на гости на биопроизводители
в Източни Родопи
Автор: Павел Желязков, http://biozemedelie.bg/

Производители на биологични или в процес на
сертификация земеделски продукти в Източните
Родопи се отварят за посещения на туристи и гости.
Посетителите ще имат възможност да видят полетата
и градините на фермерите, да опитат от техните
пресни плодове и зеленчуци, билки, мед, тахан…
Тези земеделски производители са подкрепени от
„Новото тракийско злато“, българско-холандския
проект за устойчиво развитие на Източните Родопи,
който работи в района от 2009 година. Първите, които
приемат посетители, са Димо Карабоюков и Георги
и Евгени Латеви в с. Поповец, Красимир Арабаджиев и Енвер Юсеин в с. Тополово, Георги Шишков в с.
Тънково, или Петко Ангелов в с. Рабово. Към идеята
им вече има интерес от туристи.
Повече от 180 души са обучени в биоземеделие по
проекта „Новото тракийско злато” в рамките на
девет обучителни събития. Публикувани са три
наръчника, които се радват на голям успех сред
биопроизводителите: за принципите и практиките на
биопроизводството, за биобилките и за биорастителна защита. 16 фермера са подкрепени финансово
от проекта чрез схема за покриване на 50 % от
разходите им през 2011 г. за биосертифициране. В
рамките на проекта са създадени две моделни
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биоферми в Източните Родопи – в селата Тополово и
Горно поле. Именно техните собственици – Красимир Арабаджиев и Бети и Николай Василиеви сега
се отварят за посетители. В моделната ферма в
Тополово две години поред са се провеждали Дни
на отворените врати.
През 2009 година проектът „Новото тракийско злато”
е започнал със седем сертифицирани производители, a в момента има над 37 такива – сертифицирани или в преход, както и трима преработватели, контролирани от сертифициращи органи.
„Новото тракийско злато” e петгодишен проект (20092014) за устойчивото развитие на Източните Родопи,
изпълняван от холандските организации АРК и
Авалон, които имат голям международен опит в
проекти за опазване на околната среда и
биоземеделието. Проектът е финансиран от
Националната пощенска лотария на Холандия.
„Новото тракийско злато” е уникален проект,
съчетаващ в интегриран подход работата по три
компонента: дива природа, биологично земеделие и
екотуризъм.

Изтеглете другите броеве от http://biblio.bg/

Идете им на гости

при Димо Карабоюков в с. Поповец

при Георги Шишков от с. Тънково

http://newthraciangold.eu/cmspage.php?id=185&lng=bg

http://newthraciangold.eu/cmspage.php?id=186&lng=bg

отглежда лозя и люцерна
dikar49g@abv.bg; 0887/781022

отглежда лозя; georgi_shishkov@abv.bg
0898/491350

при Георги и Евгений Латеви от с. Поповец

при Петко Ангелов в с. Рабово

http://newthraciangold.eu/cmspage.php?id=187&lng=bg

http://newthraciangold.eu/cmspage.php?id=188&lng=bg

отглеждат 45 дка вишни и 20 дка орехи
glatev@mail.bg; 0886/400840; 038661322

традиционно приготвяне на хляб от лимец,
жътва, вършитба и други; 0888/391487

при Енвер Юсеин в с. Тополово

при Красимир Арабаджиев от с. Тополово

http://newthraciangold.eu/cmspage.php?id=190&lng=bg

http://newthraciangold.eu/cmspage.php?id=189&lng=bg

отглеждането на овце и крави, приготвяне
на млечни продукти; 0886458522

традиционно отглеждане на овце и мед
037422281; 0889571812
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