
Снимка от личен архив Татяна Благоева: Биодинамична ферма Сейнт Михаел, Германия

Защо да мислим различно, защо да правим различно земеделие?

Когато  говорим  за  икономика  и  сделки,  природата  най-често  се  явява  като 
необходимо рамково условие, природата като рог на изобилието от ресурси, които са 
преди  всичко  безплатни.  Самата  тя  най-често  остава  извън  полезрението  на 
икономиката.  Но  това  не  е  правилно,  този  безогледен  подход  ни  отмъщава  все  по-
очевидно. Който има очи да го види, ще го види.

Затова ето няколко въвеждащи мисли по темата “ Почвата – безплатното рамково 
условие” на индустриализираното селско стопанство.

Когато  се  връщаме  вкъщи  си  изтриваме  обувките  от  калта.  Ясно,  така  е 
правилно, калта не ни трябва в хола. 
Но все пак тази кал по обувките (поне когато идваме от нивата) е едно от най-важните 
неща на света!

Торът и пръстта ,погледнати правилно, са ценно благо. Става въпрос за това – да 
прозрем нещата в друга светлина, да мислим за нещата по нов начин.

Да  променим  мисленето  си  –  Главата  е  кръгла,  за  да  може мисленето  да  сменя  
посоката си!

Човекът и земята

“Нация, която разрушава почвата си, разрушава себе си” – е казал  Рузвелт.
И  точно  това  правят  хората  :  те  разрушават  земята  си,  когато  не  разбират 

природата на почвата и не я обработват според нейната същност.
Човекът живее от почвата, той се храни от плодовете, които покълват и растат в нея.

Тясната връзка между човека и почвата става ясна от общият латински езиков 
корен  на  “хомо” –  човек и  “хумус” –  органично  живи съставки на  обработваемата 
почва.  И на  други  езици има  такава  връзка:  на  еврейски  се  казва  “адам” –  човек, 
“адама” – обработваема земя!

Биодинамичното земеделие има за задача да запази този фундамент на живота, 
да го доизгради и увеличи. Затова то е целесъобразна и съвременна форма на селско 
стопанство, модерна форма.
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Кожата на земята

В много трудове обработваемата почва се нарича “кожата на земята”. Орган, жив 
организъм – за който трябва да се грижим като за човешки. Това ще рече, да разберем 
същността й , да се отнасяме към нея подобаващо!

Тънкият  слой  плодородна  почва  осигурява  жизнено  пространство  на  много 
организми, нещо повече – почвата като цяло е едно живо същество, един самостоен 
организъм.

Почвата  е  живо същество

Много растения, гъбички, животни, микроорганизми образуват почвата.
Един пример:  в  1 хектар добра,   жива обработваема земя,  живеят 2 тона дъждовни 
червеи,  които  за  една  година  обработват  около  600  тона  почва.  Едно  неизмеримо 
продуктивно съкровище.

И все пак човекът от около 150-200 години се опитва да разруши този фундамент 
на живота.

Ерозия,  строителство

През  последните  40  години  поради  ерозия  бе  загубена  почти  една  трета  от 
площта на земята, която можеше да се използва от селското стопанство. Всяка година 
земеделски  обработваеми  площи  намаляват  с  още  6  милиона  хектара  (  60 милиона 
декара ) 

Общо за света : годишната загуба от ерозията е 23 х 109 тона/година, това са 
23.000.000.000 – 23 милиарда тона безценна обработваема почва всяка година.

Само  в  Германия  от  ерозията  губим понастоящем около  10  тона  плодородна 
почва  на  хектар  (1  тон/декар)  годишно.   В  Европа  унищожаваме  почвите  около 
тринадесет  пъти  по-бързо  отколкото  се  извършва  изграждането  на  нова  плодородна 
почва и отколкото го изисква устойчивото земеделие към което се стремим .

(Друг  аспект  –  строителството  на  сгради,  улици,  паркинги  в  Германия 
унищожава 100-120 хектара! – не, не годишно или месечно, а ежедневно!). А при вас?

Конвенционалното селско стопанство

Както лесно може да се разбере, това чувствително живо същество земята бива 
разрушавано поради неразумно стопанисване.

97% от плодовете и зеленчуците в Холандия растат не в  почва, а в заместители 
на почвата.

Почвата днес се разглежда като неживо минерално тяло, което има за задача да 
дава опора на растенията, за да не паднат! Внасят се синтетични хранителни вещества и 
пестициди,  които  унищожават  живото  същество  “почва”  и  пречат  на  всяка  нейна 
активност.

Необходимо е да придобием ново виждане.
Качеството, т.е. съдържащите се в нея вещества зависят от състоянието на почвата.
Почвата е повече от химическо състояние, почвата е живо същество.

Агрокултура

В България и Германия казваме “селско стопанство”. Повечето народи имат друг 
израз,  който  според  мен  е  по-подходящ:  “агрокултура”.  Обработката  и  грижата  за 
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почвата отново трябва да стане задача на културата, творческа дейност, която създава 
оптимални условия, за да дадем възможност на растенията да растат здрави и да дават 
качествен плод. И това със съзнанието, че същинската работа в почвата не се извършва 
от  човека,  а  от  растенията и  от  живите същества  в  нея.  Човекът трябва да  създаде 
условията за това, трябва да култивира така средата, че това да бъде възможно.

Нужни са  500  години,  за  да  се  образуват отново  2,5  см плодородна  
почва.

Осигуряване на прехраната

Винаги и отново можем да чуем: ”Екологично земеделие – това е много хубаво, но само 
там, където може и когато можем да си го позволим! Като имаме предвид колко много 
хора и глад има по земята, трябва да се използват синтетични торове и пестициди за да 
може  да  се  произвеждат  достатъчно  хранителни  продукти  за  всички.  Екологично 
земеделие – да, но само при специални култури, при отделни плодове!”

Знаем, че това е погрешно:
Изказването,  че  има  недостатъчно  хранителни  продукти,  най-малкото  до  днес  не  е 
вярно. В един доклад на “Льо Монд Дипломатик” се казва: “Храни не липсват. Никога  
преди не е имало храни в такъв излишък и всъщност би трябвало да е възможно на  
всеки един  от 6-те милиарди души,  които населяват земята,  да  се  осигурят най-
малкото 2.700 калории на ден.”

Първо,  гладът  е  въпрос  на  твърде  голямата  консумация  на  месо  в 
индустриализираните страни. Защото за производството на 1 ккал месо се използват 7 
ккал  зърно.  Второ,  това  е  въпрос  на  разпределение,  социален  въпрос,  защото 
гладуващите хора нямат средства да купят хранителни продукти. Докато с безплатни 
доставки на излишно зърно от САЩ и Европа се съсипва родното селско стопанство 
(преди всичко в Африка), всяка година ще умират от глад повече от 30 милиона души и 
повече от 800 милиона ще бъдат недохранени.

Но като вземем предвид гореспоменатата ерозия и деградация на почвата и това, 
че всеки ден на бял свят се появяват нови 250 000 жители на Земята, ситуацията, че 
всъщност на разположение има достатъчно хранителни продукти, разбира се не може 
да остане такава.

Затова  отговарям  на  въпроса  за  ситуацията  с  изхранването  в  света  така: 
Неразрешими проблеми ще имаме, ако не намерим генерална и принципна алтернатива 
на конвенционалното селско стопанство, което изтощава и ерозира почвите.

 Завършвам с думите на Габриел Гарсия Маркес:

“Не очаквай всичко от 21. век, защото 21-ви век е този, който очаква всичко от теб.”

                                                                          

                                                                            Райнхард Бюхнер
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Основата на една добра реколта

Торенето означава внасяне на живот в почвата 

“Нужно е да се знае, 

че торенето трябва да представлява  

внасяне на живот в почвата, за да не  

влиза  растението  в  мъртва  земя,  

което  го  възпрепятства  да 

организира жизнените си сили около  

необходимото за създаване на плода.”

Р.Щайнер, 11.6.1924

Това  изказване  представлява  ядрото  на  биодинамичния  импулс.  През 

десетилетията от този импулс се родиха  и разпространиха по целия свят  екологичните 

земеделски  движения.  Това  ставаше  в  сянката  на  друго,  противоположно  развитие, 

което  както  е  известно,  има  за  цел  да  повишава  добивите  чрез  използването  на 

агрохимикали  и  минерални  торове.  Конвенционалното  земеделие  разглежда  почвата 

като  безжизнена  материя,  употребявана  само  като  “нещо”,  в  което  се  вкореняват 

растенията,  които  от  друга  страна  получават  всички  хранителни  вещества  отвън, 

механично. Последствията от развитието в посока химически-минерално земеделие за 

40  години  са:  нарастване  на  пустините  в  целия  свят,  изчезване  на  растителни  и 

животински  видове,  замърсяване  и  загуба  на  подпочвените  води,  пестициди  в 

хранителните продукти и т.н.

Днес все повече хора търсят начини да боравят отговорно с природните ресурси. 

Най-малкото питат : “Как са произведени тези продукти, съобразени ли са с опазването 

на околната ни среда?”

Тази отговорност започва обаче при почвата и с въпроса как да запазим и трайно 

да развием плодородието й. Нека си припомним тук, че човечеството живее от тънката 

“кожа” на земята -  от матерната почва, от хумуса, без който растителното развитие със 

сигурни и  здравословни добиви не би било възможно.

Биодинамичното земеделие определя основната функция на екологичното торене 

като ”обновяващо съживяване на Земята”.  Чрез всяка реколта вземаме от земята не 

само субстанция, но и сили, живот. Торенето допринася за това да се възстанови отново 

здравословното равновесие. От гледна точка на материята, торенето не става само чрез 

механично   внасяне  на  липсващи  минерални  компоненти,  а  дава  на  почвата  (на 
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микроорганизмите)  възможността  да  предоставят  на  корените  необходимите  им 

субстанции от хумуса и минералната почва.

Коренът  е в състояние съвсем целенасочено чрез симбиоза с почвените гъбички 

да отделя фосфора от матерния камък. Това химикът не би бил в състояние да постигне 

и с най- силните киселини . Задачата на торенето, на “внасянето на живот в земята”, се 

състои именно в това да не доставя на растението минерални соли за корените като 

готова за употреба форма, а да стимулира микроорганизмите, почвената флора и фауна 

да изградят през пролетта хранителния хумус и така да доставят хранителни вещества 

на растенията. Това става и през есента особено с подаването на торен компост (30– 40 

т/ха) за възстановяване хумусния слой на почвата.

Друг важен фактор за активиране на минерализирането през пролетта заедно с 

торенето е обработването на почвата ( аерирането- въвеждането на въздух в почвата, 

активира процеса на минерализиране). Хумусното съдържание на почвата е решаващо 

за снабдяването с азот : 2 % хумус в почвата съответства на 4000 кг азот за хектар или 

на 1000 т/ха оборски тор ; 3 % хумус – на 6000 кг азот за хектар. Чрез съответно висок 

процент на минерализирането (съживяване)  се осъществява силно освобождаване на 

хранителни вещества от органичните и органично-минералните съставни елементи на 

почвата чрез микрооргатанизмите . Стойност на минерализиране 2% съответства на 80 

– 120 кг азот/ха .

Компостът

При тежките почви се осигурява по-добър достъп на въздух и вода. Компостираният 

оборски тор осигурява най- добрата основа  за цялостното торене.

Едно равномерно, неагресивно торене ( например без големи количества пресен 

тор, птичи тор или подобни ) , предотвратява ефективно гъбичните заболявания като 

брашнеста  мана.  При  липсващо  или  недостатъчно  торене  трябва  да  се  очаква 

активиране на гъбичните заболявания.

Торенето трябва да се извършва в късната есен или в ранната пролет за да се 

осигури необходимото за вегетативния период на растенията.

Почвата се нуждае от храна
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Много важен е балансът между изграждането и разграждането на хумуса в цикъла на 

една  година.  Една  интензивна  обработка  на  почвата  през  пролетта  със  силно 

минерализиране на органично свързания азот  следва изграждащото хумуса торене с 

компост и органична субстанция през есента. Междинните култури допринасят също 

много за това. Корените им  интензивно проникват почвата, а след лека преработка на 

надпочвената  маса  на  почвената  веществообмяна  бива  доставена  органичната 

субстанция, от която тя се нуждае толкова спешно, за да се “изхрани”. Това е нагледно 

демонстрирано от дъждовния червей, който примъквайки отмрелите листа във ходовете 

си и хранвайки се там, произвежда чрез отделителната си система  най- ценното за нас. 

Дъждовният  червей  се  нуждае  от  “органичен”  материал  за  изхранването  си,  за  да 

направи  почвата  по-плодородна.  От  същото  се  нуждаят  всички  останали  почвени 

организми. Известно е също, че за този процес е необходима почвена реакция между 6,5  

и 7 ph.

Използването  на  биодинамичните  компостни  препарати  стимулира  по  един 

съвсем специфичен начин изграждането на хумуса и почвената веществообмяна.

                  Dipl.Ing.agr. Юрген Шлютър
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Био-динамичните омпостни купове в Опитната станция на Мария Тун в Дексбах са 
винаги покрити със слама и остават така в рамките на един годишен цикъл. 
Компостът не се обръща, следят се температурата и влажността.Снимката е 
направена през юли, през септември компостът от тези купове се  разнася и 
заработва в подготвените за това площи.
Снимка личен архив: Татяна Благоева

Две  статии  от  Информационен  бюлетин   на  РаДа, Бюро  за  съвети  и  
информация  по  биодинамично  земеделие,ППП  2001-2004,  бр.2,  год.1/ 
9.04.2003 , София

Изработен от Татяна Благоева
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