèòå ôåðìè ñà óíèùîæåíè – êàêâà áåçñìèñëèöà å òîâà! Çà äà èìàò
áëàãîñúñòîÿíèå ñåìåéñòâàòà îò ôåðìåðè, ïúðâî òðÿáâà äà èìà ñåìåéíè
ôåðìè. Êîãàòî ÷îâåê ðàçïîëàãà ñ ìàëêî
ïàðè, òîé èñêà äà ñè èìà ôåðìà è íå
æåëàå äà æèâåå â ìàëêî àïàðòàìåíò÷å
â ãðàäà. Êúäå îòèäå âñè÷êî òîâà â íàøè
äíè? Êúäå ñà ìàëêèòå ôåðìè, â êîèòî
æèâîòíèòå ñà ñâîáîäíè, ïðîèçâåæäà
ñå áèî-ïðîäóêöèÿ ïî ïðàâèëàòà íà ïåðìàêóлòóðàòà, êúäåòî èìà è äúðâåòà, è
áèîðàçíîîáðàçèå, è âñè÷êî å â õàðìîíèÿ ñ
ïðèðîäàòà – êúäå å âñè÷êî òîâà?!
Ìíîãî å âàæíî äà ðàçáåðåì, ÷å âñè÷êè

òðÿáâà äà ñå îáåäèíèì çà
âèñøàòà öåë.

*

МИХАЕЛА ЦАРЧИНСКА: В пермакултурата се стремим
към комбиниране на растения и определено това, което прави конвенционалното земеделие със засаждането на един тип
култура на лехички на огромни площи е изключително лоша практика. Пермакултурата създава едни
много по-естествено изглеждащи системи.
Ще дам пример с една ферма в
Австралия, в която бях и която ми е много любим пример –
казва се The food forest, или
"Хранителната гора". Тя съществува от средата на
80-те години, разработена
е на площ от 15 хектара от
едно семейство и техните
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МИХАИЛ КОСЕВ

Пермакултурен дизайнер

две деца, които всъщност са се
родили там, израснали са и вече
са големи хора. Родителите все
още са там и са много активни,
водят много курсове и работят
с най-различни групи. Това, което
те са направили, е много хубава
комбинация между внасяне на биоразнообразие и същевременно подреждане на растенията, тъй като
площта е 15 хектара. Направили са
редички тук там, но хубаво са ги
разпределили, така че площите на
тези редички не са толкова големи
и същевременно редуват различни
видове растения, тоест различни
видове дървета. Примерно, рошков и шамфъстък – това са две
основни за тях култури, защото
правеха шоколад от рошков и имаха много хубав и интересен дехидрататор за ядки, разработен от
тях. (Той беше изолиран със сламени бали, което е много гениално.)
И между тези редове са посадени
други ниски растения като овес
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и бакла. Баклата, като всички бобови растения, е азот-фиксираща,
а овесът създава много голямо
богатство на минерали. Когато
комбинираме тези две растения
между редичките дървета, се поддържа един много добър живот на
всички микроорганизми в почвата.
Тук е много интересно да се
отбележи, че най-голямото биоразнообразие не е над земята, а
е под нея. Дълбоката оран е изключително лоша практика, защото унищожава този живот
там, където той е най-нужен.

*

МИХАИЛ КОСЕВ: В пермакултурната градина никога няма да намериш
само един вид, винаги ще виждаш
много видове. Пермакултуристите не вярваме в плевели и за нас
всяко едно растение има цел, има
смисъл, има приложение.
Един от пермакултурните принципи е “Everything gardens”, или
“Всичко градинарства”, което

значи, че пчелите, птиците... –
всичко в този свят създава
среда, която за него ще е найхубава и най-уютна.
Разликата с природната екология и
човешката дейност е, че средата,
която човекът създава, не е полезна за останалите организми.
От друга страна – средата, която
едно дърво, езерата, тревите си
създават, е полезна за всичко, което ги заобикаля. По този начин
всички сме свързани и затова
пермакултурата, като едно
истинско екологично движение,
съзнава, че всичко е свързано и
следва природните закономерности. Тези закономерности
са на всяко ниво – например
галактиката е с формата на
спирала и виждаш също спирала
на палеца си...

*

ËÞÁÎÌÈÐ ÕÀÄÆÈÉÑÊÈ: Тук бих
използвал думичката холистично, т.е цялостно – за мен
целостта е на първо място
и изучавах здравето, здравия
организъм, както сега го правя в
растителното царство. Опитвах се първо да осмисля какво е
здравият човешки организъм, като
изкарах курсове за масажист, след
това за масажи с кристали, откъдето дойдоха и други идеи, които
да се свържат със земеделието.
Започна да ми става все по-интересно взаимодействието между
билките, растителното царство и
човека; след това със самата храна как се случват нещата. Поне за
мен енергията от плода не се
пренася само на ниво физичес-
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ки вещества. В днешно време
даваме стойност на храната
изцяло като въглехидрати, белтъчни, минерали, соли и прочие... но моята мисъл е доказателство, че не е точно така,
защото когато изядеш примерно една ябълка и почувстваш
ситостта веднага, веществата все още не са приети от
стомаха и тялото.
В източните схващания на медицината се казва, че това всъщност
е от праната – енергията, или
който както й дава определение –
в смисъл, че жизнената сила на
плода се отделя веднага и именно
оттам идва усещането за ситост
непосредствено след нахранването, докато за самата преработка на минералните и останалите
вещества е нужно повече време.
Това ме провокира да търся как
въпросната жизнена енергия
в плода се формира, натрупва
и предава и какво се случва при
взаимодействието между човека и растението.

*

СВЕТЛА НИКОЛОВА: Когато се познават принципите на биологичното земеделие – те са основани на
сеитбообращение, познаване на
почвата, на съвместимостта между отделните растения, за да се
отглеждат такива, които взаимно
си помагат... Например лукът отблъсква морковената муха и ако
те (лук и морков) се засеят едно до
друго, не е необходимо да се пръска със специален биопрепарат, за
да бъде морковът чист от мухата. Но всичко това изисква много
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Д-р на природните науки, Сдружение “Агролинк”

познания, а не всички ги имат. Те
купуват препарати. Да, такива са
разрешени в биологичното земеделие, но това струва пари.

*

ËÞÁÎÌÈÐ ÕÀÄÆÈÉÑÊÈ: Въпросът е
да можеш да осъзнаеш процесите
и да измислиш решението – поне
за мен това е въпрос както на
въображение, така и на познание.
Тази година в експерименталната
част на полето, в междуредията
на доматите засадих детелина,
която освобождава азота в почвата, а между самите корени
домати сложих босилек, който
чудесно си взаимодейства с домата и го предпазва от голяма част
от насекомите.

*

ПЕТРА КРУБЕК: Разбрах, че когато засадиш ягоди и лук заедно, това
е много добра комбинация. Също
така, когато поставите мента в
края на всяка леха с картофи,
вкусът на картофите се подоб-
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рява.
Имам едно голямо езерце в моята градина, а при тези езерца
винаги съществува проблем с излишъка от азот или хранителни
вещества. Затова слагам сламени
топки, които отнемат голяма
част от азота и хранителните
вещества. Когато тези сламени
топки станат прекалено мокри –
обикновено след седмица, ги вадя и
ги слагам при зеленчуците, така че
азотът прониква в зеленчуковата
градина и употребата на изкуствени продукти става излишна.
Това е една устойчива и самоподдържаща се система.

*

СВЕТЛА НИКОЛОВА: Има различни
препарати, подходящи в биодинамичното земеделие, които се правят от лайка и други. Копривата е
уникално растение, което може
да помага за други растения. Аз
правя чай (настойка) от коприва. След като престои 24 часа или
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СВЕТЛА НИКОЛОВА

повече, се пръска с него.
Също редуване на културите през
годините. Ако един домат се засади, когато предната година на
същото място е имало бобово
растение, той ще получи наготово азот, защото бобовите култури акумулират азот от въздуха и
го вкарват в почвата. Растенията,
които обичат азот и са след бобова култура, ще го имат осигурен.

*

МИХАЕЛА ЦАРЧИНСКА: В пермакултурата се залага на биоразнообразието, комбинират се по определен начин растенията, което в
биодинамиката се нарича "алелопатия". В пермакултурата на английски това звучи като companion
planting – т.е. растения, които са
си компаньони, които си взаимодействат добре. Реално могат да
бъдат открити много таблици
в интернет, където човек може
да сравни домата примерно с босилека, което е една класическа
комбинация, която си отива като
вкус. Много често това е добър
показател, макар че другата добра
комбинация е зелето и ягодите,
която не би му хрумнала на човек.
Не е задължително да си отиват
вкусово, но същевременно добре
си взаимодействат.
България има толкова хубави традиции и ако човек обиколи различни села не само тук в Родопите, а
най-различни части в България, ще
разбере колко много знаят възрастните хора. В едно изследване,
което правих преди години на граничните зони на Източни Родопи,
говорейки с местни хора, разбрах
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че те комбинират чубрица с фасул или около овощните дръвчета,
около ябълките садят латинки.
Латинката не само е красива, но
и предпазва растението от вредители и същевременно фиксира
азот в почвата, а азотът е един
от най-важните минерали.
В пермакултурния дизайн това,
което правим и залагаме при една
много изтощена от конвенционално земеделие почва, е да започнем
винаги с азот-фиксиращи растения, защото те много бързо ще
подпомогнат това място да се
възстанови и ще го подготвят за
засаждането на други култури.

*

ËÞÁÎÌÈÐ ÕÀÄÆÈÉÑÊÈ: Люцерната е най-доброто растение
за зелено торене. Тя е растението, което отделя наймного азот в почвата и я обогатява най-добре. Тя е добър
предшественик за абсолютно
всички други растения. А за съвместно съжителство аз лично
ползвам детелината, както споменах, тъй като тя остава ниско
долу, докато расте. Люцерната
класи нависоко и в даден момент
може да вземе надмощие над
останалата култура. При детелината го няма този проблем.
Донякъде може би се сблъсква
с доматите, защото детелината има нужда от по-голямо
количество калий, който извлича от почвата, но пък когато
се прави торене, използват се
препаратите от коприва и полски хвощ и много бързо се преодолява недостигът.
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ËÞÁÎÌÈÐ ÕÀÄÆÈÉÑÊÈ
Земеделски производител

ПРЕПАРАТИ И ДРУГИ РЕШЕНИЯ
ËÞÁÎÌÈÐ ÕÀÄÆÈÉÑÊÈ: Когато се
развиват акарите, ползвам един
смесен препарат, който се прави от ферментация на коприва и
полски хвощ.
Един килограм прясна коприва се
слага в 10 литра вода, като е важно
водата да не е чешмяна, т.е да не е
хлорирана, а да е от извор или дъждовна, за да може по-бързо да протече самата ферментация. Чрез
нея се развиват анаеробните бактерии, които са важни за случващото се. Когато препаратът е готов, отново се разрежда в съотношение 1:10 във вода, след което се
пръска. При мен поне в предходните
две години това даде прекрасни резултати – растенията изглеждат
така здрави и жизнени.
Копривата си я ползвам профилактично. С нея пръскам един път
в седмицата, тъй като тя наисти-
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на много добре подхранва растенията и предпазва от по-голямата
част от насекомите.
Полският хвощ го ползвам поспециално, когато дойде времето на маните и акарите. Той
също дава отлични резултати. От
опит мога да го кажа.
Когато се появят листо-гризещи, листо-смучещи насекоми, тогава вече третирам с други препарати. Като основна единица се
намесва чесънът, от който също
правя ферментационен извлек. При
него ферментацията отнема около две седмици, но специфичното,
тъй като е силен, е, че разреждането вече отива в съотношение 1:20.
Миналата година се срещнах с
един странен момент – оказа
се, че бялата зелева пеперуда
много обича домата, снася си
червейчетата вътре и те го

сондират. Забелязах, че особено
много обича моята нива, поразрових се да видя защо и се оказа, че препаратът от коприва
привлича самата пеперуда. След
като разбрах това, контра
атаката беше осъществена с
препарат от самия домат.
Нещо, което е странно, но
доматът също предпазва от
гъсеници, листо-гризещи насекоми – както и пелинът, който дава един от най-добрите
резултати, тъй като самият
пелин отблъсква насекомите.
Ефектът трае 4-5 дни – растението просто става неприятно за
тях и си го подминават.
Обобщено, най-често ползваните препарати това са копривата, полс-кият хвощ и чесънът.
Започнах да използвам и хомеопатични капки или тези, които
сам си правя по метода на д-р
Бах, но за тях все още не мога да
твърдя, че са ефективни, тъй като
тепърва експериментирам. Началните резултати все пак са определено задоволителни. И използването им е по-лесно, тъй като е нужна
само чиста вода и капките, които
слагам. В момента слагам 6 капки
на литър вода и наистина ароматът е приятен, няма го усещането за ферментация. Изисква се
малко по-голяма база от познания –
трябва да познаваш всяко едно
растение, което третираш, трябва да познаваш и почвата, за да
знаеш от какво да направиш есенцията. Аз тепърва навлизам в
тази тематика, но според мен
това ще е едно от бъдещите
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неща в земеделието.

*

МИХАЕЛА ЦАРЧИНСКА: Пермакултурата е известна с едни много
гениални естествени решения и
идеи. Южна Австралия има средиземноморски климат, доста е сухо
и горещо, близко е до морето, няма
много хълмове и височини. Там често пъти има много голяма суша и
високи температури, които надхвърлят 40 градуса през лятото.
Там пръскат растенията с варов
разтвор, който е бял на цвят и го
наричат плажно масло за растенията. По този начин листата на
растенията не изгарят от силното слънце. Леко побелелите листа
отраззяват слънчевите лъчи.
Има такива много хубави идеи,
които могат да бъдат забелязани,
ако човек наистина се вълнува от
темата.

*

ËÞÁÎÌÈÐ ÕÀÄÆÈÉÑÊÈ: Лично за
мен е показвало и в практиката, че
следването на лунните фази също
така е особено важно. На първо
място, водата в растенията се
влияе. И не само в тях – водата
изцяло се влияе от фазите на Луната. Типичен пример са приливът
и отливът. Същото нещо се случва и в растенията. Те също имат
прилив и отлив при движението на
веществата, който е изцяло съобразен с фазите на луната. Когато
засяваме растенията е добре Луната да е в процес на пълнеене.
Това означава, че тогава соковете
на растението се движат нагоре и в самото него има един вид
желание да се пробужда и расте,
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Член на борда на Германската асоциация за пермакултура

което го активизира и прави самото растение по-здраво. Аз лично
изцяло използвам тези принципи.
Също така следя самата Луна
през какви знаци минава – кога е
добре да се полива, кога е добре
да се коси (детелината си я кося),
кога е добре да се третира... Когато Луната е в земни знаци, тогава
пък бера плодовете, които искам
да съхраня по-дълго и обратното –
тези, които искам да продам и да са
с приятна външност за бърза консумация, е най-добре да се берат в съчетание на момент, когато Луната
минава през воден знак. Основополагащото за мен са принципите.
Формата на растенията пряко
се влияе от планетите. Изучавайки формата на цвета, на листото, стеблото, знаейки под кое
планетарно влияние са, може да
се направят много лесно съчетанията. Алелопатията като наука
е развита още от Питагор, след
това и от Авицена. В Средновеко-
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вието вече идва Кълпепър, който е
развил сериозно тези неща. Алелопатичното съчетание го правя
изцяло на база астрология.
В процеса на последните ми изследвания на растителното царство съм си направил извадки примерно, че “коренът на растението
е повлиян от Сатурн”, т.е. когато
Сатурн е в неблагоприятна среда,
фактор, тогава очаквам растението да има проблем с корена и това
ми помага донякъде да предугадя
къде ще имам проблем при растенията. “Семената и кората са
повлияни от Меркурий, дървесината – от Марс, листата – от Луната, цветовете – от Венера, а
плодовете – от Юпитер.” Тоест
знаейки тези неща, следейки астрологичната карта в момента и
такава каквато ще бъде примерно
след 10 или 15 дни, аз горе-долу
мога да предугадя какво и къде ще
ми бъде атакувано, защото все пак
тази енергия си влияе. Примерно
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ПЕТРА КРУБЕК

по листата в дадено съчетание
се появява рязко размножаване на
листни въшки или други насекоми,
но знаейки че това ще се случи
след десетина или 15 дни, аз започвам да правя една предварителна
третировка на растенията, която
максимално да понижи загубите.
А за алелопатията вече има доста данни, но в повечето случаи не
е обяснена сърцевината на това
знание, ами се казва, че доматът
е в добро съчетание с магданоз,
лук, кромид и аз си задавам естествения въпрос защо е така.
Отговорът, до който достигнах,
е отново на база астрология, т.е.
различните групи растения имат
влияния от различни зодиакални
знаци. Хармоничните са: Телец, Рак
и Стрелец. Растения, които са повлияни от тези зодиакални знаци,
се съчетават хармонично. Оттам,
на база среда и микроклимат, могат да се подберат подходящите
растения, които да подпомагат
взаимно растежа си, както при
мен са доматът и босилекът. Други добри съчетания са Близнаци,
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Везни и Водолей, Рак и Везни.
Знаейки какви растения иска да
отглежда и средата, в която
се намира – наистина с това
знание човек може да бъде
гъвкав и да направи едно малко
по-мързеливо земеделие, т.е. създавайки хармонична среда си спестяваме допълнителните усилия да
се борим с неочаквани проблеми и
постоянно да ни се налага да третираме.
В четирите ъгъла на нивата ми
съм си сложил кварцови кристали, които са програмирани. Запознатите може би знаят за какво
става въпрос. Особено голямо значение в земеделието, поне според
мен, има силицият, тъй като си
взаимодейства с далечните планети и се явява като концентратор
на енергия в земята. Тоест това,
което идва като слънчева светлина
и като влияние на другите планети
се концентрира в силиция и когато
заложиш една програма, “казвайки”
на въпросния кристал каква служба
очакваш от него, това също носи
допълнителни ползи.
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ПЕТРА КРУБЕК: Това, което харесвам
много в пермакултурата, е, че
включва като начало много внимателно наблюдаване на мястото,
което искаш да обработваш. Ако
имаш своя собствена малка градинка и искаш да я разработиш, тряб-

ва да разбереш от къде идва слънцето, кои са по-топлите части от
градината, както и по-сенчестите
части, каква е почвата – дали тя е
добра или трябва да подобриш качеството й. Също така трябва да
се съобразиш с това какви плодове
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МИХАЕЛА ЦАРЧИНСКА
Пермакултурен дизайнер

и зеленчуци са характерни за дадения район. Така че се започва с внимателно наблюдение на мястото
и чак след това се продължава с
планирането. Например, дърветата трябва да се засаждат в осветените от слънцето участъци, а
марулите трябва да са на по-сенчести места. Добро наблюдение и
внимателно планиране са нужни!

*

МИХАЕЛА ЦАРЧИНСКА: Едно от първите неща, които всеки един пермакултурен дизайнер прави, преди
да започне да планира какво трябва
да се случи на даден терен, е да наблюдава, да се разхожда и да събира
впечатления. По този начин той
може да забележи например някое
растение, което индикира дали е
бедна почвата. Може да види иглолистните дървета, което значи,
че почвата е с по-кисел PH. Всичките тези неща са много полезни,
за да се прецени какво е подходящо
и необходимо за мястото. Зато-
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ва, както гласи една много хубава
българска приказка, "три пъти
мери и един път режи". Винаги много внимателно се наблюдава едно
място, преди да се започне да се
взаимодейства с него.

*

МИХАИЛ КОСЕВ: Пермакултурата
е 80% наблюдение. Ние, пермакултуристите, получаваме много
критика от практичните хора,
че сме мързеливи, а всъщност
реалността е, че много мислим.
Да прекараш един пермакултурен
човек през ботаническа градина за
оглед и преценка, ще отнеме 45 минути, за да мине само входа, защото обичаме да гледаме – да установим какви са всички растения
наоколо, да разберем каква е била
тази земя преди 200 години, разпитвайки местните хора... Общо
взето един пермакултурист не е
реално такъв, ако си развие земята
или проекта в първата година.
Аз лично съм изживял това нещо,

опитвайки се да правя пермакултурна градина без препоръчваната
и необходима една година предварително наблюдение, и виждам грешките си. За този фестивал* също
ни беше необходима цяла година да
идваме тук и да наблюдаваме, за да
можем хубаво да го проектираме.
Много хора ни критикуват, че
само наблюдаваме, само пишем,
само плануваме, но в крайна
сметка самият труд, който сме
вложили накрая, е бил минимален в сравнение с други подобни
събития и всичко това е заради
предхождащия размисъл.

*

ËÞÁÎÌÈÐ ÕÀÄÆÈÉÑÊÈ: За доматчетата този сезон нещото, което се оказа особено подходящо,
е алелопатията. И съжалявам, че
не я приложих на цялото поле,
а направих просто експеримент
с половината. Може би трябваше
да съм малко по-смел. Използвах
алелопатията като средство за
защита и тя се оказа наистина
по-подходяща, отколкото третирането. Бих казал, че чрез нея
може да се създаде едно “мързе-
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ливо” земеделие. Догодина имам
амбицията сам да отгледам 10
декара и това да го сведа до 4часов трудов ден – да покажа,
че земеделието всъщност не е
тежък, натоварващ труд, при
който вземаш една мотика и
просто трябва да блъскаш.

*

МИХАИЛ КОСЕВ: По-малко се работи физически в пермакултурата,
защото повече се мисли. На мен
ми харесва българската дума “работа” – робски труд, раб-труд, т.е
даваш нещо на друг срещу някаква
награда. Според мен, най-силната
икономика е, когато на хората
им идва отвътре. Ако създам
такава среда, така че на хората
да им идва отвътре да помагат,
да правят някакви неща – за мен
това е най-здравата икономическа
система, като разбира се всичко
зависи от нуждите на човека. Ако
вместо да награждаваш или
наказваш с даване или взимане
на пари, накараш хората наистина да вярват в това, което
правят, и ако са им дохранвани
нуждите, това е тайната на

* Визира се т.нар. “Европейска пермакултурна конвергенция”, която се провежда
на всеки 2 години, а лятото на 2014 г. – за първи път и у нас, на брега на язовир
Батак. – Б.ред.
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щастието. Всички философии
казват, че имаш ли депресия,
намери си нещо да правиш и
след като го направиш правилно, ще си щастлив. Има толкова
много хора на този свят, които си
търсят с какво да се занимават.

*

ËÞÁÎÌÈÐ ÕÀÄÆÈÉÑÊÈ: В моята
концепция властва схващането, че
съществува и се развива една природна разумност, защото това го
забелязвам и навсякъде в дивата
природа. Тя си урегулира самите
процеси. Но в естествената среда
това става прекалено бавно. Аз съм
на мнение, че определено можем да
взаимодействаме, лекичко да ускоряваме тези процеси, тъй като
все пак сме хора, които имат воля
и можем да използваме натрупваните познания, така че наистина да облагородим средата
малко по-целенасочено без да
насилваме и изстискваме природата за добиви на всяка цена
и без оглед на вътрешните
енергии и качество.

*

МИХАИЛ КОСЕВ: Ние търсим да
създаваме екосистеми, да възстановяваме екосистеми, защото те
масово се разрушават в момента.
Нашата работа не е да спасим един
определен вид, а да спасим цялата
система. Ако ефектът е позитивен, както в пермакултурата, то
той ще се усили още повече!

*

ÑÂÀÌÈ ÏÀÐÀÌÀÒÐÅÉÒÈ: Ñðåùàë ñúì
ìíîãî ïðèÿòåëè ïðè ìîèòå ïúòóâàíèÿ, êàòî òåçè â Ñèåðà Íåâàäà
îò êóëòóðèòå Êîãè è Àðóàêî. Òå
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èìàò æèâà âðúçêà ñ Ïðèðîäàòà.
Íèêîãà íå ñà áèëè ïîâëèÿíè îò
èñïàíñêèòå êîëîíèñòè. Ïðîñòî ñà
ñå îòòåãëèëè âúâ âèñîêèòå ïëàíèíè íà Ñèåðà Íåâàäà, êúäåòî ñå ñ÷èòà, ÷å å ñúðöåòî íà ìàéêàòà Çåìÿ,
è åäâà ïðåäè 2 ãîäèíè íàðóøàâàò
ñâîåòî 500-ãîäèøíî ìúë÷àíèå – èçïðàùàò â äîëèíàòà ïîñëàíèê, êîéòî äîíàñÿ ñúîáùåíèåòî, ÷å òðÿáâà âñè÷êè äà ñå îáåäèíèì è äà
äåéñòâàìå çàåäíî, çàùîòî ñèòóàöèÿòà å “ñåãà èëè íèêîãà”. Àêî ñåãà
íå âçåìåì ìåðêè, ïëàíåòàòà íè ùå
ñòàíå íåîáèòàåìî ìÿñòî çà îùå
ïîâå÷å ðàñòèòåëíè è æèâîòèíñêè
âèäîâå. Äîñåãà íàøåòî áåçõàáåðèå
äîâåëî äî óíèùîæåíèåòî íà òâúðäå ìíîãî âèäîâå.
Çàòîâà òÿõíîòî ïîñëàíèå å:
“Íåêà äà ðàáîòèì çàåäíî.” Òîãàâà
áå ñúçäàäåí Ïàêòúò çà ñâåòîâíî
осъзнаване“Èíêâàøåíäóí”.

*

МИХАИЛ КОСЕВ: Аз вярвам, че всичко започва в нашето въображение – че една градина, една земя
е огледало за въображението на
човека, който я е осъществил, и на
неговите връзки със същностния
свят. Дали е една градина, една
къща, един проект – това помага
за усъвършенстването на неговата душа.
Фукуока има книга – “Революцията на една сламка” се казва – и
вътре открих нещо, което много
ме вдъхнови: “Крайната цел на
земеделието не е отглеждането на една реколта, а култивирането и усъвършенстването
на човешкото същество.”
(следва продължение)
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ДОМАТ

OТГЛЕЖДАНЕ БЕЗ ПРЪСКАНЕ С ОТРОВИ
И ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ ПО МОЙ ЛИЧЕН
И ЕФИКАСЕН МЕТОД!
АВТОР ТЕКСТ И ФОТОГРАФИИ: ТИХОМИР ТРАЙКОВ

Подготовката на лехите и отглежда-

нето са следните:
~ през първата година обръщам
добре мястото, като се забиват бетонни колове с по-малки бетонни за
разпънки и се опъва тел най-отгоре;
~ редовете са на разстояние 1.7-2.0 м
един от друг, като дължината им е в
зависимост от дебита на водата за
поливане;
~ редовете са на север–юг и никога
на изток–запад;
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~ ширината на лехата е метър, дълбочината е поне 30 см;
~ окопават се дълбоки лехи в дъното с
угнила тор или компост;
~ пътеките се засипват с около 5 см
слой дървесна пепел или по-едри
дървесни стружки, талаш, листа,
слама, картон, каквото има, да се
мулчират (предимствата са много,
най-важното от тях е предотвратяване на загубата на влага, друго предимство е поддържането на добра

среда за торните червеи, които са
необходими за лехите, като се има
предвид, че в годините напред лехите не се обръщат, а само се окопават преди засяване);
~ през първите месеци в горната
част на лехите, непосредствено до
пътеките, се засажда по един ред
моркови, магданоз, чубрица, тук-там
невен и босилек и много други полезни срещу мана, а и полезни за
храна също растения;
~ след началото на май месец се
засаждат по два корена домат почти един до друг (за да може да се
вържат на един кол и двата), през
разстояние около метър, шахматно
на срещуположната част на лехата;
~ засаждането става с леко полягане на корена, заравя се и около 20
см от частта на стеблото над корена, после оттам той си пуска още
корени;
~ след като позаякнат растенията,
се набиват коловете и се завързват
кръстосано горе с телта, опъната
между бетонните колове – така се
оформя една здрава конструкция,
необходима когато самите растения натежат, а те отрупани с плод
могат да тежат много;
~ след това започва връзване и чеснене периодично на растенията,
като се вържат и двете на един кол
да си пазят сянка едно на друго;
~ като порасне на височина поне
метър, отстраняват се листата в
долната част на растението, за да
се оформи една проветрива част
под тях – да няма опрени в пръста
листа;
~ пръскам растенията при нужда с
настойка от коприва, която е угнила
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28 дни във вода, като наливам настойката в кофа и с една малка метличка напръсквам самите редове;
~ при поливане на редовете с вода
наливам от настойката с коприва по
едно-две канчета, а също добавям
и едно-две канчета ферментирала кокоша тор с вода (стояла във
вода поне две седмици) – след тази
процедура растенията пощуряват и
растат с часове;
~ ако бъде забелязано болно растение с черна мана по стеблото,
внимателно се маха цялото и се изхвърля далеч от мястото;
~ в средата на реда може да се отглеждат кореноплодни като алабаш,
ряпа и други – когато есента доматът
преминава, има достатъчно слънце
и за тях.
Мога да се похваля, че от 6 години
гледам по този метод, като през
последните 4 не пръскам с нищо
освен с настойка от коприва или
други билки и имам чудесен домат с доста висок добив. Дори и да
е имало болни растения са били по
няколко годишно, без да ми заразят
останалите.
Ползвам от своите добиви семена
на биволско сърце гигант и розов
домат, дадени ми първоначално от
разни хора. Използвам тях, защото
така с годините растенията придобиват имунитет в градината, където
са садени – всяка градина има разни болести, гъби и бактерии и това е
необходимо да се спазва. Купуваните сортове рядко са устойчиви и ако
започвате с нов сорт, съхранявайте
семената от първите най-хубави
плодове на домата. Понякога растенията стават много високи – по около
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2.5 м, затова и коловете ми са повисоки. Дават плод до късна есен.
През следващите години не се обръща мястото, а само се накопава преди засяване през февруари
или март месец, като може да се
мулчират и самите редове и лехи.
Слагат се 10 кг коприва на около 100
л вода, може да се добави бял пелин (листа), люти чушки, невен и това
като ферментира става не само
тор, ами и настойка, която гони
мана и вредители! Може също да се
заравят стръкове от коприва до корена на домата при сеитба – идеята е много добра.
Ако имате много попови прасета,
слагате малко хризантеми, нарязани на ситно – нужна е щипка на
корен и попово прасе няма да го
гризне!
Когато не пръскате с нищо, вие
помагате да се развият полезни насекоми, които пазят растенията от
неприятели, паяци, калинки и много
други хищни. Включва се и саденето на други растения, които се
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пазят едно друго – има цяла наука
алелопатия. Пак е лесно, но си има
тънкости, които ако се спазват, всичко е нормално, а за химическите
препарати всеки си плаща цената
един ден и сам избира – ще трови
ли себе си и близките или ще живее
в хармония с природата!
Домат, лук и други култури може
да се садят на едно и също място,
няма промяна в добива и дори напротив – обичат си едно място, както
и компост от собствените им дръжки
и листа. Дори местата не се орат,
а само не се газят лехите и се добавя компост при нужда, както съм
описал по-горе за подхранването с
течни ферментирали торове.
Продавах първите две години реколта, но от тогава само подарявам излишното. Виждам какви прекрасни
сладки домати добивам и нямат
нищо общо с другите – дават ми от
30 до 80 стотинки на килограм, а на
пазара се продава и купува безвкусно и вредно на 2 лв. Не си струва
и се отказах да продавам.
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OТГЛЕЖДАНЕ БЕЗ ПРЪСКАНЕ С ОТРОВИ
И ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ ПО МОЙ ЛИЧЕН
И ЕФИКАСЕН МЕТОД!

АВТОР ТЕКСТ И ФОТОГРАФИИ: ТИХОМИР ТРАЙКОВ

Подготовка на лехата и отглеждане:

~ изкопава се дълбоко и се прави
леха с дълбочина минимум 30 см
и ширина в дъното 30 см, като с надигната част е поне метър;
~ добавя се компост на дъното, около 3-4 см;
~ забиват се бетонни колове с разпънки от по-малки бетонни такива;
~ опъва се дебела тел в най-горната
част, както и долу на около 20 см от
най-долната част на лехата, след
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което се опъва мрежа за краставици или друга, за която сами да се залавят растенията и да вървят нагоре;
~ най-добре е да се подготвят кофички с разсад на краставици – по
една в кофичка, и след 1 май да
се сложат в земята, от двете страни на лехата: през около 30-40 см
шахматно едни срещу други да са
кръстосано, за да не се преплитат
корените;
~ след като израстат около 50 см,
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които не са се захванали за мрежата, им се помага като ръчно се
пъхат в дупките на мрежата, а голата
пръст е желателно да се мулчира с
пласт слама или суха трева;
~ краставиците обичат влага и се
поливат през няколко дни, а в големи
летни жеги и всеки ден;
~ сортът, който аз използвам, е Тести Грийн (Cucumis sativus), японски
сорт, много издръжлив на мани и не
му се налага пресяване – зелен и
плододаващ през цялата година;
~ при наличие на листни въшки просто изчаквам и калинките сами изчистват растенията; има много биологични методи, като масло от нийм
или настойка от люти чушки и бял пелин, настойка от стръкове на домат,
от коприва, които също могат да
бъдат използвани, но на мен лично
не ми се е налагало – забелязвам,
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че са пълни с калинки целогодишно
и неслучайно;
~ краставиците се обичат с пипера
и с други като чубрица, магданоз,
моркови – последните садя на горната част на лехата на краставиците, които също дават чудесна реколта и ги пазят от мани;
~ краставиците не се обичат с патладжан и домат;
~ много важно е краставиците да се
обират млади и редовно – да не се
оставят да започнат да зреят, защото
стават почти метър, тежат по 6-7 кг
и спират растежа на растението,
като издърпват силата му.
Нито веднъж не съм пръскал и си
бера краставици целогодишно по
този начин, като през лятото реколтата ми стига до по една кофа краставици на ден понякога – от една леха,
дълга 6-7 м.
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OТГЛЕЖДАНЕ БЕЗ ПРЪСКАНЕ С ОТРОВИ
И ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ ПО МОЙ ЛИЧЕН
И ЕФИКАСЕН МЕТОД!
АВТОР ТЕКСТ И ФОТОГРАФИИ: ТИХОМИР ТРАЙКОВ

Пиперът, който отглеждам, е сладък,
едър и много месест, с превъзходни вкусови качества, но не знам
името му, защото взех семената от
една баба. На лютото чушле също –
с много добро качество е и доста
лютиво. И пиперката, и чушлето са
подходящи за сушене.
Подготовка на лехите и отглеждане:
~ правят се по около метър за два
реда пипер или по-големи лехи (фи-
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тарии), в които могат да се пуснат
по 3-4 реда пипер;
~ ограпват се и се прекопават
с острото на мотиката, така че да
се разрохка почвата по-дълбочко;
може да се добави компост при
необходимост;
~ разсадите може да се подготвят
още от февруари в кутийки или направо дълги саксии, които пресявате
под найлон навън; след 1 май започвате
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засаждане на открито;
~ в най-страничните, надигнати части
на лехата се засаждат подправки
като чубрица, а може и моркови
– много добре се понасят;
~ добре е в началото и края на лехата с пипер да се засади босилек,
може и един корен репей, който
ги пази от поповите прасета, а ако
искате да сте по-сигурни, че няма
да го нападнат, добавяйте в дупките
парченца хризантема или коприва;
~ важно е пиперът да се засади в
максимална близост до краставиците, защото популацията от калинки, която краставиците поддържат, е в
голяма помощ за чистото отглеждане на пипера – от 6 години се занимавам с отглеждането му и не съм
го пръскал нито веднъж;
~ засаждането става от разсад, който има височина поне 30 см; слагат
се винаги по две коренчета; със садило става най-лесно, като най-долното коренче може да се прерязва,
за по-добра коренова система;
~ след като се захване добре, може
докато се полива, да се шербетува с
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по едно-две канчета ферментирала
кокоша тор или ферментирала копривена настойка;
~ лютите пиперки се правят по същия начин, но в по-малки лехички;
от 15-20 корена може да се изкарат
по една кофа чушленца през две
седмици в разгара на сезона, така
че не прекалявайте;
~ и да не забравите – лютите чушки
се засаждат на поне 10 метра от
сладките, за да няма опрашване,
защото може да подлютят сладкия
пипер;
~ пиперът може да бъде мулчиран,
но след като дръпне в растежа си,
той добре застила земята и запазва
достатъчно влага, според мен, и не
съм прилагал мулчиране при него;
~ пътеките до него задължително се
мулчират още в началото;
~ поливката е малко деликатна –
ако е постоянно влажен, се изсича,
листата се свиват и спира да се
развива, затова не се полива твърде
често;
~ добре му се отразява прекопаване, по-добре да се прекопае откол-
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кото да се плеви на ръка;
~ ако зеленият пипер се обира
често, растенията се развиват
по-бързо и дават повече килограми, но на мен лично червеният ми е много по-хубав – суша
го нарязан на парчета и си правя червен пипер; харесва ми
за лютеници и печен замразен
– чудесен зеленчук на нашата
трапеза;
~ лютите чушлета нанизвам на
върви и оставям на сенчесто
и проветриво място да съхнат, а
зимно време си смилам;
~ ако все пак калинките не
успеят да ви спасят от листната

въшка или белокрилката, може да напръскате
с познатите биологични
препарати, като настойка от коприва, настойка
от люти чушки и бял пелин,
масло от нийм, но само
в краен случай; ако има в
началото нападнати растения или е дъждовно и се
свият и не се развиват, не
бързайте да се отчайвате – пиперът бързо се възстановява.
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OТГЛЕЖДАНЕ БЕЗ ПРЪСКАНЕ С ОТРОВИ
И ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ ПО МОЙ ЛИЧЕН
И ЕФИКАСЕН МЕТОД!

АВТОР ТЕКСТ И ФОТОГРАФИИ: ТИХОМИР ТРАЙКОВ

П

ървото важно нещо, което ще
спомена за него, е, че много се
обича с домата и се сади в близост
до него. Единственият му неприятел
се оказва колорадският бръмбар,
който може да бъде обиран ръчно,
защото растенията в една градина
за едно семейство са не повече
от 20-тина, тъй като ражда много.
Освен това обича влагата и честите
поливки, когато се захване добре и
има достатъчно слънчева светлина.
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Подготовка и начин на отглеждане:
~ първо се подготвя разсад – найлесно се прави в кофички, директно
по две семена: първо, защото патладжанът не обича пикиране, и, второ,
растението се хваща най-лесно и
става най-силно така от кофичка;
~ пресяването навън се извършва
след 1 май;
~ лехите са около метър ширина
и 30-40 см дълбочина, с мулчирани
пътеки; от домата е добре да се

остави поне метър разстояние от
леха до леха, както и от другата му
страна също, защото в подходящи
условия патладжанът може да достигне метър и половина височина и
също толкова ширина ;
~ засажда се по едно коренче на 50
см едно от друго, шахматно от двете
страни на лехата;
~ след като се захванат, добре е цялата леха да бъде покрита със слама или суха трева, за да се запазва
влагата;
~ колорадският бръмбар лично аз го
обирам на ръка, защото не ходи по
патладжана толкова, колкото по картофа и го има рядко;
~ пръска се с настойка от кукуряк в
една кофичка с метличка или с пръскачка, но се прецежда през марля
течността за пръскачката (от кукуряк
корени и стебла се прави настойка
за 48 часа, 200-300 гр на 10 л вода);
~ може да бъдат пръскани с настойка от коприва за подхранване, а

също и с чорап с пепел в него от изгорени дърва да се опушват листата –
така бръмбарът ги отбягва;
~ веднъж или два пъти преди цъфтежа може да се направи шербетуване (наливане край растението
на едно-две канчета ферментирала
кокоша тор или тор от ферментирала коприва);
Засаждането в градината ми го правя
в следната последователност, като
редовете са север-юг: домат, патладжан, пипер и тогава краставици.
Важно е и свързано с поносимостта и
взаимопомощта им. Патладжанът започва да дава по-късно, но когато започне – дава по много, в зависимост
от развитието си. Не се махат растенията до първата слана и дори може
да я преживее, но после плодовете
са дребни. Незаменим продукт е за
традиционната лютеница и какви ли
не вариации като кьопоолу или песто от патладжан, чесън и сусамов
тахан – вкусно и богато на калий.
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OТГЛЕЖДАНЕ БЕЗ ПРЪСКАНЕ С ОТРОВИ
И ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ ПО МОЙ ЛИЧЕН
И ЕФИКАСЕН МЕТОД!
АВТОР ТЕКСТ И ФОТОГРАФИИ: ТИХОМИР ТРАЙКОВ

От там нататък се извършва обиране през около седмица, с повече
търпение. Първо се обират шушулките, после се вади от тях грахът
и се замразява така, за да не губи
вкусовите си качества. Ако се прави
на консерви, е нужно заваряване
2 часа по-продължително, иначе се
разваля. Грахът е много богат на

A з лично засаждам по описания

по-долу метод, при който съм много
доволен и не се налага мулчиране,
плевене или окопаване на растенията, заради бързото им разлистване
и застилане на почвата с плътна
сянка, което не позволява на други
растения да избият. Единствено щир
избива на места, но това са единични случаи и се маха лесно на ръка.
Обработка на лехите и отглеждане:
~ засяването се извършва директно
в земята, в края на февруари – на-
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белтъчини и е много полезен продукт на трапезата ни. Отглеждането
му е лесно и нетрудоемко, само
обирането му отнема повечко време. Не са необходими никакви отрови. Ако искате да съхраните зрял
грах, изсушете семената добре и
им поставете пресни орехови листа в
съда, в който ги съхранявате.

чалото на март: постилам тънък слой
компост и с мотика оформям ред;
~ засаждам 5 реда един до друг, като
поставям по едно или две семена през
около 15-20 см така, че да се оформи една плътно озеленена леха, в която плевелите не могат да пробият;
~ при нужда поливам с дъждуване;
~ подготвям си много малки колчета,
с които ограждам лехата, опъвам
впоследствие по тях връв и те задържат растенията, за да не полегнат от
тежестта на шушулките.
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OТГЛЕЖДАНЕ БЕЗ ПРЪСКАНЕ С ОТРОВИ
И ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ ПО МОЙ ЛИЧЕН
И ЕФИКАСЕН МЕТОД!
АВТОР ТЕКСТ И ФОТОГРАФИИ: ТИХОМИР ТРАЙКОВ

Б

аклата, както и грахът, се отглежда изключително лесно, без особени
грижи и аз я садя по същия начин, но
с малко по-широки редове. Тук на
снимката съм насял три реда, като
едната леха е до картофите – разбират се добре, както се и вижда.
Подготовка и отглеждане:
~ окопава се земята и при нужда се
добавя компост;
~ правят се по-широки редове, като
семената са на около 30 см едно
от друго и редовете – на същото
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разстояние един от друг, като при
този начин на садене се спасявате от плевелите, защото културата е
ранна и добре покрива земята със
сянка;
~ засаждането става рано – в края
на февруари и началото на март, но
може и още по-рано, тъй като културата е доста устойчива и леки слани
не й влияят;
~ възможно е нападение от листни
въшки, които бързо бяха премахнати
от калинките в градината ми и не

съм полагал никакви грижи, освен
поливка при нужда и леко плевене,
както и обиране, разбира се;
~ след като премине, баклата може
да бъде почистена и на нейно място
да се направи леха със зеле или
ряпа за есенното производство.
Добре е да се знае, че баклата
може да се консумира при 99% от
хората свободно, но при 1% (а при
гърците може да е доста повече) се
забелязва блокиране на стомашната дейност и невъзможност за смилане и усвояване, поради липсата
на ензим, затова ако никога не сте
опитвали, бъдете внимателни при
първите хапки – нека да са незначителни, в началото изяжте само една

шушулка, на следващия ден две... Аз
лично я консумирам и сурова – обожавам я и така.
Според материал от интернет, споменатато неразположение се дължи “на остра анемия след ядене на
бакла или вдишване на прашец от
цветовете й”. Причината е “липса на
глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа
(G6PD)” и “дефектът се предава на
част от децата чрез Х-хромозомата
от майката”.
Друго интересно за баклата е, че
освен зелена за супи и яхнии, може
да се обере узряла и да се консумира като се накисне, после обели от
люспата, свари се и се направи на
паста, която е много вкусна.
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OТГЛЕЖДАНЕ БЕЗ ПРЪСКАНЕ С ОТРОВИ
И ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ ПО МОЙ ЛИЧЕН
И ЕФИКАСЕН МЕТОД!

АВТОР ТЕКСТ И ФОТОГРАФИИ: ТИХОМИР ТРАЙКОВ

Подготовката и отглеждането включват:

~ окопаване на тревата и изчистване –
не е необходимо обръщане на земята след първата година;
~ почвата само се набраздява с мотика и се слагат луковиците през
около 20 см една от друга и докато
се прави с мотика следващият ред,
се зарива предходният;
~ при необходимост почвата се подхранва с угнила тор или компост;
~ необходимо е на около 10-15 реда
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да се оставя пътека, която да се мулчира с дървесен талаш, суха трева,
слама и др., като целта е да не се
гази в мястото за садене при плевене и други процедури;
~ засаждат се 5 реда чесън, 5 реда
лук и се редуват така; може да се
засаждат ред лук, ред чесън и ред
моркови (или магданоз), но се оставя по-голямо разстояние между редовете с моркови или магданоз, заради по-голямата им листна маса;
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~ магданозът и морковите са другите две култури, добре разбиращи
се с чесъна и лука, затова могат да
се разпръснат малко семенца или
цели редове между тях – растенията
си помагат едни на други;
~ може да се процедира есенно
засаждане за по-добра реколта на
чесъна, но аз лично садя при първото
изсъхване и размразяване на земята – тоест януари или февруари месец; винаги има такива по-топли дни
и реколтата ми е едра и добра;
~ нужно е поне едно плевене на
ръка, като плевелите се оставят полегнали по пътеките; ако са повече,
могат да бъдат изнасяни до компостер за тор;
~ след погарянето на листната маса
се извършва изваждане на сенчесто,
сухо и проветриво място и след поне
месец съхнене, лукът и чесънът се
плетат на венци или се редят в плитки касетки, съхранявани най-добре в
маза с постоянна ниска температура – издържат до месец март;
~ при засушаване се прави поливка
с дъждуване – ръчно или с въртящ
пръскач;
При този прост метод не се налагат
три пръскания с химически препа-
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рати, които буквално биха отровили
продукцията ви, въпреки карантинния срок. Много от производителите
на отрови не споменават, че попаднали в почвата, отровите не се
разлагат, а впоследствие постъпват в
растенията и така попадат в нас!
След изваждането на чесъна и лука
мястото остава чисто, затова през
май месец се правят в близост гнезда с тикви, които впоследствие превземат мястото и така получавате две
реколти.
Друг вариант, който аз приложих
миналата година, е засаждането
на главеста целина, чери домати,
тикви "балка", гулия, червено цвекло
също... Когато лукът и чесънът преминават, едва тогава тези други култури
развиват по-голяма листна маса –
тоест не са проблем, не си пречат
едни на други и освен това мястото се
опазва от гъсто затревяване, но почвата не бива да стои гола също така,
защото слънцето и вятърът й нанасят щети. Последните три снимки
на предходната страница са от
мястото след изваждането на лука –
вижда се как е напълно превзето от
останалите растения, които също
дадоха добра реколта!
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OТГЛЕЖДАНЕ БЕЗ ПРЪСКАНЕ С ОТРОВИ
И ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ ПО МОЙ ЛИЧЕН
И ЕФИКАСЕН МЕТОД!

АВТОР ТЕКСТ И ФОТОГРАФИИ: ТИХОМИР ТРАЙКОВ

Технологията, която използвах, вза-

имствах от хилядолетната традиция
на индианците (Three sisters garden
я наричат американците). През последните 2 години отглеждам трите
култури – боб, тиква и царевица
– успешно и аз, като и трите дават
чудесни реколти, защото си по-
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магат едни на други и се обичат.
Бобът например обогатява почвата
с азот, от което се възползват царевицата и тиквата; царевицата
помага на боба, като той се увива
около нея и въпреки това не й пречи; тиквата успешно завива поч-вата
с плътна пелена от листа, кое-то
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запазва влагата и възпрепятства
развитието на плевели.
Тиквите ми са Мускатова цигулка,
царевицата ми е оранжева пукливка, а бобът е бял увивен.
Подготовка на засаждането:
~ почиства се мястото от плевели
(може да се фрезова) и се правят
гнезда, върху които може да бъде
посипано по малко компост след
засаждането;
~ първо се засаждат гнездата с царевица – сади се до 10-ти април, а
бобът и тиквите след 1 май;
~ царевицата се засажда през 2 метра, на 1 метър ред от ред, като следващият ред е шахматно засаден, за
да се кръстосат гнездата; във всяко
гнездо се слагат по няколко семена;
~ бобът се засажда на 50 см от гнездата с царевица от двете страни,
като се набиват ниски колчета на
всяко гнездо, по които първо да тръгне, а после се прехвърля по царевицата; на гнездо се поставят поне по
3 семена;
~ тиквите засаждам на по-големи
гнезда, по 3 семена с повече компост; при място от 100 кв.м се правят
най-много 8-10 гнезда с тикви, а те
буквално превземат цялото място
впоследствие;
~ другият начин е да се садят ред по
ред боб, царевица и тикви, които после се разреждат на ръка, но това
според мен е по-неефективен метод и градината става като джунгла, в
която трудно се влиза после;
~ в началото се налага поливка на
всяко гнездо или дъждуване при засушаване, както и едно или две ранни окопавания с мотика на ръка или
търгане на плевелите, но е важно
пръстта да е чиста, за да могат тик-

74

вите да си пуснат много корени и да
се разселят успешно навсякъде;
~ не се кършат тиквите, всичко се
оставя свободно, като на боба може
да му се помага да се захване за
царевицата като се насочва само –
той бързо се увива;
~ първото обиране е на боба, като
той се бере няколко пъти през годината – само шушулките, а накрая се
маха целият и се обира напълно;
после се обират царевиците и чак в
късна есен тиквите – преди първата
слана, и се прибират в маза, където
траят до месец март повечето, ако
мазата не е прекалено влажна;
~ когато тиквите се разлистят навсякъде, поливане и прекопаване вече
не е необходимо, освен ако не засуши прекалено;
Снимката ми на тиквите е от по-миналата година. Пукливата царевица ми
излезе около 20 кг, а бобът около 8 кг,
като мястото ми беше около 50 кв.м.
Фейсбук коментари
Иво Стоянов: Много важно е стеблата на боба да не се скубят накрая,
а да се режат до земята, за да може
корените да останат зимата в нея.
Така след изгниване осигуряват за
почвата натрупания в тях азот, както и
каналчета за по-добро навлизане на
вода и кислород.
Тихомир Трайков: Да. Макар че трудно ще ги извадиш корените – сигурно
са два метра надолу в земята. Но
идеята е добра – аз затова си чистя
градината напролет и предполагам
затова ми е плодородна. Изобщо
чистенето от органична маса още в
ранна есен, което всички практикуват, за мен е много грешно. Каквито
и гъбички да се развиват, само
помагат да се облагороди почвата.

(Материалите на Тихомир Трайков продължават и в следващия брой.)
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ВКЛЮЧИ СЕ В АНКЕТНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА

www.vegebg.org

