КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЕКТ «НОВОТО ЗЛАТО НА ТРАКИЯ»
Развитие и подпомагане на дейности, свързани с биологичното земеделие, естественото пашуване и
екотуризма в региона на Източните Родопи
Източните Родопи са приютили едни от най-големите богатства на Европа, както някога са
приютявали траките и техните златни съкровища. Но дали това ще продължи още дълго време? Ако
дори малка част от обработваемата земя се занемари, домашните и дивите животни ще изчезнат. По
този начин мозаечния и просторен източнородопски пейзаж постепенно ще се замести от гъста горска
растителност, обричайки на унищожение уникалните в цяла Европа растителни и животински видове.

БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ –
В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА

Български природозащитни организации потърсиха за помощ холандските фондации АРК Натура и
Авалон от Холандия за създаване на нов икономически модел, основан на съчетаването на свободното
пашуване на животните (диви и одомашени) в естествена природна среда, развитие на биологично
земеделие и алтернативни форми на туризъм.

Ще работим ли заедно?
Ние предлагаме на вас, хората, които живеете в Източните Родопи, да се присъедините към нас в
усилията ни за създаване на по-добър и по-устойчив модел за живеене във вашия район. Ако сте
заинтересовани и искате да разберете повече, моля свържете се с нашите български колеги:

Информационна брошура за потенциалните биологични
производители в рамките на проект 'Новото Тракийско
Злато – Източни Родопи, 2009-2014 г.'

Ръководен екип на проект “Новото злато на Тракия” в България:
Доц. д-р Владислав Попов (координатор био-земеделие): vpopov_bg@yahoo.com , tel. +359 887788412
Михаела Кирчева (координатор алтернативен туризъм): mihaela_kircheva@abv.bg, +359 887831026
Христо Христов (опазване на околната среда и биоразнообразие): grifonvul@abv.bg, +359 886059917
Ръководен екип на проект “Новото злато на Тракия” в Холандия:
АРК Натура, Франк Зандеринк – лидер на проекта: frank.zanderink@ark.eu, 00-31-26-3635444
Фондация Авалон, Нико Ван де Верф – координатор: nico.vanderwerf@avalon.nl, 00-31-515 331955

Проект “Новото злато на Тракия” се финансира от
Холандската национална пощенска лотария!

Всички авторски права са собственост на проект 'Новото Тракийско Злато –
Източни Родопи, 2009-2014 г.' . Препечатването става само с разрешение на
авторите на това помагало.
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3. за друг начин на земеползване – 450 евро/ха;

БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ – АЛТЕРНАТИВА ЗА ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ

4. за застрашени от изчезване местни породи – 200 евро/ЖЕ.
Агроекологични плащания
Чл. 19. (1) Годишният размер на агроекологичните плащания за био-земеделие, е както следва:
1. за полски култури, включително фуражни, в период на преход: - 181 евро/ха;
2. за полски култури, включително фуражни, преминали периода на преход - 155 евро/ха;
3. за постоянно затревени площи (ливади и пасища) преминали периода на преход и ливади и пасища
в период на прехода - 82 евро/ха;

ТОЗИ ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ посветен на БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ представя обобщен
преглед на главните принципи и практики в разнородните сфери на биологично производство.
Пакетът съдържа факти и данни, които осветляват връзките между фермерите и обществото,
фермерите и пазарите, както и фермерите и заобикалящата ги околна среда.
Биологичното земеделие допринася за производството на екологични храни и осигуряването на
устойчиви доходи на населението в селските райони, чрез:


Съчетаването на съвременни знания и практики и традиционните български земеделски умения,
което прави фермите по-печаливши



Предоставяне на нови пазари за сертифицирана био-продукция, което дава алтернативни доходи
на фермерите



Внимание върху опазването на местните природни ресурси и биологичното разнообразие от
животни и растения, рециклирането на ресурсите и поддържане на устойчива и чиста околна
среда за хората.

4. за овощни култури, лозя и маслодайна роза преминали периода на преход - 418 евро/ха;
5. за овощни култури, лозя и маслодайна роза в период на преход - 505 евро/ха;
6. за ароматни и медицински растения преминали периода на преход – 267 евро/ха;
7. за ароматни и медицински растения в период на преход - 340 евро/ха;
8. за зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи преминали периода на преход 357 евро/ха;
9. за зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи в период на преход - 483
евро/ха;

Възможностите за производство на здравословна продукция, нови продажби на пазарите за по-добри
доходи и съхраняването на природата проправят пътя към устойчиво развитие на селските райони.

10. за отглеждане на пчелни семейства - за пчелно семейство в период на преход или преминало
периода на преход – 11,5 евро.
(2) Годишният размер на агроекологичните плащания за управление на земеделски земи с
висока природна стойност, е както следва:
1. за възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени площи с
стойност (ВПС) - 97 евро/ха;

висока природна

2. за възстановяване и поддържане на преизпасани затревени площи с висока природна
стойност (ВПС) - 155 евро/ха.
3. за поддържане на местообитания на защитени видове в земеделски земи, разположени в
орнитологични важни места:
а) за оставяне на малки по размер, разорани, но незасяти площи с размери 4х4 м, в посевите с есенни
култури (есенници), като на всеки хектар да има по 4 квадрата с определените по-горе размери,
където се хранят зимуващи гъски - 20 евро/ха;
б) за запазване на стърнища през зимата в полета на пролетни култури (пролетници)- 61 евро/ха;
в) за оставяне на необработени площи за период до 2 години на ротационен принцип в интензивни
земеделски земи (земи с интензивно земеделие) с монокултури. Оставят се 5% от площта на фермата,
но не по-малко от 1 ха - 102 евро/ха;
г) реколтата на зърнено - житните култури да не се прибира до 31 юли- 31 евро/ха;
д) забрана за ползване на минерални торове (и продукти за растителна защита) или презасяване – 58
евро/ха.
Годишният размер на агроекологичните плащания за традиционно животновъдство е както следва:
1. опазване на застрашени от изчезване местни породи:
а); за ЕРД и биволи – 200 евро/ЖЕ
б) за овце и кози - 165 евро/ЖЕ;
в) за свине - 122 евро/ЖЕ.
г) за коне – 200 евро/ЖЕ
2. традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) - 100 евро/ха, а при използване на наймалко две работни кучета от каракачанска порода - 110 евро/ха.
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Биологичните продукти са здравословни за цялото семейство

БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ: КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТО?
Вероятно сте виждали думата "биологични" или "еко" на щандовете с плодове и зеленчуци в някои
супермаркети или пък в менюто на някои ресторанти. Може би сте забелязали също знака на ЕС,
означаващ биологичните продукти и храни, или друг специален знак, използван в България, върху
бутилка с плодов сок или тестени изделия, които сте купили.
Може би сте си задавали въпроса какво означават думите "биологичен" или "органичен", когато става
въпрос за производството на храни, и дали зад тях стои надеждна система за доставянето на
качествена и здравословна храна до крайния потребител. Ако това е така, тук е мястото да получите
отговори на въпросите си, започвайки с най-основния: що е биологично земеделие?
Основополагащите принципи на биологичното земеделие могат да се обобщят така:
Принцип на Здравето

Био-земеделието трябва да поддържа и повишава плодородието на почвата, здравето на
растенията, животните и хората като единно цяло.
Принцип на Екологията

Био-земеделието трябва да се базира на жизнените екологични системи и цикли, да работи с
тях и да помага за поддържането им.
Принцип на Честност

2

Био-земеделието трябва да се гради на основата на взаимовръзки, които осигуряват честност по
отношение на природата и жизнените взаимоотношения.
Принцип на грижата

Био-земеделието трябва да се управлява с предпазлив подход за да защити здравето и
благоденствието на настоящите и бъдещи поколения и на околната среда.
БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ:
Спира употребата на химични синтетични продукти като минерални торове за подхранване на
почвата, пестициди за растителна защита или хормони на растежа при селскостопанските животни



Използва балансирано хранителните вещества в почвата и органичната материя - подобрява
почвената структура и плодородие, опазва дъждовните червеи и полезните видове, опазва
подпочвените води от замърсяване с нитрати



Ефективно използва водните, почвени, растителни и животински
естествените, местни и възстановими ресурси



ресурси - оползотворяват се



Застъпва разнообразието на генетичните ресурси като използване на местни устойчиви породи
животни и видове/сортове растения



Ефективно използва енергията като с това намалява нейния разход с около 50%



Оказва минимален негативен ефект върху природната среда – напр. почвената ерозия намалява
около 4 пъти



Използва минимални вложения извън фермата като разчита на рециклиране на ресурсите вътре
във фермата

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БИО-ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
Подпомагането на био-производителите се осъществява чрез Мярка 214 от Програмата за
Развитие на Селските Райони 2007-2013 г., която е продължение на Програма САПАРД. Прилагането на
мярката се урежда с Наредба 11 от 06.04.2009 г. на МЗХ. Прилагането на агроекологични дейности в
земеделските стопанства се подпомага, за постигане на следните цели:
1. увеличаване на разбирането и знанията на земеделските стопани за въздействието,
положително и отрицателно, на селскостопанските практики върху околната среда, особено по
отношение на управлението на почвите и водите и опазване на биологичното разнообразие;
2. поощряване на използването на екологичното планиране в практиките за управление на
земеделските стопанства чрез въвеждането на многогодишен план за управление на хранителните
вещества и план за сеитбообращение;
3. подкрепа за развитието на биологичното земеделие като екологосъобразен метод за
селскостопанско производство, който е и икономически изгоден;
4. съхраняване на генетичното разнообразие чрез подкрепа за опазването на застрашени от
изчезване местни породи, важни за селското стопанство и традиционни сортове от земеделски култури
особено, когато те предоставят допълнителни екологични ползи за обществото;
5. запазване на биологичното разнообразие чрез насърчаване на опазването на обработваеми
земи с висока природна стойност, които са застрашени в случай на промяна на начина на
земеползване,
интензификация на производството и/или изоставяне на земеделските земи,
включително и чрез подкрепа за традиционните животновъдни практики в определени територии;
Подпомагани агроекологични дейности
Чл. 2. (1) Подпомага се прилагането на една или комбинация от агроекологични дейности,
включени в следните под-мерки:
1. биологично земеделие, с направления:
а) биологично растениевъдство;
б) биологично пчеларство.
2. управление на земеделски земи с висока природна стойност, с направления:
а) възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени площи с висока природна стойност;
б) възстановяване и поддържане на преизпасани затревени площи с висока природна стойност;
в) поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в
орнитологични важни места.
3. поддържане на характеристики на ландшафта, с направление традиционно отглеждане на
овощни култури;
4. опазване на почвите и водите, с направления:
а) въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите;
б) контрол на почвената ерозия.
5. традиционно животновъдство, с направления:
а) опазване на застрашени от изчезване местни породи;
б) традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм).
Чл. 10. При комбиниране на дейности, максималният размер на финансовата помощ се
определя в рамките на допустимите нива, посочени в приложението на Регламент 1698/2005 за
подкрепа на развитието на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) (обн., ОВ L 277 от 21.10.2005 г.), както следва:

Снимката показва отглеждането на растителните в естествената им природна среда

1. за едногодишни култури – 600 евро/ха;
2. за многогодишни култури – 900 евро/ха;

3
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Пасища
Биологичния производител да осигури свободно пасищно отглеждане на животните и достъп до храна,
която отговаря на хранителните им нужди във всеки етап от развитието им.
В съответствие с принципа за използване на ресурсите "на място", биологичният фураж трябва да
бъде произведен по възможност в самото стопанство, в което биват отглеждани и животните.
Птиците се отглевдат свободно оборно, грижата за благоденствието на живоните е водеща

Комисията по Земеделие на САЩ дава следното определение за биологичното земеделие:
“Биологичното земеделие е система за производство, която изключва употребата на синтетични
торове, пестициди, регулатори на растежа и добавки към животинската храна. Доколкото могат да се
осъществят, биологичните фермерски системи разчитат на сеитбообръщенията, рециклирането на
растителните остатъци, животинските торове, бобовите култури, на зеленото торене, използването на
органични отпадъци, минимални почвени обработки, природни скални материали използвани като
минерални торове, и на някои аспекти на биологичния контрол на неприятелите, за да поддържа
почвената продуктивност, да снабдява растенията с хранителни вещества и да контролира
насекомите, плевелите и други вредители.

История на био-земеделието
Като противовес на бурното развитие на селскостопанскта химизация в началото на 20-ти век, Рудолф
Щайнер, австрийски философ, преподавател и откривател на антропософията, създава през 1924 г.
нова концепция за земеделие, в което фермата се възприема като самодостотъчен жив организъм.
Неговият ученик Пфайфер нарича тази теория “биодинамично земеделие”.
В Англия научната школа “биологично земеделие” е родена веднага след Втората Световна война.
Основана главно на идеите на сър Алберт Хауърт и асистенткат му лейди Балфоур, тя подчертава
важността на плодородието и биологичния баланс на почвата. Използването на органични
торове се е считало за изключително важно, особено след като се е вярвало, че то развива
съпротивителните сили на растенията срещу паразити и болести.

Ограничения
Биологичният фураж не може да съдържа следните съставки:

Растежни хормони и синтетични аминокиселини

Генетично модифицирани организми
Други съставки, като изредените по-долу, могат да бъдат използвани само при определени
обстоятелства:

Небиологичена суровина от растителен произход

Фуражни суровини от животински и минерален произход

Фуражни добавки

Спомагателни хранителни съставки за животни, като ензими и микроорганизми

Технологични спомагателни вещества
Мляко
Убеждение на био-производителите е, че по време на ранното си развитие животни като телетата и
агнетата трябва да бъдат хранени само с естествено мляко - за предпочитане от собствените им майки
(виж до колко дни в Наредба 35 на МЗХ от 2001 г.).
Продукти
Крайният резултат от спазването на тези детайлно разработени практики е производството на пресни
и вкусни храни, напр. плодове, зеленчуци, мляко, яйца, месо, зърнени храни, ядки, и др. Всички тези
продукти могат да бъдат използвани в натурално, сурово състояние или след преработка.

В Швейцария през 1940 г. е създадено трето движение водено от докторите Руш и Мюлер, наречено
“биологично земеделие”, като то било базирано на принципа на максимално ефективното
използване на възобновяеми източници на енергия.
В Париж през 1972, няколко организации на земеделски производители от Европа, заедно със
екологични движения, създават Междуинародна Федерация на Движенията за Органично Земеделие
(ИФОАМ), за да защитава интересите на био-производителите и да изискава мерки за лоялна
конкуренция на пазара като публикуването на единни правила за био-производство и продажба. В
момента в ИФОАМ членуват повече от 550 организации от около 110 държави в света.
В България, този тип производство се въвежда в в началото на 1990-те години след създаването на
Агроекологичния Център (АЕЦ) при Аграрен Университет-Пловдив и първата демонстрационна биоферма на Университета.

Състояние на био-земеделието в момента
Днес за био-земеделие в България се използват 1 667 410 дка, което е около 3,1% от общата
земеделска площ, а производството се увеличава постоянно. Основно са сертифицирани като
екологични 1 557 930 дка пасища, 2 426 770 дка горски площи, от които се събират билки, гъби и
горски плодове. Към 2005 г. съществуват и 258 кошера пчели, произвеждащи 983,6 тона био-мед.
Броят на био-животновъдните стопанства е малък. Около 90% от биопродукцията се изнася в страните
от ЕС, САЩ, Канада и др. В края на 2009 г. са регистрирани 316 био-производители, преработватели и
вносители, и 10 сертифициращи организации.

Потребителско доверие
Потребителите представляват последната брънка във веригата на производство и доставки на
биологичните продукти. От производителя до търговеца, грижата да ви се доставят пресни и вкусни,
автентични храни и напитки е постоянна. Разбира се, те трябва да бъдат произведени според етични
правила, които зачитат природата и хуманното отношение към животните. За да се гарантира това, е
възприета сложна система за регламентация.
Фигурите (горе) показват символите за означаване на биологични продукти в ЕС и
България (отдясно)
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Правила и норми за био-производство

Селскостопански животни

В ЕС, правилата за био-производство и продажби бяха посочени в Регламент (ЕИО) № 2092/91 на
Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото
означаване върху земеделските продукти и храни. Обстоен преглед на този регламент доведе до две
предложения на Европейската комисия през декември 2005 г., включващи набор от опростени и
подобрени правила за вноса на био-продукти, от една страна, и правила, регламентиращи
биологичното производство и означаване, от друга. Регламентът за внос на био-продукти - Регламент
№ 1991/2007, изменящ Регламент (ЕИО) № 2092/91 приложим от 1 януари 2007г. Другият, новият
Регламент на Съвета №834/2007 от 28 юни 2007относно биологичното производство и етикетирането
на биологичните продукти регулира биологичното производство, неговото лого и системата за
означаване и вече е в сила от 1 януари 2009.

Практиките, предназначени да подобрят хуманното отношение към животните могат да съдържат:

В България, първите нормативи се публикуват през 1999 г. от Министерство на земеделието под
влияние на дейността на АЕЦ при АУ-Пловдив. През 2001 г., в резултат на публикуваните Наредби 22
и 35, съответно за био-растениевъдство и био-животновъдство, се появяват първите ферми и първите
био-продукти на пазара.



На всички отглеждани животни се дава свободен достъп до открити пространства и пасища.



Гъстотата на животните при паша е по-малка от тази при конвенционалното земеделие.



Забранява се отрязването на опашките, на рогата, на човките, забранява се връзването на
животните в оборите, и всички други действия, причиняващи болка на животните и ограничаване
на тяхната свобода.



Отглеждат се традиционни, характерни за района видове - биологичното стопанство се възприема
от мнозина като приятна пасторална картина.



Биологичното земеделие поначало предполага по-малък брой селскостопански животни на хектар
при извеждането им на паша. Това намалява стреса при животните и увеличава устойчивостта им
към вредители и болести, като заедно с това ограничава степента на утъпкване на почвата и
риска от ерозия.

Фураж
Принципите на био-производството се прилагат също при производството на фураж, използван за
хранене на животните, отглеждани по метода на био-животновъдството. Био-фуражът допринася за
здравето
и
хуманното
отношение
към
всяко
отделно
животно.
Ето
защо
биопроизводителитеотглеждат животните си с биологична храна, която не само спомага за растежа и
продуктивността на животното, но и за неговото здраве и добро състояние. Тъй като качеството и
съставът на биологичния фураж са важни при производството на биологично месо и други животински
продукти, тези фактори са стриктно регламентирани. Понастоящем, законодателното изискване е, че
минимум 85% от фуража, даван на биологично отглежданите животни - свине и птици трябва да бъде
от биологичен произход. От 1 януари 2008 г. производителите трябва да осигуряват 100% биологичен
фураж на отглежданите по биологичния метод селскостопански животни от рода на едрия и дребния

Свободно-пасищно и свободно-оборно отглеждане на овце
рогат добитък, за да имат правото да продават продукцията си като "биологична" и да използват
логото на ЕС за означаване на биологичните продукти.
Схема 1. Био-фермерите поддържат затворен цикъл на хранителните вещества.
Цялата тази биологична система (агроекосистема) се разглежда като единен жив организъм, откъдето
произлиза и названието “органично земеделие”. Фермерите се стремят да ограничават намесата си в
нея, защото разбират, че действията им върху едно звено могат да увредят друго звено в
агроекосистемата.

Новият Регламент на ЕС, изисква производство на биологичен фураж:


От биологичен материал, освен ако земеделското стопанство не разполага с такъв



При използването на минимум добавки и технологични спомагателни вещества - и то само в
случай на съществена нужда от това или по определени, специфични причини, свързани с
хранителните нужди на животните


5

С грижа, чрез биологични, механични и физични методи.
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 Стриктно ограничаване на употребата на минерални торове и на пестициди, за да се избегнат
дългосрочните промени в химическия състав на почвата и "зависимостта" й от изкуствени добавки
 Осигуряване на смесени видове пасища - за да се избегне преизпасването, да се даде време за
възстановяване на почвата и да се избегне загубата на хранителни вещества.
 Засяване на култури за зелено торене за покриване на почвата след прибирането на реколтата - за
да се предпази почвата от ерозия и загуба на хранителни вещества
 Засяване на жив плет и ливади около земеделските площи - друг метод за предпазване на почвата
от ерозия и загуба на хранителни вещества.
Обработка
Винаги, когато е възможно, био-производителитеизползват механични и физични методи за
обработка, за да постигнат оптимален резултат за здравето и структурата на почвата. Биопроизводителят контролира плевелите чрез механичното им отстраняване, а не чрез хербициди. Това
същевременно спомага за поддържане на биологичното разнообразие както над, така и в самата
почва.

Вода
Био-производителите не пилеят излишно водата, защото знаят колко важно е грижливото й
използване за успешното отглеждане на растения и животни. Макар че използването на водния ресурс
не е включено изрично в Регламента на ЕС за био-земеделие или на други нормативни документи за
биологичното земеделие, в практиката си Био-производителите се стремят да запазят естествените
водни ресурси, напр. потоци и мочурища, като намаляват оттичането и загубата на вода чрез:


Подобряване почвената структурата и нейната водозъдържаща способност чрез практики като
подходящи сеитбообръщениея, избор на сортове растения и използване на органичен тор.



Създаване на жив плет, поддържане на ливади и естествена растителност, използване на
практики за предотвратяване на ерозията на почвата.



В райони, в които засоляването на почвата е потенциален проблем, запазването на повече
дървета и естествена растителност с по-дълбоки корени помага за задържане на подпочвената
вода дълбоко и избягване на засоляването на повърхността.



Биологичното земеделие ограничава използването на синтетични торове и пестициди, както и на
растежни хормони и антибиотици за животните и следователно не създава рискове за
замърсяване на водата в езера, реки, потоци и други водоизточници. Ползата е за избягване на
потенциалната опасност от "биоакумулация", при която хищниците в по-високите нива на
хранителната верига, като например грабливите птици, са застрашени от гибел в резултат на
консумираните токсични дози химикали. Рискът от еутрофикация на водните басейни (там, където
свръхрастежът на водорасли, причинен от изтичането на хранителни ващества, намалява
съдържанието на кислород и застрашава здравето на водните растения и животни) също се
намалява.

Ландшафт
Био-производителитемогат да видят резултатите от своя труд не само в удовлетворението на
потребителите от качествените биологични храни, но и в положителните ефекти на биологичното
земеделие върху земеделските земи, потоците, горите и хълмовете, които ги заобикалят, т.е.
биологичното стопанство се "слива" с заобикалящата го среда, то е част от естествения ландшафт на
района. Това се постига чрез предпочитание към местните видове растения и животни.
Заедно с ползите за природата и живите организми, подобреният ландшафт в районите, в които се
практикува био-земеделие, има и по-широк социално-икономически ефект, като например
превръщането на селските райони в по-привлекателно място за живот, и то във времето на масова
миграция към големите градове.

Знак и означаване
Настоящият Регламент на ЕС за биологичното земеделие определя методите на работа в биологичното
растениевъдство и животновъдство и правилата за преработка на храните и фуража, позволяващи
използването на думата "биологичен" върху етикета на крайния продукт. Спазване на разпоредбите на
13
Регламента се изисква и за всички продукти, носещи знака на ЕС за означаване на биологична
земеделска продукция Задължително е също така името и/или кода на фирмата, инспектирала и
сертифицирала операторите на биологична продукция, да фигурира заедно с това означение.
Този "режим на означаване" е установен, за да осигури на потребителите от държавите-членки на
Европейския съюз, сигурност и доверие в биологичния произход на продуктите, които купуват.
Предназначението на знака на ЕС и България е да улесни разпознаването на биологичните продукти
от страна на потребителя на различните пазари (магазини, супермаркети).

Растеж на био-производството
Биологичните продукти са не само предмет на растящ интерес от страна на потребителите, те стават
все по-предпочитани и от производителите, голям брой от които практикуват био-земеделие в много
райони на ЕС. В света около 31 милиона хектара се използват за био-земеделие в поне 633,890 ферми,
което представлява 0.7% от общата земеделска площ в световен план. Седем от първите 10 страни в
света с най-висок процент земеделски площи, използвани за био-земеделие, се намират именно в ЕС.
По данни на Евростат, предоставени от Европейската Комисия, показват, че през 2005 г., площите,
обработвани по метода на биологичното производство, са възлизали на около 4% от използваната
земеделска площ в Европейския съюз. Също така, през 2005 г. броят на био-производителитее бил 157
852, което е значително увеличение (с 13,4%) спрямо броя им през 2004 г.
Контрол
Всички био-производителив ЕС подлежат на редовни инспекции на място (поне веднъж годишно), за
да се гарантира спазването на законовите изисквания, които са условие те да могат да предлагат на
пазара своите продукти като "биологични":

Стъпки към био-производство
По-долу са посочени основните етапи при отпочване на процеса на преход към биологично
производство:

1. Съберете необходимата информация за принципите и методите на биологично растениевъдство
и животновъдство.
2. Вземете решение за организацията, която ще сертифицира вашето предприятие.
3. Осигурете копие от нормативния документ (стандартите) за водене на био-земеделие.
4. Внимателно прочетете изискванията за растениевъдно и/или животновъдно производство в
Наредби 22 и 35 на МЗХ от 2001 г.
5. Вземете решение за това каква част от фермата (полета) или цялата ферма да бъде въвлечена в
преход.
6. Планирайте оптимален срок за преход
Преходния период да се извършва постепенно, за да се натрупа опит при отглеждането на новите
култури и новите методи за производство. Например, 1 или 2 полета могат да се оставят да
почиват 1-2 години или да се засеят с тревно-бобови смески. През това време останалите
полета, засяти със зърнено-житни, ще бъдат 1-2 години пред другите и ще преминават
постепенно в биологично равновесие.
Когато веднъж уменията да се отглежда една култура се усвоят, преходният период може да бъде
значително ускорен. Част от процеса на разработване на план за преход е да се подготви
програма за преход на всяко отделно поле за период от няколко години.
Имайте в предвид, че МЗХ може да издаде разрешение за намаляване на предвидения в Наредба
22 и 35 от 2001 г. срок за преход към био-производство от 24 месеца на 12 месеца, ако
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прецени, че има достатъчно доказателства и основания, или да увеличи този срок, ако се
контролния орган докаже, че има опастност да се компрометира екологичното качество на
продукцията.

конвенционално земеделие. Според изследването, това се дължи на факта, че биологичното
земеделие връща в почвата средно 12-15% повече въглероден диоксид в сравнение със системите,
използващи минерални торове, в резултат на благотворното си въздействие върху почвеното
плодородие и съдържанието на хумус.

7. Вземете решение за оптималната комбинация от дейности (напр. растениевъдни или смесени
(растениевъдно-животновъдни) и/или преработвателни), които могат да се заложат за
изпълнение (виж картата на България по-долу).

Почва
Плодородието и биологичната активност на почвата се поддържат и увеличават чрез многогодишно
сетбообращение на полските култури, обхващащо бобови растения и други култури, при което се
прилага зелено торене, използване на оборски тор или органични вещества, по възможност
компостирани, получени по метода на биологично производство.
Добри практики, използвани от био-производителитеза поддържане и подобряване здравето на
почвата, са:


Прилагане на разнообразни сеитбообръщения, за да се прекъсне цикъла на развитие на
плевелите, да се даде време за възстановяване на почвата и за генериране на полезни
хранителни вещества. Бобови растения като люцерната, например, регулират нивата на
атмосферен азот в почвата.

Схема 2. Райони за производство на биологични храни.
8. Вземете решение за оптималното сеитбообръщение.
9. Направете оценка на съществуващата производствена инфраструктура, напр. имате ли
достатъчно машини за агротехническите мероприятия, достатъчно ли са помещенията за
животните и пригодени ли са те към държавните нормативи, съораженията за събиране и
оползотворяване на оборския тор, и др.?
10. Направете оценка на съществуващата система на отглеждане на животните – напр. колко вида
животни, какви породи и тяхната приспособимост към условията за хранене, разходки, паша,
фуражи, доене, климат и др.
-

7

Обикновено в биологичното земеделие целта е около 1.2 животински единици да се изхранват
от 1 ha фермерска земя. Трябва да се намери оптимален баланс между фуражните бобови
култури и тези, които се реализират на пазара, като в същото време повечето от
концентрираните фуражи, нужни за животните, да бъдат произведени във фермата. Да се
спазят изискванията на Наредба 35 на МЗГ от 2001 г. за биологично животновъдство за % на
концентрираните и обемисти фуражи за изхранване, разрешените хранителни добавки и
пропорцията на разрешените и закупени отвън фуражи. Да се изчисли произведената
продукция,

Използване на органични торове след компостиране (виж горе), съдържащи оборски
тор - за подобряване на структурата на почвата и предпазване от ерозия.
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Смесено отглеждане на културите. При отглеждане на чуствителни и устойчиви сортове, а
така също и на смес от различни култури, намалява броя на чуствителните растения на единица
площ. Друг подход за смесено отглеждане на култури е използването на едната култура като
преграда или гостоприемни (напр. царевицата при пипера) срещу насекомни нападения или
механично прехвърляне на гъбни спори.



Употребата и на ограничен брой биологични препарати на база екстракти от растения
- срещу болести или неприятели, застрашаващи развитието на културите, които са посочени като
приложения към съответните Стандарти за биологично производство. (Виж Приложение 2, с
извлечение от Наредба 22 на МЗГ от Август 2001 г.). Такива са напр. пиретрум от хризантема,
извлек от градински чай, босилек, невен, тагетес и др., които могат да се закупят като търговски
препарати и да се пръска с тях без да увреждат полезните насекоми.

фуражи и животинска продукция, за да се планират необходимите порциони за животните и
съответно колко животни могат да се изхранват и колко фураж трябва да бъде закупен. Необходимо
е да се провери дали те отговарят на нормативите на ЕС и сертифициращата фирма и дали фермата
може да поддържа този брой животни. В някои случаи фермата може да поддържа повече животни,
отколкото може да се отглеждат в наличните обори, но следва да се извършат нови инвестиции в
сгради или да се изпробват нови алтернативи - напр. само навеси за зимния период.
-

Да се вземе в предвид:



Планирането на разходите и приходите от животните по месеци;



Обработката, събирането и компостирането на оборския тор – има ли подходящи места за торови
площадки, да се улови изтичащата течната фракция (урина) и др.;



Системата за отглеждане в оборите – вентилация, осветление, наличие на слама за ежедневна
суха постелка в определено количество, наличие на място за свободно движение и разходка
(дворът извън обора) и др.;

Други практики



Уменията на персонала, отглеждащ животните за паша, хранене, доене и др.;

Био-производителитеприлагат практики, които невинаги се съдържат в Регламент или закон, но които
така или иначе помагат за поддържането на естественото равновесие и биоразнообразието в и около
биологичното стопанство. Такива са:



Съществуващи здравословни проблеми в стадото и начините за тяхното избягване – стратегия и
средства за ветеринарно обслужване на животните, съобразени с разрешените методи и средства
по Наредба 35 на МЗХ за био-животновъдство, хомеопатични лекарства и методи, водене на
необходимата документация и др.

Изполват се и други традиционни средства като бордолезов разтвор и сяра (сероваров
разтвор), резитби, зачимяване на редовете на овощните дръвчета, и др.), но само след
консултация със сертифициращата фермера организация.





Отглеждане на живи плетове и дървета



Поддържане на съществуващите ливади и естествени пасища



Поддържане на естествените водни пътища



Опазване на дърветата и друга естествена растителност

Ограниченията за използване на торове, пестициди и други синтетични вещества помагат също така
да се избегне замърсяването на водите и негативния ефект на едно такова замърсяване върху водните
растения и животни. Тези ограничения са също така от полза за избягване на потенциалната опасност
от "биоакумулация", при която хищниците в по-високите нива на хранителната верига, като например
грабливите птици, са застрашени от гибел в резултат на консумираните токсични дози химикали,
чието количество се е увеличило в резултат на акумулация по веригата.
Свободни от ГМО
В допълнение към това, Регламентът за биологичното производство не допуска използването на
генетично модифицирани организми при отглеждането на растения или животни. Това спомага за
запазването на естествените популации растения и животни и стимулира използването на повече
видове растения и животни в стопанството.
Отделяне на вредни вредни вещества
Редица изследвания показаха, че биологичното земеделие произвежда по-малко въглеродни емисии и
следователно играе роля в задържането на процеса на климатични промени. Фактори, които могат да
допринесат за това, са:


Намалената употреба на енергия благодарение на рециклирането на отпадъци и вторични
продукти - вместо използване на изкуствени торове, чието производство е енергийно-интензивен
процес
Запазването на естествената растителност и на повече растителност като цяло




Задържането на въглерод в почвата, управлявана по биологичния метод, е от особена важност,
с оглед подобряване съдържанието на хумус в нея.

Изследване на Института за изследване на биологичното земеделие (FiBL) (en) показва, че от един
хектар, емисиите от въглероден диоксид при биологични земеделски системи са с 32% по-ниски от
тези при системи, базирани на минерално торене, и с 35-37% по-ниски от произведените при вкл
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11. Подходете индивидуално към всяко поле

В БИОЛОГИЧНОТО СТОПАНСТВО
Зачитане на природата
Земеделското стопанство, е мястото, от което произхожда прясната, естествена и с високо качество
биологична храна, която купувате в супермаркета, ресторанта или директно от самия земеделски
стопанин.
Биологичните стопанства не просто "разчитат на природата", за да произведат естествени растителни
и животински храни - те са част от природата. Целта на "био-фермера" е да произведе храни и
продукти с естествените ресурси и дадености, с които разполага, и чрез процеси, възможно найблизки до естествено съществуващите. Пример за това е механичното отстраняване на плевелите
вместо използването на хербициди.
Био-фермите работят според концепцията на "затворения земеделски цикъл". Например,
плодородната почва, която е резултат от използването на животински тор и органична материя като
почвен подобрител, намалява ерозията на почвата и загубата на вода и хранителни вещества.
Естественият тор и фуражът за животните са по принцип продукт на самото биологично стопанство, в
коeто се използват, или на съседни стопанства. Така се свежда до минимум използването на външни
вложения.
Практики
За да постигнат тези цели, био-производителитеразчитат на признати от десетилетия земеделски
практики, като например поддържане на здравето на животните чрез осигуряване на възможност за
движение и нормална физическа активност, включително свободно отглеждане и достъп до пасища.
Но практиките на биологичното земеделие включват и съвременното научно знание, например чрез
мониторинг на баланса на хранителните вещества, за да се осигури оптимално плодородие при
растениевъдството.

Поддържане на биологичното разнообразие
Всичко в биологичното земеделие и свързаните с него дейности е насочено към поддържане и, винаги
когато е възможно, увеличаване на разнообразието от растения и животни - естествени за дадения

.
8

район, и живеещи по естествения за тях начин. Особено значение се придава също на опазването на
застрашените растителни и животински видове.



Дълбоко заравяне на растителните остатъци в почвата. По този начин причинителите на
болести не могат да се развият нормално, а ларвите на неприятелите се унищожават механично.

Много практики, които увеличават производителността в биологичното земеделие, имат естествен
съпътстващ ефект - те подобряват условията за местните растения и животни и така поддържат и
дори увеличават естественото биоразнообразие. Например:



Правилна и навременна предсеитбена подготовка на почвата, торене с оборски тор.
Площите се почистват от плевели и растителни остатъци, които често са резервоатори на зараза за
следващата култура.



Навременна сеитба /засаждане/ на културите. Позволява на растенията да се развият порано и да избегнат нападение от неприятели или болести в най-критичните им фази.



Внимателни грижи през вегетация - навременни обработки, подхранване с оборски тор,
шербетуване и др. Дава се възможност на културата да се вкорени и развие добре.



Използване на феромонови, цветни и др. уловки срещу нерпиятелите. Спомагат за
улавяне на голяма част от мъжките насекомите по механичен начин и така плътността на цялата
насекомна популация намалява.

Снимката показва поддържане на биоразнообразие от сортове в овощните градини и
затревяаване на междуредията за привличане на полезните видове насекоми.
 Използването на оборски тор увеличава концентрацията на организмите (например едно
изследване от 2002 г. разкрива, че био-земеделието удвоява броя на торните бръмбари,
дъждовните червеи, късокрилите бръмбари и паякопобразните) в почвата – така те разграждат подобре органичното вещество и корените на растенията поемат освободените хранителни вещества.
в почвата.


Използването на подходящо сеитбообръщение и изборът на подходящи сортове, които са
устойчиви на вредители и заболявания и могат да се "конкурират" по жизнеспособност с
плевелите, подсилва развитието на желаните растителни видове и подтиска плевелите.



По-честото редуване на културите по полетата във фермата води до отглеждането на повече
видове култури, бобови и фуражни растения



Предпочитанието към местните растителни
естественото разнообразие в различните области



Използването на естествените неприятели на плевелите и вредителите (калинки, златоочици,
хищни акари) вместо пестициди, удължава живота на животните.



Изполват се и други традиционни средства като бордолезов разтвор и сяра (сероваров разтвор),
резитби, зачимяване на редовете на овощните дръвчета, феромонови уловки, жълти и цветни
лепливи табели и др.), но само след консултация със сертифициращата фермера организация.

сортове

и

животински

видове

поддържа

Снимките показват жълти табели и фермонови уловки за улавяне на насекоми (горе вляво
и вдясно), полиетиленово фолио и почвени обработки за подтискане на плевелите (долу
вляво и вдясно)


Подходящо сеитбообращение. Намалява се риска от поражения на почвени фитопатогени и
неприятели и възможността за пренасянето им от други, близкоразположени чувствителни
култури.

Растителна Защита
В биологичното земеделие, чрез алтернативни методи, по-важните от които се представят по-долу:
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