Новото тракийско злато

Дивата ферма любов и кауза

а ние с Ники имахме спешен ангажимент. Направо
им наредихме да издоят две крави, да нахранят
кучето, да нагледат стадото. Не само не се разсърдиха, а се заеха с усърдие да помогнат, връща
се в спомена преди няколко години Бети. Тогава
домакините са посрещали гостите си в малката
къщичка. Когато бяха много ги пращах в съседите,
уточнява тя.

Бързи, смели и сръчни

Най-невероятното е, че семейството кажи речи
само се справя с толкова много задължения. В работата участват всички членове от най-малкия до
най-големия. Те трябва да се справят с гости, приготвяне на храна, грижа за животните, зеленчуци,
билки. Денят ми започва в пет сутринта и свършва далеч след залез слънце, усмихва се очарователната домакиня. Никой не я чува да повишава
тон, четиредесет души гости навреме и с усмивка
получават закуска с вкусни местни специалитети.
Мед, домашен конфитюр, мляко, с вкус и аромат
на краве мляко и от което само чаша може да те
засити за часове. Бети без видимо напрежение

Залогът на заема за новата къща за гости на Бети и Николай е стадото от 450 крави
Нова къща за селски туризъм бе открита в „Дивата ферма”
на семейство Благовеста и Николай Василиеви в село Горно
поле, общ. Маджарово в Източните Родопи. Лентата преряза ръководителят на българо-холандския проект „Новото
тракийско злато” Франк Зандеринк, а събитието уважи лично зам. холандският посланик Рини Бус заедно със съпруга
си. Близо 200 хил. лева са инвестирани в изграждането на
къщата за гости, които са по проект по ПРСР. Към къщата
ще има и съоръжения за рециклиране на водата. Важното
в случая е, че за да осъществи идеята си семейството е
получило нисколихвен заем по проекта „Новото тракийско
злато”, защото банките са отказали да им предоставят необходимите средства.
Залог за това е стадото с 450 биокрави. Ако нещо се случи
то ще стане собственост на холандския проект, който ще
се погрижи за тяхното стопанисване. Вярваме че уникалното съчетание от дива природа, био земеделие и животновъдство със селски туризъм ще бъде много успешно, каза
холандският ръководител на проекта Франк Зандеринк.
Преди години, за да осъществят идеята си в биоживотновъдството семейството продава семейното си жилище в
Пловдив. Отглеждат и био зеленчуци и билки. В резултат на
този холандски проект последните три години био производителите в района на Източните Родопи от 5-има са станали 34, като включително има производители на био вино,
сусам и други.
Светлана ТРИФОНОВСКА
Защо Дивата ферма на Бети и Николай Василиеви в Горно поле привлича като магнит хората? Отговорът е много
прост - на първо място, защото всеки, който се е докоснал
до семейството е усетил любовта, която е жива между тях.
А когато в едно семейство се обичат, те стават притегателен
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приготвя огромна печена тиква пълна с телешко
за неспиращите да пристигат гости, успява да нахрани всички и след това с грейнали очи пеят и
танцуват със съпруга си до зори.

Стадото

център, за хора, любов, пари и радост. И всичко, с което се
захванат някак си се подрежда от само себе си. Идват правилните хора с правилните решения. Това е всъщност историята на Дивата ферма в с Горно поле, община Маджарово.

ОЛАФ
Един от най-големите им почитатели е бивш шеф на ОЛАФ.
Веднъж така ни изненада, дойде привечер със семейството,

Чудото на Дивата ферма е стадото от 450 местна
порода крави, за които се грижи основно и практически сам Николай. Той е зооинженер, но все
пак става дума за 450 животни. Те сами се грижат
за себе си, започва сладкодумно младият мъж.
Животните са полудиви, те са в пасищата наоколо и се хранят само с трева и сено през зимата.
Напълно биологичен начин на отглеждане. През
лятото с камиони се преместват в пасищата на
Пирин. Когато излизат на паша, понеже е пълно с
вълци, най-яките животни застават на определени места в гората, за да сигнализират и да поемат
първи удара. В средата на поляната са теленцата,
а до тях бдят няколко майки. При нападение, кравите се нареждат в кръг, с лице към противника, а
вътре в него са малките. Да, кравите могат да се
справят с вълка, но само теле, едва ли, усмихва
се Николай. Животните са изключително самостоятелни самоорганизирани. През зимата спят под
навеси на открито. Това е предимството на биологичното животновъдство. Животните са в естествена среда, не пият антибиотици, много са здрави
и издръжливи.

Франк Зандеринк,
ръководител на проекта

Новото
тракийско
злато успя
Започваме следващия проект, който ще се
казва „Да направим Европа по-дива”
Франк Зандеринк е ръководител на българо-холандския проект
„Новото тракийско злато”. Роден е на 1 февруари 1962 г в Холандия. Завършил е Земеделски университет в Холандия, екотуризъм, работил е за WWF, основател е на фондация, която се занимава с проучване на делфините.
- Г-н Задеринк, каква е равносметката от проекта Новото тракийско злато?
- Много съм доволен, за три години, откакто действа проектът,
който е на стойност 3 млн. евро, имаме 20-30 сертифицирани
фермери в биоземеделието.
- Чу се, че има идея да се разшири в Северозападна
България?
- Няма нищо конкретно за преместване в Северна България, обсъждахме с други местни общественици от района на Берковица,
които всъщност предложиха подобна идея, но е много рано да кажем, дали въобще ще има нещо подобно, защото то е извън контекста на сегашния проект. Всъщност нашата идея е да надградим
този със следващ проект, който ще се казва „Да направим Европа
по-дива”.
- Как ще се развие по-нататък този проект?
- С повече обучения и помощ за сертифициране на фермите, ще
вложим повече усилия в маркетинга и продажбите, за да могат
повече от произведените продукти да достигнат до пазара. Екипът,
който отговаря от холандска страна ще обучи местните хора как
да продават продуктите си.
- Предвидени ли са средства за реклама и промоции?
- По-скоро идеята е да се правят промоции на произведените продукти, както това се случи на Био Агра изложението в Пловдив.
- В България никак не е лесно на земеделски производтели да вземат кредит от банките, включително и за
селски туризъм. Как стоят нещата в Холандия?
- В Холандия преди кризата банките много предлагаха средства
във всички сфери. През първата година имаше привилегии по отношение на данъците когато започваш предприятие, много лесно
беше за начинаещите, но все по-трудно става да вземеш заем, защото банките са по-внимателни. Има малки облекчения, ако има
добър бизнес план. Заемът обикновено се обезпечава със закупените машини, или ипотека върху новата сграда и др. Ето например
Бети и Николай Василиеви получиха по проекта средства, но заложиха стадото си крави. В Холандия е много важно да имаш добра
бизнес история и бизнес план. Ако става дума за селски туризъм
трябва да имаш история на бизнеса си, да докажеш че познаваш
пазара, че ще имаш туристи, познания за пазара, за това колко
туристи ходят в този район, какви, с какви вкусове и т. н.
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Владислав Попов,
координатор „Биоземеделие”

Нужна е
сертифицирана
биокланица

Подпомагане

Един от основните ни проблеми е фактът, че получаваме
помощ на глава животно, само за тези крави и телета, които са регистрирани до 2008 г., споделя фермерът. Дори и
2 хил. крави да ги направя, няма да получа допълнително
никакви средства, ядосва се той.

Проблемът с реализацията на биотелешкото, което произвеждат сем. Василиеви е, че все още в България няма
сертифицирана кланица. Така на практика българският
пазар е лишен от биотелешко, защото няма как да бъде
продавано като такова. Затова те изнасят месото в Италия и Албания.
„Хармоника” възнамеряват да създадат подвижна сертифиицирана биокланица, като идеята е да се коли през
два или три месеца регулярно. Това може да реши в някаква степен проблема. Така ще можем от произведената суровина да получим и добавена стойност, защото ще
могат да се продават и преработени продукти - колбаси,
пастърми и т.н.
Има много голяма сметка в това да се произвежда биомесо, защото ако се подхожда честно към този бизнес,
не са необходими тези разходи при отглеждането и грижата за животните, каквито са при конвенционалното
животновъдство. Животните пасат, хранят се само със
сено, не са им необходими специални обори, те са здрави, почти не боледуват, а качеството на месото е изключително високо, в него няма никакви излишни мазнини,
без хормони и химия.

1800 евро дават
чужденците, за да
видят лешоядите
Минимум 1800 евро струва туристически пакет
за гостите, които идват в Маджарово в Източни
Родопи, за да видят лешоядите. Това разказа
Минко Маджаров, оператор от Информационния център на „Дружество за защита на птиците” в местността. Цената включва двуседмичен
пакет - спане, храна и екскурзии в древната
местност. Интересът към птиците в Източните Родопи е огромен от страна на холандци и
англичани. Годишно минават от 1000 до 5000
туристи с тази цел. Около 300 евро на ден за
човек е струвала туристическата услуга преди
кризата, казаха еколозите, докато сега цените
са паднали между 150 и 200 евро. В момента
на територията на целите Източни Родопи има
52 двойки лешояди, които гнездят и отглеждат
малките си. Маджарово е център на вулкан, изригнал преди 35 млн. години и това е била единствената суша, която се е издигала над водата
от днешна Европа. Тук Арда прави своите невероятно красиви меандри.

Михаела Кирчева,
координатор „Туризъм” в проекта

Източните
Родопи една специална
дестинация
Холандци, скандинавци и англичани идват основно за да набюдават птици, защото тук имаме популация на лешояди и грабливи
птици. Тези гости са готови да минат тежки преходи със специализирани водачи, които имат за задача да открият това, което търсят специализираните туристи,като в такива случаи се организират и специални подхранвания за лешоядите за да могат да бъдат
снимани, откриват се костенурки, влечуги и др. Холандците много
се вълнуват от костенурки, защото при тях няма. Имаме специалисти - ботаници, които откриват диви орхидеи. Източните Родопи са царството на дивите орхидеи, в района на Ивайловградско.
Имаме пеперуди, водни кончета. Заради тях идват хората да ги
видят, да ги снимат, да ги напишат в някакви доклади. Тези туристи не са богати туристи, но са средна и малко над средната
европейска класа, която обаче може да си позволи да даде необходимите пари.
Обикновено ги настаняваме в мрежата от къщи за гости и семейни хотели, те не желаят да бъдат настанявани в тип градски хотели. Търсят места извън градовете, в села, но с хигиена, с хубава
храна, с път до там. Съчетания от дивота и цивилизация, автентична къща, но да има баня и тоалетна. Винаги избират типичното
за района.

Французи и италианци

Тарпаните спасяват
екосистемите в планината

Чудото на Дивата ферма е стадото от 450 местна порода крави,
за които се грижи основно Николай Василиев.
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Дивите коне - тарпаните и въобще големите
тревопасни животни са тези, които ще спасят
планината от екокатастрофа. Това става чрез
опасване на ливадите, като по този начин животните не позволяват на растителността да се
разраства неконтролируемо и се дава шанс на
птиците, буболечките и останалия животински
свят да същестува и да се размножава без проблеми. Именно това е целта на повторното заселване на стадото от диви коне в района, което
се осъществява по проекта Новото тракийско
злато. Това е вид, който някога е живял на територията на Източните Родопи, но е изчезнал,
а днешното стадо е отгледано в Холандия и се
реинтродуцира тук, за да се помогне на природния цикъл да фукционира правилно. Освен това
конете привличат и туристи, така че те ще са
част от атракцията, която предлага този район.

Природа в съчетание с културно наследство, това е вкусът на
французи и италианци. Те идват за културни обиколки, архелоогия, тракийски гробници, дегустации с вино, пешеходни преходи,
но леки, за развлечение. За тях е важно да има транспортна достъпност до паркинга, лек преход, хубав обяд, разходка в града,
музеи, църква. Средиземноморският турист обича повече културно наследство, винения туризъм и най-важното да има общуване с хората. Те търсят селския туризъм, но да отидат на гости
на собственика на къщата. Докато гостите за селски туризъм от
Скандинавските страни предпочитат вила на село, но да не са
гости, а да са сами, със селф кетъринг, сами да си готвят, да се
обслужват, те да си решават кога и какво да правят. Да не са задължени да със собствениците на една маса.
По-южните народи търсят контакта, да седнат със собствениците, да видят как живеят, да опитат от тяхното вино, да хапнат домашно сирене, да чуят историята на домакина, да се почувстват
част от неговото семейство…

Японците – лукс и природа
За японците би било любопитно да видят, че в България има запазена природа. Те обаче изискват изключително луксозни места
за настаняване в територии със запазено културно наследство
и природа, което не е напълно изпълнимо. Аз лично не съм убедена, че сме готови да посрещаме японци. Те са туристи, които
искат да погледнат нещата като атракция, може и да си купят от
предлаганните неща, но след това искат да се затворят в хотела.
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