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Ако сме обединени, бъдещето на всички ни ще бъде по-хубаво.
Затова farmhopping скъсява разстоянието между фермите и 
градските хора от цял свят. За farmhopper-ите се стремим да създадем 
безценна възможност: подкрепа и участие в устойчиво производство 
на свежа, истинска храна. Възползваме се от технологията с 
въображение, за да осигурим подкрепа за кооперативна консумация, 
устойчиви фермерски практики и запознанство  с различни култури. 
Нашите потребители: farmhopper-ите имат желание да участват в 
живота на малки ферми или общи стопанства по цял свят, да прекарват 
свободното си време, помагайки на различни места и запознавайки се 
с различни култури и така да се наслаждават на реални резултати от 
своите виртуални действия. Искаме да помогнем на малките ферми, 
избрали устойчивия модел на развитие. farmhopping им дава 

възможност на съвместно потребление и споделено финансиране.

Истински истории за истински хора и места
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Перун е върховен бог в 
славянската митология, сът-
ворител на гръмотевицата 
и светкавицата, носител на 
дъжд и бури, които даря-
ват земята с плодородие и 
живот. 
 Каракачанската овца е 
една от най-древните по-
роди на Балканския полу-
остров, плод на народната 
селекция на овчарите нома-
ди. 
Ферма Перун се намира 
близо до гр. Кресна, в подно-
жието на Пирин. 

одор Георгиев носи отно-
шението към животните 
и природата в кръвта си. 
Потомък на стар македонски 

род, заселил се с многобройните си 
стада по южните склонове на Пирин 
през 19 век, днес той се опитва да 
съхрани наследството си и да го 
предаде на следващите поколения. 
Но не само като онова, което е 
било – а най-вече като това, което 
би могло – и би трябвало - да бъде. 
Конкретната мисия, с която се е ан-
гажирал, е съхраняването и отглеж-
дането на традиционни български 
породи, засташени от изчезване, 
като каракачанската овца, пастир-
ското куче и местната дългокосме-
стата коза. А отвъд нея – да съхрани 
култа към природата и самобитния 
начин за отглеждане и изхранване 
на животни. 

ферма перун
Стадото на ферма Перун, създадена 
през 2008 г., днес наброява 130 карака-
чански овце и 70 дългокосмести кози. 
Отглеждат още и български пастирски 
кучета, най добрата защита на стадото 
срещу множеството нападения на вълци 
и мечки. Стремежът на Тодор е стадата 
да се отглеждат и размножават в тяхната 
естествена среда, като възстанови тра-
дициите на пастирите, които със своите 
стада са практикували сезонно пашуване 
в различни части и на различна надмор-
ска височина. За целта към момента 
фермата разполага с три кошари на 
различна надморска височина, при от-
лични природни условия. Първата база 
е в непосредствена близост до Кресна 
в местността “Солунско дере” (на 150 м 
н.в.), където е най-подходящо за зимува-
нето на животните. Тук овцете се агнят 
от началото на януари до края на април, 
а козите се окозват март-април. През 
май животните се стрижат и се качват на 
втората база в местността Полена, на 
800 м н.в., която предлага разнообразна 
и целогодишна паша, както и възмож-
ност за събирането на сено за животните 
през зимата. Третата база е в местността 
“Черната вода” на 1850 м н.в. в подно-
жието на връх Ел тепе-Вихрен. Тя е в 

Т

непосредствена близост до най-тучните 
и обширни алпийски пасища в северен 
Пирин. За съжаление, козите и техните 
малки яренца трябва да останат долу, 
във втората база на Полена, защото на 
територията на парка е забранена па-
шата на кози. С настъпването на есента 
и първите дъждове стадото отново се 
събира в местността Полена, където жи-
вотните пасат есенната трева, а няколко 
дни преди настъпването на Нова година 
отново слиза в базата на Солунско дере.
Екипът на фермата се е фокусирал и 
върху построяването и възстановяването 
на старите битови кошари, планинските 
мандри, овчарските колиби и автентич-
ните каменни къщи. Важно за тях е и 
да съхранят традициите в добиването 
и обработването на мляко и вълна 
от животните. Една благородна 
мисия, целяща формирането на 
общност, работеща и живееща в 
екологична, здравословна среда 
и в синхрон с природата.

02 0302
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Породата дунавски кон е 
регистринана през 1951 г., 
но днес е силно затрашена от 
изчезване - към 2008 г. има 
едва 750 представителя.
 Гълъбите – кабаци са се-
лектирани преди повече от 
300 години и са една от най-
предпочитани породи гълъби, 
кротки, лесни за дресура, до-
бри летци и силно привързва-
щи се към стопанина си.
 Ферма Родолюбие е малка 
семейна ферма, разположе-
на на 25 км от София в село 
Владо Тричков.

алка спретната къща с оча-
рователна градина и двор, 
в който мирно съжителст-
ват дунавски коне, кара-

качански кучета, гълъби – кабаци, 
плевенски черноглави овце и няколко 
кравички. Това е ферма Родолюбие, 
и нищо от нея нямаше да е възможно 
без неуморния труд и упоритостта на 
Захари. Неговата голяма страст са 
конете - има 2 жребеца и 3 кобили 
от вече почти изчезналата порода 
дунавски кон. От Захари разбираме 
повече за историята на вида - преди 
70 години от Унгария се внасят 

4 жребеца от породата 
Нониус, изумителни 
животни, отглеждани там 
повече от 360 години. 
Предполага се жребците 
да бъдат използвани за 
чифтосване с български 
кобили и да се създаде 
нова порода. Така се 
ражда дунавският кон. 
Но днес породата е 
почти изчезнала, защото 
в разгара на политиче-
ските промени повече от 
2000 животни се изнася-
не във Франция, Италия, 
Гърция... за месо.
Затова Захари е съсре-
доточил усилията си вър-
ху центъра за развъж-
дане, където се стараят 
да запазят изчезващия 
дунавски кон. Мечтата му 
е да види сина си като 
жокей, яздещ един от 
вече сертифицираните 
и официално признати 
дунавски коне. Между-
временно дванайсетго-
дишният му син, както 
и останалата част от 
семейството му, дейно 
участват в живота на 
фермата. „Нашата фер-
ма е малка, семейна“, 
казва Захари. „Издържа-
ме се с каквото произ-
ведем сами. Но ни е 

изключително трудно да 
намираме клиенти и да 
се конкурираме с големи-
те вериги супермаркети. 
Съвсем логично, много 
често приходите ни не 
достигат за покриване на 
разноските. Месечната 
издръжка само на един 
кон е около 200 евро.“
Но въпреки трудностите, 
никой от семейството 
на Захари не се отказ-
ва. Напротив, напук 
на всички предизвика-
телства те вярват във 
възможността не само 
тези типични български 
породи да бъдат съх-
ранени и продължени, 
но и все повече хора да 
станат съпричастни към 
идеята. Или най-мал-
кото, да съпреживе-
ят простичкото, но 
разтърсващо вдъх-
новение, с което ги 
дарява животът на 
фермата и конта-
ктът с животните.
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 Родопското късорого говедо се отглежда 
от дълбока древност в района на Родопите, 
които се характеризират с неблагоприятни 
условия за отглеждане на говеда - оскъдна 
паша и пресечен релеф, към който животните 
са се приспособили.
 Към 2008 г. представителите на породата 
Българско сиво говедо са едва 1506 индиви-
да.
Дивата ферма“ е в с. Горно поле, в близост до 
гр. Маджарово, Източни Родопи.

рез 1996 г. Бети, Ники и Стефан 
продават апартамента си в 
Пловдив, за да купят първите 
си крави. Със сигурност 

това им решение е изглеждало доста 
налудничаво в очите на много хора, но 
днес, 17 години по-късно никой не би 
отрекъл, че рискът си е струвал. Пътят 
от първото животно до днешната ферма 
без съмнение е дълъг и изпълнен с 
трудности. Но Бети, Ники и Стефан 
– стопаните на „Дивата ферма“ – не 
се отказват и успяват да осъществят 
мечтите си в реалност. И междувременно 
– да заразят стотици хора с ентусиазма 
си и с утопичното пространство, което са 
създали в недрата на Източни Родопи.
Днес в „Дивата ферма“ отглеждат над 
500 родопски говеда, 55 кошера с пчели, 
30 каракачански овце, 4 коня, гъски и 
кучета. Сертифицирани са като био-
ферма и в градината си от ранна пролет 
до късна есен оглеждат екологично 
чисти фасул, тикви, лук, чесън, нахут, 
бебредже, парниви чушлета и какво ли 
още не, с които после гощават гостите си 
под формата на вкусни типично ългарски 

ястия. Един от специалитетите на 
стопанката е пълнена тиква с телешко, 
както и характерни за Източни Родопи 
ястия като кокошка с катми, заешка 
баница, саралии, гьозлеме и крукмач, 
или пък традиционното чеверме. 
Фермата е единствената в България, 
сертифицирана за производство на 
месо. Отделно, сертификати имат и за 
меда и зеленчуците, които произвеждат, 
както и за пасищата, на които пасат 
животните. Основната им цел е да 
запазят уникалните изчезващи български 
породи, практикувайки устойчиво и 
природосъобразно животновъдство 
и земеделие. А качествената, чиста 
храна, която започват да произвеждат 
и приготвят първоначално за своите 
семейства и деца – Бети и Ники имат 
четири деца – днес се споделя с всички, 
които желаят да се хранят с чисти 
продукти, чийто вкус няма нищо общо с 
онова, което ни предлагат магазините.
Освен спокойствието на природата, 
близостта до животните и 
вкусната храна, „Дивата фема“ е 
облагодетелствана и с уникалните 

дадености на района, в който 
се намира. Местността около 
Маджарово е популярна с 
не един вариант за активни 
занимания и непознати 
изживявания. Било то 
наблюдение на лешояди – 
съвсем наблизо до „Дивата 
ферма“, в защитената 
местност „Черната скала“ 
има фотографско укритие 
с невероятни възможности 
за снимане на скален 
орел, египетски и белоглав 
лешояди. Или пък тър-
сене на мед от диви 
пчели, спускане с лодка 
или каяк по Арда, 
велосипедни маршру-
ти, добив на злато или 
конна езда...
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акво е общото между един 
информатик, един журналист 
и един инженер? На пръв 
поглед – нищо. Но в случая 

на Веселата ферма – това са 
професионалните поприща, с които 
трима приятели решават доброволно 
да се разделят, за да се отдадат на 
фермерския живот далеч от града и 
неговите работни часове. След няколко 
години, прекарани извън България, 
Руслана, Димитър и Иван се връщат 
и решават да заживеят на село. 
Защо? Защото, по думите на Руслана, 
връщането към природата ще им 
помогне да се изградят като личности и 
ще укрепи физическото им състояние.
За целта през април 2012 г. тримата 

влажността и аерацията на почвата, 
като поддържа високото съдържание на 
полезни бактерии и гъбички и спомага 
производството на екологично чисти 
продукти. Може да се използва като 
подобрител на почвата (при изхабени 
или песъчливи почви), мълч, който 
предпазва почвата от пресъхване, 
прегряване или премръзване, или тор, 
тъй като повишава интензивността 
на жизнените процеси и високата 
продукция на органичната маса при 
растенията.
Накратко – биохумус може да се 
използва от всички, които искат да 
отгледат чисти плодове и зеленчуци, 
или просто да наторят цветята си 
по естествен начин. Това правят и 

във Веселата ферма – използват 
произведения от тях биохумус, за 
да засадят първата си реколта през 
настоящето лято от домати, краставици, 
чушки, лук, чесън, пъпеши, тикви, 
подправки, годжибери и джинджифил. А 
за в бъдеще – освен още много чиста и 
произведена от тях храна, имат планове 
наравно с фермата, да работят и върху 
къщата, която да превърнат в хостел 
– убежище за всички, които, 
подобно на Руслана, Димитър 
и Иван, искат да се откъснат от 
град, шум и мръсотия и да се 
върнат към спокойствието на 
планината и удовлетворение-
то, което ти дава работата със 
земята.

създават Веселата ферма, където 
произвеждат биохумус и червен 
калифорнийски червей. Насочват се към 
производството на натурална тор, за да 
насърчават активно нейното използване 
– и по този начин да изразят своята 
поддръжка на природосъобразното 
земеделие, в което отровните химикали 
са заменени от естествени вещества.
А предимствата на биохумуса 
са безспорни – той балансира 
натуралното съдържание на микро- и 
макроелементи, както и на вторични 
хранителни елементи, притежава 
естествен PH баланс и спомага приема 
на хранителните вещества от почвата. 
Съдържа висока концентрация на 
органичен въглерод и подобрява 

 Веселата
ферма

 Червеният калифорнийски червей е всеяден към почти всич-
ко, което може да се определи като органичен отпадък, но най-
подходящ е оборският тор.
 Отглеждането на червен калифорнийски червей е познато 
още от древността, като първите, забелязали полезната им дей-
ност, са египтяните, живеещи по поречието на река Нил.
 Веселата ферма е в Родопите, близо до с. Горнослав, общ. Асе-
новград.
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ладо и Румен са двамата 
ентусиасти, които стоят зад 
центъра за езда ПланаКон. 
Преди 4 години решават 

най-сетне да реализират общата си 
мечта – да оставят живота в града и да 
заживеят сред природата, заобиколени 
и отдадени на любимите си животни, 
конете. За целта закупуват 4 хектара 
земя в долината на река Пластница, в 
близост до т.нар. Космическа станция 
Плана. Мястото ги печели с изумителния 
си пейзаж и абсолютно спокойствие, 
тотално изолирано от градски шум, 
въпреки че е само на 35 км от София.

 Хората са започнали да 
опитомяват коне някъде 
около 3000 г. пр.н.е.
 Арабският кон се смята за 
една от най-древните ез-
дови породи. Животните са 
изключително издръжливи 
при неблагоприятни усло-
вия, непретенциозни към 
храната и много плодовити.
 ПланаКон се намира в 
сърцето на Плана планина, в 
долината на река Пластница, 
на 35 км от София.

Започват с няколко коня, които бързо се 
множат и днес наброяват над двадесет 
животни. Владо и Румен предпочитат 
арабската кръв, затова отглеждат 
полукръвни и чистокръвни спортни коне 
от породите Арабски, Американски 
състезателен, Хановерски, Дунавски, 
Източно български и Тракененски кон. 
Всички те са добре обучени и подходящи 
за езда както от абсолютно начинаещи, 
така и напреднали. Но това, върху Владо 
и Румен са се фокусирали не са уроците 
по езда или комерсиалните преходи сред 
природата. Те искат по-скоро да предадат 
уникалните взаимоотношения, които се 
формират между човека и коня, да направят 
и други съпричастни на живота в хармония с 
природата и с тези впечатляващи животни. 
Да научат хората не просто да умеят да 
седят върху седлото, но и да продължат 
хилядолетната традиция на взаимовръзка и 
сътрудничество между коня и неговия ездач.
Разбира се, за целта няма как да мине без 
усъвършенстване в грижата, отглеждането 
и подходът към конете - и двамата имат 
дългогодишен опит в това отношение. 
Привърженици са на класическия стил 
в язденето (наричан още английски или 
спортен стил), за който казват, че дава 
много повече възможност на ездача да бъде 
гъвкав, по-близък с коня, да сменя позициите 
си с темпото на движението и да има свобода 
за скокове.
За Владо и Румен конете не са просто 
хоби или екстравагантна добавка към 
живота, а начин на живот. Двамата живеят 
целогодишно в базата, независмо от 
тежките условия през зимата в планината 
и откъснатостта от останалия свят. Но 
градските улеснения и забавления не им 
липсват, напротив – животът сред природата 
за пореден път доказва, че по-малкото е 
повече. Нищо чудно, че почти всеки, посетил 
ПланаКон, се връща – не като клиент, а като 
приятел. За да сподели свободата 
на планината и да погледне света 
през едни много големи и много 
топли, конски очи.

10 11

В

ферма планаКон
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вилен и Александра - главни 
действащи лица зад био 
хотел Моравско село, са 
заедно благодарение на 

доста интересна приумица на 
съдбата. Запознават се покрай 
телевизионното предаване „Фермер 
търси жена“, но днес са доста 
далеч от телевизори и реалити 
предавания. Защото кой би имал 
нужда от изкуствената светлина 
на екрана, когато има пред очите 
си могъщата красота на Рила и 
Пирин, спокойната тишина на 

Днес вместо магарешкия бодил и камъните 
има мека зелена трева. Преди там са 
се издигали два големи овчарника, днес 
единият от тях е запазен и в него живеят 
животните, а на мястото на другия 
постепенно се появяват четирите къщи 
за гости. И огромната градина, от която 
черпят всички продукти за кухнята си. 
Отглежат всички култури, характерни за 
региона и още много други – имат две 
оранжерии, пчелин, открити площи с касис, 
боровинка, годжи бери, ягоди, малини, 
плодни дръвчета. Във фермата живеят още 
кокошки, патици, зайци, две кончета, две 
крави, прасе и теле, охранявани от куче 
пазач. Цялата територия на комплекса е 
биологично сертифицирана и използват 
само природосъобразни методи за 
отглеждане на плодовете, зеленчуците и 
животните. А от всичко налично не просто 
хранят гостите си с прясна и чиста храна, 
но произвеждат и какви ли не вкусотии – 
домашни сладка, чай, сокове, ябълков оцет, 
мед, кисело мляко, кашкавал.
В Моравско село живеят водени от няколко 
прости правила. На първо място е да пазят 
природата – за целта не само не използат 
никакви вредни химически субстанции, 
но и са впрегнали всички елементи от 
фермата в един взаимодопълващ се цикъл. 
Хранителните отпадъци хранят животните, 
отпадъците от животните пък хранят 
растенията, всичко се оползотворява така, 
че максимално да се намали генерирането 
на боклук. След това идва желанието да 
творят и съграждат – предстои им още 
много работа, но работата не е това, 
което ги плаши, защото с умората идва и 
удовлетворението. Че правят нещата както 
трябва. Че имат възможността да споделят 
живота си и да дарят малко от себе си на 
другите. Да доставят радост – било 
то с вкусна храна, заредена със 
силите на земята и слънцето, или с 
малко мир и спокойствие, от които 
в Моравско село има в изобилие. 
Или просто с усмивка.
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гората и удовлетворението, което носи 
контактът с животните и грижите за 
градината?
Но историята на единственият у нас 
сертифициран био хотел Моравско 
село и прилежащата към него ферма 
започва много по-отдавна - с една 
поляна, осеяна с магарешки тръни 
и камъни, и много ентусиазъм. Във 
времето, в което био все още беше 
непозната дума, а пазар за подобни 
продукти почти не съществуваше. 
Въпреки че първоначално 
собствениците му нямат подобни 
планове, идеята да се занимават 
с биологично отглеждани животни 
и растения, и в последствие – да 
сертифицират земята и продукцията 
си, идва съвсем естествено. Както се 
случва всичко в природата.

 био хотел
 МораВскои ферма

село
С

Био хотел и ферма Моравско село 
е в местността Предела, гр. Разлог.
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пчелни семейства, които 
да произвеждат първо-
класен натурален мед. 
А десет кошера съвсем 
не са малко, като се има 
предвид неуморността на 
малките жужащи работ-
ници. Средната годишна 
прозводителност от един 
кошер е между 20 и 40 
кг мед, който пчелите 
събират от овощните 
дървета във фермата – 
череши, ябълки, праско-
ви и круши, обработвани 
единствено с естествен 
тор, както и множество 
билки и храсти.
Атанас и Румен се 
стремят да запазят 
многовековната тради-
ция в отглеждането на 
пчели и производството 
на натурален прополис и 
мед, без добавянето на 
каквито и да било приме-
си. Освен кошерите, те 
имат и малка ковачница, 
в която произвеждат 
конски каручки, метални 
орнаменти и всякакви 
инструменти. Наследя-
ват занаята от дядо си 
Атанас, който също е 
бил ковач. „В работата 
си неизменно следвам 
принципа да комбинирам 
съвременното познание 

с традиционните похва-
ти, така че клиентите ми 
да са винаги доволни“, 
казва Атанас. „Мотото ми 
е “Практика без теория 
е сляпа, но теория без 
практика е мъртва”. 
Подобен е подходът им 
и към отглеждането на 
пчелите – от една стра-
на, се стремят да запазят 
традициите и практиите, 
от друга – трябва да се 
справят с множество съ-
временни предизвикател-
ства и проблеми. Особе-
но на фона на глобалния 
проблем с измирането 
на пчелите, който няма 
как да се пренебрегне. 
Въпреки това, двамата 
братя остават оптимисти 
за бъдещето – и винаги 
са щастливи да посрещ-
нат гости в градината си. 
Било то да опитат 
прясно извадения 
мед, да научат 
повече д оглежда-
нето на пчелите или 
просто за сладки 
приказки под жужа-
щите дървета...

15

 happy
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 bee
ферма

 Има сведения, че хората са 
се занимавали  с отглеждане-
то на пчели още преди около 
10 000 години.
 От познатите 20 000 вида 
пчели по света едва 11 вида 
събират и съхраняват мед. От 
тях само 4 вида се използват 
интензивно от човека.
 Ферма Bee Happy е в под-
ножието на Стара планина, в 
близост до гр. Сливен.

ерма Bee Happy е дело 
на двама братя, Атанас 
и Румен. Засега двамата 
стопанисват десет коше-

ра, но бъдещите им планове са да 
създадат дом за поне 200 пчелни 
семейства. През времето, в което 
се занимават с отгеждане на пчели, 
срещат не една трудност. Преди две 
години, например, губят всичките 
си десет кошера – пчелите напускат 
осем от тях, а останалите два умират. 
Дали заради пестицидите, които 
земеделците използват в района, 
или заради вредното облъчване от 
GSM антените, остава неясно, но 
Атанас и Румен не се предават. Тази 
година отново ще заредят кошерите с 

Ф
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коагробио е плод на мечтата 
на един човек – Георги 
Цигов – да създаде място, в 
което да развива биологично 

животновъдство и земеделие. В 
началото на 2007 г. Георги решава да 
започне да отглежда родопско късорого 
говедо, за да съхрани породата, която 
днес е в критично състояние. За 
целта, заедно с проф. Васил Николов 
– единственият признат у нас експерт 
по породата, избират първите две 
крави с две теленца. Въпреки че в 
началото събиране на стадо от елитни 
животни изглежда почти невъзможно, 
след много обиколки, средства, време 
и консултации в края на 2007 г. броят 
на животните от тази най-древна 
аборигенна порода говеда в Европа в 

няколко български пастирски кучета, 
които да осигурят естествена защита 
срещу вълците.
Районът, в който се намира Екоагробио, 
е много богат на растително и 
биологично разнообразие – интересен и 
непознат факт е, че тук в продължение 
на 500 години са били отглеждани 
камили, като последните са изчезнали 
след 1950 г. Засега Георги не включва 
отглеждането на камили в плановете за 
развитието на фермата си, но има друга 
идея – създаването на ботаническа 
градина с площ 65 дка кай с. Бряговец. 
В това отношение има над 25 години 
опит – край София, в с. Люлин, вече 
има подобна градина, разработена 
на 4 дка. Новият му проект е насочен 
към отглеждането на стари български 

сортове овощни дървета. За целта ще 
работи с “Биоселена”, ст.н.с. доктор 
Живондов от Пловдивския институт 
по овощарство и местния експерт по 
растениевъдство и овощарство Станко 
Арабов, с огромен опит в региона. 
Избраното място е с изключително 
подходящ микроклимат, много добра 
почвено-климатична характеристика, 
лесен достъп, вода и ток. По този 
начин Георги ще работи не 
само за съхранението на або-
ригенните породи животни, но 
и на старите български сортове 
овошки, които вече почти не 
се срещат, но са с ненадминати 
вкусови качества.

стадото на Георги е почти тридесет.
Днес стадото надхвърля 80 животни, 
които Георги отглежда свободно-
пасищно целогодишно. Породата 
е много добре адаптирана към 
местните природни условия, поради 
факта, че се отглежда тук от много 
години. Животните са изключителни 
устойчиви на болести, което намалява 
значително нуждата от прилагане на 
ваксини и лекарства, задължителни за 
вносните породи – което пък води след 
себе си една изключително чиста и 
полезна продукция. Но от друга страна 
свободното отглеждане води и рискове 
– всяка година фермата има значителни 
загуби на животни поради нападенията 
на вълци в региона. За да защити 
стадото си, Георги планира да набави 

 екоагробио
ферма

 Родопското късорого говедо е изключително пъргаво и с ле-
кота се катери и пасе по стръмни планински склонове.
 Широко разпространена в миналото, днес породата е запазе-
на само в Източни Родопи.
 Ферма Екоагробио е в с. Черничено, в близост до гр. Маджа-
рово, Източни Родопи.

Е
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За приготвяне на една лъ-
жица мед (30 g) 200 пчели 
трябва да събират нектар 
цял ден при добра паша. 
Още толкова пчели обра-
ботват нектара, донесен в 
кошера.
* Мановият мед се получва 
от секретът на живи части 
по растенията като листа и 
млади клноки. В сравнение 
с нектарния мед, мановият 
съдържа 5 до 9 пъти повече 
минерални вещества.
* Ферма Грамада е в мест-
ността Грамада в подножие-
то на Пирин, в близост до гр. 
Кресна.

имитър – или Мики, както 
го наричат всички – соб-
ственикът на ферма 
Грамада, е израснал с 
жуженето на кошерите. 

Още като дете започва да се учи 
как да се грижи за пчелите покрай 
дядо си, който имал 50 кошера на 
територията на село Влахи, на 9 км 
от гр. Кресна. Оттогава та до днес, 
вече 35 години, Мики се занимава с 
пчеларство, като не предава тради-
циите на дядо си в производството 
на истински, чист мед.
Днес Мики се грижи за 100-130 
кошера, дом на 30 семейства пчели. 
Районът, в който ги отглежда, е 
доста сух през лятото, поради което 
седната производителност е ниска 
– около 10-20 кг мед на кошер, но 

грамада
пък с много високо качество. Пчелите 
пашуват по южните склонове на Пирин, в 
местностите Грамадата, Синаница, Вахи, 
където събират нектар от акация, драка, 
липа, жълт кантарион, мащерка, конски 
трън, върба, минзухар, ягоди, малини, 
къпини, полски билки и цветя, дъб и бор, 
от които правят чуден билков и манов 
мед. Мики държи произведеният от пче-
лите, които отглежда, мед да е абсолют-
но чист, затова никога не добавя захар 
и не го разрежда. Иска да е сигурен, че 
медът ще е възможно най-близко до пра-
вения от дивите пчели. А и по този начин 
отдава почит на паметта на дядо си.
Разбира се, нещата никога не вървят 
гладко като по мед и масло, и за близо 
двайсетте години, в които съществува 
ферма Грамада, Мики се е сблъсквал не 
една трудност. Като например честите 
нападения на мечки, които разрушавали 
кошерите и изяждали меда. С възниква-
щите пречки Мики се справя с находич-
вост и оптимизъм. В конкретния случай 

Д

например – инсталира електрическа 
ограда, която да държи неканените гости 
отвъд границите на фермата. За да се 
справи със сушата през лятото пък, 
Мики планира да направи малко езер-
це, от което пчелите да пият вода през 
дългите горещи летни дни.
Освен за пчелите, във ферма Грама-
да Мики се грижи и за около 2 декара 
лозе. От него произвежда 1,5 тон бяло 
и червено вино  от сортовете мерло, 
каберне, мелник 55, широка мелнишка 
лоза, мискет. И виното, като меда, абсо-
лютно чисто и без никакви примеси или 
добавки. За да завърши цикъла, в гра-
дината на фермата отглежда множество 
зеленчуци, плодове и подправки, както и 
няколко прасета и овце. Работата е мно-
го и не спира, особено като се има пред-
вид, че Мики сам се грижи за абсолютно 
всичко. Но със сигурност – благотворна 
и добре отплащаща се. Не в парични из-
мерения – но с удовлетворението, което 
Мики получава от грижата за пчелите, 
растенията и животните. И възможност-
та да споделя това, което фермата му 
произвежда. Истински мед, истин-
ско вино, истински зеленчуци. 
Така, както го е правел дядо му. 
Истинска храна – за един по-ис-
тински живот. 

02 1918

ферма


