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Индустриализирането на
селското стопанство и
последствията от него

Благодарение на индустриализирането на земеделието
и животновъдството, между
1960 и 2015 година продукцията от селско стопанство
нараства трикратно, обещавайки край на глада и недостига на храна и по-ниски цени
за все по-нарастващото глобално население. Този прогрес
е вследствие на масовото въвеждане на изкуствените торове, употребата на биоциди/
пестициди и технологичния
напредък в механизацията на
земеделието. Има ли обаче
този напредък и тъмна страна? Дали повечето продукция
наистина означава по-малко
глад и по-добри възможности
за изхранване на хората?
Според изследване на Програмата за прехрана и земеделие
на ООН от 2015 г. финансовите загуби за природата от
индустриализирането на селското стопанство възлизат

на около 3 трилиона долара
на година (или три пъти БВП
на Великобритания). Това са
щети, нанесени на дивата
природа (масово обезлесяване и подобни), на чистотата
на водата и въздуха, емисии
от парникови газове и други.
Все още обаче нямаме реална
представа за всички щети колко струва лекуването на
болести, свързани с консумирането на некачествени храни, например (в тази връзка,
един от най-големите прозводители на един от най-разпространените пестициди в
земеделието вече бе осъден
няколкократно за пряката
връзка между заболяването
от рак и употребата на въпросния пестицид).
Каква е настоящата ситуация? Индустриалното селско
стопанство и последствия
от него:
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• недобрите условия за
живот, които индустриалното животновъдство осигурява, следвайки максимата да произвежда колкото
се може повече - например,
отглеждането на прекалено много животни на малка
площ, в клетки и подобни - означава и по-висока
заболеваемост сред тези
животни. Това, от своя
страна, води до прекомерна
употреба на антибиотици,
като причината за даване
на антибиотик не е здравето и благополучието на
животните, а докарването
им до приемливо състояние
за продажба на пазара по
параметри като големина
и килограми - на фокус не е
дори качеството на месото в интерес на потребителя. Използването на
въпросните антибиотици
пък води замърсяване на
природата и антибиотична
резистентност в хората,
което е сериозен здравословен казус, защото означава, че неволният прием
на антибиотици с консумацията на месо намалява
ефективността на лекарствата, когато се налага
приема им по медицински

причини.
• индустриалното животновъдство - по-конкретно
отглеждането на добитък
- води до повишени количества на метан във въздуха,
като метанът е 20 пъти
по-силен парников газ от
въглеродния диоксид, с което климатичните промени
се ускоряват осезаемо;
• употребата на изкуствени/неорганични торове
в земеделието води до
повишаване на болестите
и вредителите сред растенията, като ги прави
зависими от изкуственото наторяване и в този
смисъл по-неустойчиви
на заболявания. Когато
използването на торове
и биоциди се превърне в
норма, растенията губят
своите естествени сили
за борба с вредителите,
а интересен исторически
факт е, че голяма част
от въпросните биоциди
възникват като бойни
отровни вещества, тоест
са продукт на военното
дело, а не на хранителната
индустрия. Защо понастоящем се счита за нормално
да обработваме храната
си по този начин е важен
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въпрос, който следва да си
зададем;
• излишъкът от тези неорганични торове и пестициди, от своя страна,
се озовават в почвата и
подпочвените води, увреждайки и тяхното здраве и
това на водните организми
(а и на хората, които пият
водата), което в дългосрочен план означава по-неплодорони и неустойчиви
почви, което пък води до
повишаване на употребата
на химикали. Така попадаме
в омагьосан кръг, според
който единственият изход,
с който разполагаме, е отново да ползваме химия, за
да продължим да отглеждаме земеделски култури;
• индустриалното земеделие
причинява сериозно обезлесяване за разчистване
на терени, обикновено за
монокултури, пример: изчезващата Амазонска гора
в Бразилия за засяване на
соя, която е предназначена
за фураж за индустриалното животновъдство - с
други думи, един проблемен сектор поражда друг
такъв; от друга страна,
около 60% от наличната в
световен план земеделска
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земя се използва за паша,
вместо за отглеждане на
растения за храна;
• така разпространените
монокултури сами по себе
си са заплаха за биоразнообразието, защото изтощават почвите, правейки ги
по-неадаптивни към климатични промени и по-малко
плодородни; стандартните
монокултури са соя, царевица, рапица (използвани
предимно за фураж и горива), пшеница; липсата на
адаптивност и плодородие
отново води до повишена
необходимост от изкуствени торове и биоциди,
с което пак попадаме в
омагьосания кръг на химията; в България пример за
монокултурно отглеждане
е Добруджа и пшеницата,
която се сее там.
С други думи, индустриалното земеделие извежда системата от естествения ѝ
баланс и засилва зависимостта ѝ от изкуствени добавки,
които обаче решават единствено проблеми в краткосрочен план и то често пъти,
такива, причинени от самото
индустриално земеделие и животновъдство. Има ли обаче
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В търсене на
устойчивата храна...

алтернативи на този доминиращ индустриален модел?
Алтернативата може да наречем устойчива храна - какво
представлява тя и как стигаме до нея е въпрос, който има
много и разнообразни отговори. Най-общо можем да приемем, че устойчивата храна
е отгледана по икономически
справедлив начин, който допринася за подобряване на
природната среда и за благото на хората от екологична и
социална гледна точка.
1. Устойчивата храна дава
повече на екосистемата,
отколкото ѝ взима
Отглеждането на храна не е
само земеделски въпрос - той
е и икономически, и политически и философски. От една
страна, съществува конвенционалното селско стопанство, при което целта е
по-високият добив на всяка

цена. За да се постигне тази
цел, се използват например
средства като биоциди за
борба с вредителите и химически торове за стимулиране
на реколтата, което автоматично означава инвестиция на финансови средства в
тези продукти, тоест, разходи за фермерите, които
често разчитат на банкови
заеми и държавни субсидии, за
да съществуват.
От друга страна, има серия
от алтернативи на този тип
селско стопанство, като например:
регенеративното
земеделие, пермакултурата,
горското градинарство, при
които фокусът по-скоро е
общото благо за природата
и хората като част от нея.
Тези две различни разбирания
за цел предопределят методите, които се използват и
как се подхожда към земята
и природата - в конвенционал-

www.konsumuvai.org

ния случай, в борба с природата, а в алтернативните форми - в съдействие и хармония
с природата. Повечето от
тези алтернативни практики идват от познанието на
местните коренни населения
от цял свят за работа със
земята и в момента отново се възраждат и все повече хора се връщат към тях.
Ще се спрем на някои от тях
по-долу.
Регенеративно земеделие
Регенеративното
селско
стопанство е система от
земеделски и пасищни практики, които подкрепят биоразнообразието, обогатяват
почвата, подобряват водоизточниците и повишават способността на почвата да задържа въглерод, допринасяйки
за подобряването на климата. Все по-актуално е сред
фермерите, които искат да
отглеждат устойчива храна,
с грижа за хората, климата и
планетата. Ето защо:
• регенеративното земеделие се фокусира изключително върху почвеното
здраве, за разлика от
индустриалното, което
уврежда почвите и прави
използването на химикали
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задължително;
• практиките, използвани от
регенеративните фермери,
намаляват риска от стресови фактори, което може
да доведе до значително
увеличение в добивите и
качеството на културите. Системата работи
така, че растенията са
по-устойчиви в екстремни времеви условия, като
например суша, и за това
допринася именно почвеното здраве. Когато почвата
гъмжи от полезни почвени
микроби, културите успяват по естествен път
да потиснат и преборят
болестите;
• здрава почва, от своя
страна, усвоява успешно
въглеродния диоксид от
въздуха, намалявайки количеството парникови газове
в атмосферата;
• проучвания сочат, че
преминаването към регенеративно земеделие може
да увеличи фермерските
печалби. Най-малкото чрез
тези практики разходът
за пестициди и торове
изчезва;
• този тип земеделие запазва традиционното
познание - голяма част
от принципите идват от
коренното население на
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съответната земя, което
има богат опит и познания
относно тази земя и екологично разбиране, много
по-напреднало от това на
съвременния човек;
• регенеративното земеделие подхранва биоразнообразието, което е
фундаментално за селскостопанската продукция,
хранителната сигурност
на населението и запазването на екологичния баланс
на планетата;
• този тип практики работят за възстановяване
на пасищата - една трета
от земната повърхност
е заета от пасища, 70%
от които са в състояние
на деградация. Чрез така
наречената планирана
холистична паша тези
земи могат да бъдат
възстановени;
• то подобрява хранителното разнообразие, поради
по-голямото разнообразие
от култури, което означава и по-разнообразни
хранителни вещества.
Пермакултура
Трудно е да изберем една дефиниция за пермакултурата,
тъй като понятието е широко и се използва, за да се

опише философия, начин на
живот и сбор от практически
методи, касаещи земеделието. Основен принцип е култивирането на земята, без да се
причинява щета за природата
и хората.
Пермакултурата:
• използва възстановими
източници на енергия (слънчева, вятърна), спестява
ресурси като вода (чрез
събиране на дъждовна
вода, например) и избягва
употребата на фосилни
горива;
• фокусира се в максималното оползотворяване на ресурсите, предоставени ни
от природата - например,
използваме изсъхналите
дървета за отопление или
за отглеждане на гъби или
пък събираме лечебни растения от дивата природа;
• промотира биоразнообразието и запазването на дивата природа, вдъхновява
се и се учи от природата,
като работи в сътрудничество с нея, за да извлече
максимална полза от разнообразието ѝ;
• избягва употребата на каквито и да било пестициди
и инсектициди, за да запази
биоразнообразието;
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• значително намалява отпадъците, тъй като един
от водещите принципи е
максимално ефективното използване на ресурси
- нищо не следва да бъде
похабявано;
• пермакултурното земеделие означава разнообразие
на отглежданите култури,
което намалява риска от
разпространение на болести сред тях - тъй като
едни култури предпазват
други от вредители, за
разлика от монокултурното земеделие, където
разпространението на
дадена болест сред цялата
реколта е гарантирано.
Пермакултурата означава,
че отглеждате видове с
по-голяма устойчивост на
екстремни температурни
условия, като отново разнообразието е коз срещу
загуба на реколта;
• спестява водни ресурси,
тъй като отново на фокус
е ефективното използване
на водата, чрез различни методи за събиране
и насочване на водните
потоци;
• компостирането е задължително в пермакултурната градина и е важен
елемент от земеделската
дейност, като по този
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начин пак се набляга на
оптималното използване
на всички налични ресурси
и значително се намаляват
битовите отпадъци;
• пермакултурата цели подобряване на качеството на
живот не само на хората,
а и на флората и фауната,
което я прави много повече
от земеделски принципи,
тя е различен начин да се
гледа на живота като цяло.
Горско градинарство - отглеждането на храна в гори:
• носи дългосрочни и краткосрочни ползи както за
земеделеца, така и за
природата;
• увеличава икономическата
стойност на гората и същевременно, земеделецът
печели от запазването на
непокътнатата горска
система;
• поддържа живи горите,
които са център на биологично и културно разнообразие, което ги прави от
изключително значение за
хранителната сигурност и
изхранването; те са и дом
на различни хора, които ги
обитават от хилядолетия
и които знаят най-добре
как да се грижат за хабитата си;
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• запазването на дърветата
в горите повишава хранителната сигурност, като
насърчава естествената
регенерация на почвите на
терена;
• горите-градини са резервоар за храна, генетични материали (семена и
подобни), горивa, фуражи и
строителни материали, а
също така са водни резервоари за чиста вода със
самостоятелни системи
за опрашване и “борба” с
вредителите.
Градско градинарство
Градското градинарство не
е нов феномен - по време на
Втората световна война,
например, гражданите на
Съединените
американски
щати са били окуражавани да
създават “градини на победата”, свежа храна, която да
допринася към диетата им в
тежкия момент. Към момента, градското градинарство
е широко разпространено по
цял свят и носи много ползи
на практикуващите го:

• то помага да се изграждат общности - редовните срещи край градината
спомагат за социалните
контакти, обмена на познание и цялостното усещане
за добруване на групи хора,
обединени от желанието
за контакт с природата
и от търсенето на свежа
храна;
• благодарение на него свободните зелени пространства са оптимално използвани - колко пъти сте
виждали пусти изоставени
площи или такива, превърнати в паркинг? Да, те
могат да бъдат ароматни
градски градини!
• градските градини спомагат за чистия въздух в
дадения район - един напълно безплатен бонус, имайки
предвид настоящото масово замърсяване на въздуха
с фини прахови частици;
• градското градинарство
означава, че градските
обитатели, традиционно
откъснати от природата,
могат лесно да консумират
местно отгледани храни, а
местно отгледаната храна
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е и по-устойчива;
• отгледаната в градски условия продукция е и по-свежа, здравословна и достъпна за местните жители,
което подобрява хранителната им сигурност;
• градинарството е чудесен
начин да прекарате свободното си време, бидейки
релаксиращо преживяване,
освобождаващо стреса и
напрежението в телата и
умовете ни;
• прекрасен начин да оползотворите компоста си
е именно да го вложите в
местната ви градска градина и така да затворите
цикъла на хранителните
отпадъци;
• не на последно място,
градското градинарство
има образователна роля от една страна е срещата
между поколенията и споделянето на опит и знания
между жители от различни
възрасти, които получават
ценен шанс да общуват в
неформална обстановка,
който често липсва в градски условия; от друга страна, чрез него общността
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научава повече за храната
си и как да я отглежда,
кое е по-здравословно и
съответно, по-добро за
тази общност, като така
се изгражда лично отношение към храната, което
ни прави по-информирани и
ангажирани потребители,
а и производители;
• общуването край градината подхранва и комуникацията, и интеграцията не
само между поколенията,
а имежду иначе социално
сегрегирани групи;
• различни проучвания показват, че наличието на
градски градини се свързва
и с подобрения в градската
среда, от гледна точка на
естетика, социална кохезия и дори намаляване на
престъпността.
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2. Устойчивата храна е
достъпна за всички

Термините “устойчиво”, “био”
и “органично” постепенно
губят смисъл от прекомерната им употреба в рекламни и маркетингови стратегии. За съжаление, те също
така най-често обозначават
по-скъпи продукти и луксозен начин на живот, което ги
прави по-недостъпни за хора
от различни социални групи
с по-скромни финансови възможности. Израждането на
биологично чистия продукт в
мода е по-скоро елемент от
зеления консумеризъм - нов
феномен, родил се в съвременното консумеристичното
общество, което се опитва
да реши всички свои проблеми
чрез консумация - и не толкова
означава загриженост за природата и здравето на хората.
Докато в някои градски квартали е труден въобще достъпът до свежа сезонна храна,
в центъра на града можете
във всеки сезон да закупите

био киноа - вкусен и здравословен продукт, който обаче
идва чак от слънчева Боливия,
където от храна на бедните
се превръща в топ експортен
продукт… като по този начин
киноата става недостъпна за
местното население, което
традиционно я е консумирало.
Устойчивата храна не следва
да сегрегира обществото и
трябва да е достъпна за всички. Има ли решения?
• алтернативи са градско
градинарство, хранителни
кооперативи и всякакви
други алтернативни форми
на снабдяване с хранителни продукти, които не разчитат на стандартната
търговска мрежа и не са
зависими от нея;
• домашното консервиране,
сушене, “бурканиране” и
други видове обработка на
храни, които удължават
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живота на хранителните
продукти и ги правят достъпни в различни сезони, са
добра устойчива практика;
• брането на растителни
видове в дивата природа билки, гъби и други - също
е възможност да бъдем
независими от големите
търговски вериги; най-важното в случая е образованието - да знаем какво и
къде да търсим; за целта
следва да се консултираме
със специалисти, да изкараме курс или да потърсим
мъдростта на предишните
поколения, които са брали в
природата;
• общностно финансираното
земеделие - когато хората
се обединяват с парите
си, за да финансират даден
фермер, който пък да задоволява хранителните им
нужди с реколтата си чрез
седмични доставки - също е
добър модел, който решава
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казуса с недостъпността
на прясна сезонна храна;
• съществуват и различни
инициативи, към които
можем да се присъединим,
за “спасяване” на храни от
магазините - храни, които
не отговарят на естетическите и маркетинговите
стандарти на търговската мрежа или пък оползотворяването на храни,
които остават в излишък
и следва да могат да се
дарят на хранителни банки
или уязвими общности.
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Илюстрации и въпроси за
дискусия
• Може ли храната да е
златна? Защо?
• За кого храната може да е
златна?
• Вие яли ли сте златна храна? Каква?
• Какво прави храната
скъпа?
• Смятате ли, че по-скъпата
храна е по-добра?

• Какво е добра храна?
• Коя е достъпната и добра
храна според вас?
• Смятате ли че храната може да е социално
отговорна?
• Как може човек да получи
храна без пари?
• По-високата цена, може ли
да направи храната по-екологична? Как?

www.konsumuvai.org
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3. Устойчивата храна е
местно отгледана

Местно отглежданата храна
има множество здравословни,
екологични, социални и икономически ползи:
закупуването
на
местно
отгледана храна означава
по-прясна продукция плодовете и зеленчуците на фермерския пазар са брани до 24
часа, преди да бъдат изложени на пазара, така че са много
по-пресни от плодовете и зеленчуците в магазина, съответно, съдържат повече полезни хранителни вещества и
имат и по-добър вкус.
местно отгледаната храна
обикновено е и сезонна, което носи допълнителни ползи
за здравето ни. Човешкият
организъм е еволюирал да се
нуждае именно от хранителните вещества на храните,
които са в сезон, така че консумирането им укрепва силите на организма;
храненето с местни видове
продукция запазва семена-

та на тези местни сортове,
с което допринася за семенното богатство и разнообразие, както и продължава
вековни традиции в диетата
на населението; често в традиционния начин на живот
можем да преоткрием много
устойчиви практики;
местната храна има по-малък въглероден отпечатък,
заради по-близката дестинация, от която идва, а когато е отгледана с екологични
методи, за нея не са употребени никакви биоциди, не е
причинила замърсяване на
природата и въобще, по-късата верига производител-потребител може да допринесе
много за устойчивостта на
общността;
хранителните загуби и отпадъци също са по-малко, заради
по-късата търговска верига;
подкрепя малкия местен бизнес - малките семейни ферми
са 72% глобално и имат нуж-
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да от подкрепа, за да оцелеят; модели като местни кооперативи и абонаменти за
кошници сезонна продукция
- с други думи, общностно финансирано земеделие, са много ценни за оцеляването на
фермерите;
с всеки изхарчен лев гласувате за наличието на повече
местна и разнообразна храна,
ако пазарувате местна продукция; за сметка на това,
пазаруването от големи вериги магазини означава да
гласувате предимно за храни,
които са внесени, преработени, с по-голям отпечатък и с
печалби, отиващи при прекупвачи, вносители и други монополисти на пазара;
не на последно място, когато
пазарувате местно отгледана храна, имате повече информация как е отгледана тази
храна и можете да правите
по-информирани потребителски избори; не само това, а можете и да опознаете фермерите, от които пазарувате
и да си изградите взаимоотношения с тях, което добавя
стойност към покупката ви
за всички!

Илюстрации и въпроси за
дискусия
• Какво виждате на тези
илюстрации? Как мислите,
защо бананът има крила,
портокалът - автомобилни гуми, а ягодата кара
колело?
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• Кои от тези плодове се
отглеждат в България?
• Откъде бананите долитат
при нас?
• А откъде идват
портокалите?
• Кой е любимият ви плод?
Защо?
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• Как си осигурявате плодовете, които ядете?
• Смятате ли, че с избора на
плодове, които ядете, допринасяте за качество на
околната среда? Как? А за
качеството на социалната
среда?
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3. Устойчивата храна е
местно отгледана
Веригите за хранителни стоки осигуряват богат набор
от храни по всяко време на годината, независимо от тяхната сезонност или произход,
в името на потребителския
комфорт. Резултатът са парадокси като краставици и
домати през декември, ягоди
през февруари, дини от пустинна Йордания през май и
подобни. Липсата на сезонност обаче води със себе си
негативите на индустриалното земеделие, като голям
въглероден отпечатък, вследствие на използваните начини
за отглеждане на храна и на
транспостирането ѝ от всички краища на света, както и
оказва отрицателно влияние
върху здравето на природата
и хората, по-конкретно на микробиома им, който се нуждае
от хранителното разнообразие на сезонната храна. Уеднаквяването на диетата ни,
независимо от сезона, значи
че консумираме непрекъснато
еднакви продукти и се захран-

ваме с еднакви хранителни
вещества, витамини и минерали, което отслабва организмите ни и прави самите нас
по-малко устойчиви на промени и заболявания. Именно затова сезонното хранително
разнообразие е изключително
важно, а от гледна точка на
екосистемата, това означава
биоразнообразие, което пък е
ключово за оцеляването на
земеделието въобще. И така,
ако хранителното и биоразнообразието и ползите от тях
вървят ръка за ръка, а конвенционалните
хранителни
вериги ни предлагат богато,
безсезонно еднообразие, как
можем да постъпим устойчиво? И защо разнообразието
е толкова важно? Ето някои
факти:
• земеделското биоразнообразие запазва генетичните ресурси на растенията:
реколти, диви растения,
дървета, пасища, медицински растения, растения
с естетическа ценност,
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•

•

•

•

гъби; същото важи и за животните - домашни, диви,
опрашители;
генетичното разнообразие
в земеделското биоразнообразие осигурява на
видовете и на нас, включително, като ги консумираме, способността да се
адаптираме към променящата се околна среда, да
еволюираме с нея, да бъдем
по-здрави, независимо от
условията;
разнообразието е в основата на подобряването
на реколтите и тяхната
еволюция;
разнообразието допринася за хранителната
сигурност, изхранването и благополучието на
общностите;
за да подкрепим биоразнообразието, следва да
разнообразим хранително
диетата си със сезонни
продукти от фермерски
пазари, хранителни кооперативи или собствените
ни градски градинки.
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Илюстрации и въпроси за
дискусия
• Какви прилики и какви
разлики виждате в двете
човечета?
• Покрай едното човече
летят насекоми, а край
другото - не, защо мислите, че е така?
• Как според вас се чувстват двете човечета?
Защо едното е усмихнато,
а другото не е?
• Какво може да се направи,
за да стане и тъжното
човече щастливо?
• Вие с кое човече свързвате
храната, която ядете?
Защо?
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