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Наша биоферма на EuroTier

„Новото тракийско злато”
на Източните Родопи
Ако държавата създаде стимули за развитие
на животновъдството у нас, местните фермери
ще могат да задоволяват поне 35-40 процента
от пазара на телешко месо, вместо да внасяме
говеда от Южна Америка и биволи от Индия

Маргарита ЦВЕТАНОВА
Наша биоферма от Източните Родопи бе участник
в едно от най-големите световни изложения в областта на животновъдството
- EuroTier, което се състоя
миналата седмица в Хановер, Германия. Екип на в.
„Гласът на фермера” посети биофермата на Бети
и Николай Василеви преди
изложението.
Екип съмишленици вече
трета годна прилага уникален подход, основан на три
компонента – опазване на
дива природа и биоразнообразието, утвърждаване на
биологичното земеделие
и развитие на екотуризма.
А пътят към бъдещето му
развитие,
нестандартните ентусиасти виждат като
завръщане назад във времето. Някой възприемат

идеята малко или много
като ексцентрична, но тя
доказва гениалността на
природния ритъм или как
с обикновени, малки камъчета могат да се съградят
храмове.
Екипът новатори нарича
проекта си „Новото тракийско злато”, като поклон
пред мъдростта на древните. Българско-холандската
идея има за цел да подпомогне развитието на устойчиви инициативи в сферата
на биоземеделието и възстановяването на околната
среда в Източните Родопи.
Петгодишната инициатива,
която заработи през 2009 г.,
е финансирана от Националната пощенска лотария
на Холандия - най-голямата благотворителна организация в тази страна.
(Следва на стр. 9)

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 съществува 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

ЦАРЕВИЦА

В очакване на САЩ

В последно време цените на фуражите се повишиха,
преди всичко цените на царевицата. Поради това няма
изглед за спад на цените на комбинираните фуражи.
Много зависи от предстоящите жътви в САЩ и Южна
Америка.
Няма спор: Задържащата се тенденция по отношение на цените на комбинираните фуражи продължава
да бъде на високо ниво.
(Следва на стр. VIII)

Търсите оригинален
подарък за приятел?

Няма по-добър подарък от годишен абонамент на
в. „Гласът на фермера” за 2013 г! Зарадвай приятел
с в. „Гласът на фермера”.

Каталожен № 843!

