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Тогава наши учени и при-

родозащитници потърсиха 
съдействие от холандските 
фондации АРК „Натура” и 
„Авалон” за създаване на 
нов икономически модел, 
основан на принципите на 
агроекологията. В общото 
начинание бяха привлече-
ни и инициативни фермери 
от пет общини в източна-
та част на Родопите. Така 
беше изградена и мрежата 
на проекта, който повече от 
три години успешно работи 
в селата около Кърджали, 
Крумовград, Ивайловград, 
Стамболово и Маджарово. 

Източните Родопи са 
приютили
забележителни по 

рода си диви 
територии

които са сред районите с 
най-богато биоразнообра-
зие в Европа. За тяхното 
съхраняване екипът на 
„Новото тракийско злато” 
акцентира върху разширя-
ване на производството и 
популяризиране на мест-
ните биопродукти, за които 
смело може да се каже, че 

са „зеленото” богатство на 
региона. Сред тях са лиме-
цът, биотаханът, екологич-
но чистите плодове, зелен-
чуци, пчелен мед, билки 
и биовино. А телешкото, 
птичето месо, сиренето, 
млякото и яйцата са с био-
сертификати. 

От дълбока древност на 
територията на България 
са се отглеждали различни 
видове животни. Древните 
траки са били прочути със 
стадата си и са измерва-
ли богатството си с коли-

чеството добитък, който 
притежавали. С индустриа-
лизацията на земеделието 
през ХХ век обаче част от 
местните породи били за-
губени завинаги. А тези, ко-
ито са достигнали до наши 
дни, са застрашени от из-
чезване.

Благодарение на тради-
ционното животновъдство, 
което се практикува и до 
днес
регионът е оазис 

за древните 
местни породи

сред които Родопското къ-
сорого говедо, Българското 
сиво говедо, Каракачанска-
та овца и кон. Те се отглеж-
дат свободно и природо-
съобразно от векове и по 
този начин допринасят за 
поддържането на уникал-
ния мозаечен ландшафт, 
характерен с редуване на 
открити площи с храсти и 
гори. Тук животните сами 
поддържат биоразнообра-
зието чрез природосъо-
бразно пашуване в горско–
планинските ливади. 

„дивата ферма” 
– перлата в плани-

ната на орфей
Едно от чудесата на Бъл-

гария е полегнало в меките 
извивки на Източните Родо-
пи в близост до Маджарово. 
Там през деня очите лику-
ват от красотата на ливади-
те, в които пашуват дивите 
крави, а в спокойствието на 
вечерната тишина се дола-
вя само медната песен на 

чановете, придружена от 
гласовете на нощните пти-
ци. Там, където могат да се 
видят най-големите звез-
ди, в село Горно поле,  се 
намира „Дивата ферма” на 
Бети и Николай Василеви. 
Чудото на „Дивата ферма” 
е стадото от 500 крави, за 
които се грижи основно Ни-
колай, който е зооинженер. 
„По-голямата част от тях 

са от породата Българско 
сиво говедо, а по-малката 
- от семейството на Ро-
допското късорого говедо”, 
разказва Бети. По думите 
й, двете старите породи са 
най-пригодни за икономич-
но биофермерство, защото 
не се нуждаят от концен-
трирани фуражи, които, от 
една страна, са скъпи, а 
от друга – трябва да идват 
от биологично сертифици-
рани пасища. Може да се 
каже, че кравите сами се 
гледат, но разбира се - под 
зоркото око на Николай. Те 
не се нуждаят от лекарства 
и антибиотици, защото 
имат естествен имунитет. В 
„Дивата ферма” кравите се 
отглеждат свободно в пла-
нината през цялата година, 
както е било още от древ-
ността.  

- Така са ги гледали още 
траките, казва Бети. – Има 
артефакти за наличие на 
родопското говедо отпре-
ди 6 хиляди години. Ние и 
днес ги гледаме така, както 
са ги гледали нашите пра-
деди. Колкото по-натурално 
– толкова по-добре. Наши-
ят принцип е да се месим 
колкото може по-малко в 
живота на кравите.

Тези стари, диви породи 
не са загубили инстинкта 
си за самосъхранение и се 
чувстват много комфортно 
на свобода в планината. 
„Днешните породи нямат 
това чувство за оцеляване 
и за търсене на храна - ако 
им дадеш тази свобода, 
няма да могат да се спра-
вят”, разказва още Бети. 
По думите й, тези породи 
достигат до 27-28 години, 
за разлика от питомните, 
които живеят едва 2-3, най-
много 4 години. 

- Всъщност ние не пра-
вим нищо по-различно от 
това, което дедите ни са 
правили преди сто години 
- обяснява Бети.

Кравите на младото се-
мейство са целогодишно в 
планината на открито.  Не 
се прибират вътре в обор, 
за разлика от традицион-

но отглеждания добитък. 
Не се хранят с фураж, а по 
цял ден пасат трева, както 
дивите животни в гората. 

за тях пашата 
продължава и 
през зимата, 

когато падне сняг
за разлика от фермерските 
крави.  Дивото стадо живее 
по най-нормалния модел, в 
синхрон с природата, както 

им повеляват инстинктите. 
Дивата крава може да се 

сравни по майчини усеща-
ния само със сърната. Има 
много любопитно поведе-
ние, особено когато настъ-
пи моментът, в който тряб-
ва да ражда. Ако предната 
година кравата се е отелила 
в гората, тя отново тръгва 
към същото място, защото 
знае, че там е дала живот 
на здраво теленце, което е 
оцеляло. Там се чувства за-
щитена и на сигурно място. 
Това се случва дори и през 
зимата в най-големите сту-
дове.  Първите седем-осем 
дни след раждането, крава-
та крие телен-
цето по същия 
начин, по който 
сърната бди 
над малките 
си. Тя пасе око-
ло него и отива 
до него някол-
ко пъти на ден, 
за да го накър-
ми. Подобно 
поведение е 
характерно за 
дивите живот-
ни, но не и за 
питомните кра-
ви. Друг много 
трогателен и 
красив момент 
е, когато про-
летно време по 
поляните ста-
дото пашува. 
В групичка на 
поляната седят 
20-30 теленца, 
а няколко въз-
растни крави 
лежат около 
тях в кръг и ги 
пазят. Също 
като в детската градина, 
като госпожи зорко ги на-
блюдават. После отиват да 
пасат, а на тяхно място ид-
ват други крави пазителки. 
И така се редуват. 
при нападение от 
вълци, задължи-
телно крави и би-

кове се нареждат в 
кръг и така защи-
тават малките си

Ако обаче се отдели ня-
коя крава с теленцето сама 
– вълците това чакат. Но 
често се случва и кравата 
сама да успее да се спра-
ви с един вълк и да защи-
ти телето си. Ако вълците 
са цяла глутница, тогава 
една крава сама не може 
да се справи, разбира се. 
Ако обаче са 3-4 крави сре-
щу глутница, пак успяват 
да защитят теленцата си. 
Местните породи се бра-
нят по-успешно от своите 
естествени врагове – голе-
мите горски хищници, раз-
казва Бети. 

За защита на стадото от 
вълци сем. Василиеви от-
глежда дузина кучета също 
от местна рядка порода 
– каракачанската, които от 
векове добре се справят 
с тази задача. Те обаче 
не са достатъчно на брой, 
защото кравите обикалят 

в голям периметър от па-
сища, но все пак успяват с 
помощта на тези кучета да 
дават по-малко жертви. 

Защо обаче „Дивата 
ферма” е единствената със 
сертификация за биологич-
но месо у нас? Проблемите 
са много, завъртени в ома-
гьосан кръг. Първият от тях 
е, че поради недомислици 
в аграрната реформа у нас

говедовъдите не 
притежават земи, 

които са им не-
обходими, за да 
създадат на тях 
биосертифицира-

ни пасища

„Едва последните го-
дини стана възможно ня-
кои да купуват земя или 
да я вземат под аренда за 
по-дълъг период”, казва 
фермерката. „За да бъде 
сертифицирано едно паси-
ще, да е собственост или 
да е взето под аренда от 
фермера за поне 5 години. 
Правителството в момента 
поощрява общините да да-
ват с предимство пустеещи 
земи под аренда именно 
на животновъдите. На вто-
ро място стои проблемът с 
липсата на кланици за би-
ологично сертифицирано 
месо”. Причината е, че ос-
вен тяхната ферма, досега 
не е имало сертифицирани 
обекти за био месо. Затова 
кланиците не са сметнали 
за необходимо да инвести-
рат в тази насока. На тре-
то място липсва държавна 
политика за поощряване на 
животновъдството, а още 
по-малко на биолотичното 
животновъдство. „Почти 
нищо от европейските фон-
дове за подпомагане на 
земеделието не отива при 
говедовъдите”, възмущава 
се Бети. Това вероятно ще 
бъде коригирано през след-
ващия бюджетен период на 
ЕС – 2014-2020 г. 

(Следва)

„новото тракийско злато”...

Кравите от Родопското късорого говедо успешно 
защитават теленцата си от вълци

Бети, Николай и трите им деца в 
двора на семейната къща

Дай 150 евро, за да видиш лешояди до Маджарово

В Хановер (13-16 ноември) се състоя най-голямото 
изложение за животновъдство в света EuroTier 2012. 
Щанд на изложението имаха и биофермерите Бети и 
Николай Василеви, които показаха Новото тракийско 
злато на тяхната „Дива ферма”.

Организаторът - Германското земеделско друже-
ство (DLG), съобщи за рекорден брой изложители: 
2445 фирми и ферми от 51 страни (с 25 на сто повече 
от последното изложение) от целия свят показаха но-
востите в бранша. Изложбените щандове, разположе-
ни в шест халета, също бяха нараснали по площ с 25 
хектара, което означава с 30 на сто повече от послед-
ната изложение през 2010 г. 

Както съобиха от DLG, над 160 000 бяха посетители-
те на EuroTier 2012, също нов рекорд  (2010: 145.000).

Чуждестранните участници на EuroTier 2012 бяха 
повече от всеки друг път. С това чуждестранното учас-
тие на изложението бе нараснало с 40% в сравнение 
с 2010 г.

Търсенето на информация, потребностите от ин-
формация – две понятия, които бяха водещи на изло-
жението. Всички фермери и пастири търсеха новости, 
най-модерните и най-професионалните концепции в 
бранша, за да могат да настроят работата във фер-
мите с оглед на бъдещи предизвикателства. Тово за-
сяга всякакви въпроси за гледането на животните, на 
мениджмънта, на храненето, на логистиката и особено 
на здравето на животните и защитата на животните. В 
многобройни семинари и дискусии организаторите на 
EuroTier от DLG се бяха постарали да запознаят учас-
тниците с най-новите познания и пътища за решения 
на проблемите.

от EuroTier: 25 % 
повече изложители!

Със свой щанд се представи „Дивата 
ферма” на Бети и Николай Василеви


