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УВОД

В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА

Зелена	полянка,	сладки	ароматни	малини	и	
френско	грозде,	клони	на	ябълкови	и	крушови	
дървета,	които	се	огъват	под	тежестта	на	плодо-
вете,	узрели	домати	и	хрупкави	зелени	краста-
вички	–	и	всичко	това	e	прясно,	току-що	откъс-
нато	от	градината,	собствено	производство!

Ето	 я	 осъществената	мечта	 на	 почти	 всеки	
човек,	уморен	от	безкрайната	суета	на	големия	
град	и	„удоволствията“	на	бързото	хранене.	Кой	
не	е	мечтал	поне	веднъж	да	се	събуди	на	огряна	
от	изгряващото	слънце	тераса,	вдишвайки	дъл-
го	аромата	на	билки	и	да	се	наслади	на	обгриж-
ваната	с	любов	плодородна	градина,	да	се	разхо-
ди	между	лехите	и	да	закуси	с	домат,	откъснат	
направо	от	корена	или	пък	да	си	хрупне	пресен	
морков!

Не	 е	 тайна,	 че	 човекът	 възприема	 труда	 за	
обработването	на	земята	като	един	от	най-теж-
ките	видове	труд,	изискващ	много	сили,	здраве	
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и	енергия.	Често	пъти	някой	и	друг	пенсионер	
би	се	радвал	да	се	занимава	в	своята	зеленчуко-
ва	градинка	само	за	свое	удоволствие	и	радост	
на	внуците	си,	но	не	може,	защото	не	му	дости-
гат	сили.	Той	и	не	умее	по	друг	начин	да	се	от-
нася	със	земята.	И	нещастните	му	внуци	копаят	
в	тази	градина,	без	да	разбират,	какво	толкова	
„радостно“	има	в	това,	след	като	можеш	да	си	ку-
пиш	всичко	в	магазина.	Работят	само	от	любов	
и	 уважение	 към	 дядо	 и	 баба.	 Според	 неговите	
разбирания,	 ако	 се	използват	 с	 килограми	ми-
нерални	 торове,	 само	 ще	 се	 унищожат	 всички	
неудобни	живи	същества.	И	така	внуците	стигат	
до	 твърдото	 убеждение:	 никога	 няма	 да	 имам	
градина,	а	и	защо	да	експлоатирам	така	децата	
си?	В	крайна	сметка,	отгледаните	по	този	начин	
зеленчуци	и	плодове	едва	ли	ще	се	отличават	по	
нещо	от	купените	в	магазина!

Голямото	 изразходване	 на	 физически	 и	 ду-
шевни	 сили	 (нужна	 е	 все	 пак	 сила	 на	 волята!)	
е	 само	 част	 от	 преживяванията	 на	 градинаря.	
Много	по-сложни	са	нещата	с	химическите	„по-
мощници“.

Учените	отдавна	си	блъскат	умовете	над	въ-
проса,	как	да	се	увеличи	плодородността	и	да	се	
повишат	добивите	от	почвата.	Помислете	сами:	
броят	на	хората	на	Земята	вече	е	прехвърлил	6	
милиарда	 души.	 Нали	 всички	 трябва	 да	 бъдат	
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нахранени	по	някакъв	начин.	Ето	защо	и	учени-
те	от	цял	свят	са	се	нагърбили	със	задачата	да	
измислят	всевъзможни	начини	да	увеличат	до-
бивите	от	селското	стопанство.	

Още	в	средата	на	миналия	век	повече	от	една	
трета	 от	 добива	 се	 превръщала	 в	 откуп	 към	
вредните	насекоми,	гъбичките	и	плевелите.	За-
това,	 когато	 химиците	 разработили	 вещества,	
способни	да	ги	унищожават,	за	момент	изглеж-
дало,	 че	 човекът	 наистина	 е	 станал	 всесилен.	
Пестицидите	(от	лат.	pestis	–	„чума“	и	гръц.	cido	
–	 „убивам“)	 се	 превърнали	 в	 много	 популярно	
средство	 в	 битката	 за	 добра	 реколта	 и	 високи	
добиви.

Съвсем	 скоро	 обаче	 лъснала и	 обратната	
страна	на	медала	–	много	от	тях	се	оказали	силно	
отровни	не	само	за	вредителите,	но	и	за	човека.	
Всяка	година	в	света	се	регистрират	по	някол-
ко	 десетки	 хиляди	 случаи	 на	 остри	 отравяния	
с	пестициди	и	това	е	 само	върхът	на	айсберга,	
тъй	 като	 повечето	 от	 тези	 вещества	 действат	
скрито,	фино	и	коварно,	като	тровят	организма	
постепенно,	 малко	 по	 малко.	 Ако	 вземем	 под	
внимание	 в	 какви	 количества	 се	 произвеждат	
и	използват	пестицидите,	то	няма	да	се	учудим	
на	 това,	 колко	 вярно	 е	 твърдението,	 че	 те	 са	
вездесъщи:	поемат	се	от	организма	с	питейна-
та	вода,	намират	се	в	 състава	на	растителните	
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и	животинските	продукти,	поглъщат	се	заедно	с	
въздуха	и	праха.	Последица	от	тази	неволна	зло-
употреба	с	тях	са	много	заболявания	–	от	леки	
алергични	реакции	до	рак.

За	съжаление,	пестицидите	се	използват	и	до	
днес,	в	това	число	и	от	градинарите-любители.

Друг	 проблем	 е	 изтощението	 на	 почвата.	
Безкрайното	прекопаване	води	до	отмиване	на	
полезните	 вещества	 и	 загиването	 на	 живите	
микро-	 (и	 не	 само	микро-)	 организми,	 които	 с	
векове	са	изграждали	плодородния	слой	на	зе-
мята.	До	появата	на	цивилизационните	методи	
за	обработване	на	земята	никой	не	я	е	прекопа-
вал	и	торил.	В	горите,	които	все	още	са	се	съхра-
нили	от	човешкото	усърдие,	всичко	си	е	същото,	
както	е	било	някога.	И	хората	ходят	там	на	раз-
ходка,	за	плодове,	за	гъби	и	билки,	които	обаче	
все	повече	намаляват.

Знаещите	градинари	или	стопани,	които	се	
занимават	с	домашно	отглеждане	на	цветя,	зна-
ят	колко	е	полезна	за	садене	почвата,	донесена	
от	гората.	Но	само	нейните	полезни	качества	не	
остават	задълго	и	затова	отново	започват	да	я	
торят	и	поливат,	да	се	борят	с	плевелите	и	да	я	
прекопават.

Прекопаваната	 земя	 след	 всеки	 дъжд	 или	
поливане	при	изсъхването	си	образува	кора	и	се	
уплътнява.	Затова	трябва	да	се	разрохква	посто-
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янно.	А	скоро	след	поредното	плевене,	бурените	
пак	стават	като	гора.

Отдавна	е	известно,	че	прекопаните	целин-
ни	 земи	 дават	 по-голяма	 реколта.	 Почвата	 се	
обогатява	с	кислород,	„диша“.	И	скоро	след	това	
започва	да	се	задъхва.	Буквално	след	две	години	
любителят-агроном	забелязва,	че	добивът	вече	
не	 е	 същият	и	 започва	усилено	да	 „подобрява“	
изтощената	 земя.	 По	 този	 начин	 се	 постигат	
бързи	 резултати,	 но	 без	мисъл	 за	 бъдещето.	 В	
резултат	на	това	земята	се	изтощава	още	повече	
и	се	получава	порочен	кръг,	излизането	от	кой-
то	е	безкрайно	трудно.

За	 радост	 учените	 не	 са	 безучастни.	 Пред	
тях	стои	един	грандиознен	по	мащабите	си	про-
блем:	 да	 бъде	 изхранено	 човечеството.	 Но	 как	
да	 стане	това,	като	почвите	обедняват	и	доби-
вите	падат?	Какво	може	да	се	направи?

В	отговор	започнаха	да	се	произвеждат	ген-
но-модифицирани	 продукти.	 Уви,	 даже	 самите	
учени	 още	 не	 могат	 да	 оценят	 всички	 послед-
ствия	 от	 такова	 вмешателство	 в	 самия	 фун-
дамент	 на	 нещата.	 Някои	 учени	 с	 голям	 енту-
сиазъм	 твърдят,	 че	 бъдещето	 принадлежи	 на	
генно-модифицираните	 продукти.	 В	 последно	
време	разработките	в	тази	област	се	назовават	с	
по-евфемистичния	термин	„биотехнологии“,	ма-
кар	че	става	дума	за	същите	трансгенни	култу-
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ри.	Същността	е	една	–	човекът,	както	и	в	случая	
с	пестицидите,	започва	да	се	намесва	там,	къде-
то	все	още	разбира	съвсем	малко	и	не	осъзнава	
последствията	 от	 своите	 „изобретения“.	 Най-
далновидните	започнаха	да	бият	тревога:	,,Хора, 
опомнете се!“ 

Британският	 учен	 Арпад	 Пущай,	 който	 на-
рича	 генно-модифицираните	 продукти	 „храна	
за	 зомбита“,	 е	 на	 мнение,	 че	 те	 нанасят	 коло-
сална	 вреда	 на	 здравето.	 Проведените	 от	 него	
изследвания	върху	плъхове	са	доказали,	че	при	
животните,	хранени	с	такива	продукти,	обемът	
на	мозъка	значително	е	намалял,	разрушил	се	е	
черният	дроб,	потиснал	се	е	имунитетът,	увре-
дени	са	били	червата,	тимусната	жлеза	и	дала-
кът.	Повечето	от	учените,	чиито	умове	са	просто	
купени	от	корпорации,	трупащи	печалби	от	био-
инженерните	технологии,	са	заети	да	доказват	
пълната	безвредност	на	 генно-модифицирани-
те	храни.	На	кого	да	имаме	доверие?...	Нали	се-
мената,	 разпространявани	 в	 продажба	 от	 тези	
корпорации	се	засяват	както	на	промишлените	
поля,	така	и	на	скромните	участъци	на	домаш-
ните	 градини.	 Така	 никой	 не	 е	 застрахован	 от	
употребата	на	„неестествени“	продукти.

И	 така,	 на	 пътя	 на	 съвременния	 човек	 към	
неговата	зелена	мечта	–	собствения	плодороден	
и	благоуханен	участък	земя	–	застават	непрео-
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долими	препятствия:	 тежкият	физически	 труд	
и	непосилната	загуба	на	време	и	пари,	опасност-
та	от	химическите	въздействия	на	пестицидите,	
хербицидите	 и	 минералните	 торове,	 многото	
вредители	и	болести,	проблемът	с	качествения	
и	 естествен	 посевен	 материал,	 ежегодното	 из-
тощаване	на	почвата.	Този	списък	може	посто-
янно	да	расте.	Не	е	странно,	че	повечето	гради-
нари	днес	просто	превръщат	своето	парче	земя	
в	зелена	площ,	а	по	лехите	могат	да	се	видят	в	
най-добрия	случай	някаква	ароматна	зеленина	
и	цветя.	

Нима	няма	изход	от	тази	мрачна	ситуация?
Знаещите	хора	казват,	че	изход	има.	И	името	

му	е	,,агротехника на природното органично 
земеделие“.	Оказва	се,	че	е	възможно,	чрез	из-
ползването	на	простите	методи	на	тази	агротех-
ника	да	се	повиши	добивът	от	един	участък	до	
2–3	пъти,	да	се	понижи	трудоемкостта	на	работ-
ните	процеси	до	3–4	пъти,	да	се	гарантира	еко-
логичната	чистота	на	реколтата,	да	 се	повиши	
плодородието	на	почвата	без	всякаква	химия.	

Прекалено	 хубаво	 е,	 за	 да	 бъде	 истина,	 ще	
кажете	вие.	Нека	обаче	заедно	разгледаме	този	
въпрос.

Целта	на	тази	книга	е	да	покаже	алтернати-
вата	 на	 съществуващите	 методи	 в	 борбата	 за	
добра	реколта,	както	и	необходимостта	от	про-



10

мяна	във	възгледите	на	съвременния	,,химичес-
ки“	подход	към	агротехниката.	Хората	 са	живи	
същества,	затова	нека	живеем	според	естестве-
ни	природни	закони,	да	се	храним	с	натурални	
храни	и	да	произвеждаме	натурални	продукти,	
без	 да	 убиваме	 живия	 свят	 около	 нас.	 Нашето	
минало	 е	 било	 единение	 с	 природата.	 Нашето	
бъдеще	е	в	хармоничното	съжителство	с	приро-
дата,	но	на	едно	ново	ниво.

Тази	книга	е	за	всички,	които	някога	са	меч-
тали	за	своето	парче	земя.	Надяваме	се	тя	ще	се	
превърне	в	пътеводител	в	тайните	на	органич-
ното	земеделие,	който	ще	даде	на	мнозина	им-
пулс	да	създадат	свой	малък	личен	оазис	в	хар-
мония	с	природата.
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