
 

  

 

ОБУЧЕНИЕ 

„Устойчиво земеделие - основни принципи и методи за 

отглеждане на екологично-чиста храна“ 

(Въвеждащ курс – Етап I) 

08.04.2019 - 12.04.2019 

Програма 

Понеделник 08.04.2019 

08:45 – 09:30 Запознаване на участниците в курса. Цели и очаквания. 
09:30 – 10:30 Представяне на дейността на фондация Ботаника Лайф и обиколка на 
стопанството (въпроси и отговори). 
10:30 – 11:15 Основи на устойчивото земеделие (презентация и практика). 
11:15 – 11:30 Почивка с изненада. 
11:30 – 12:30 Речник и  основни понятия (самостоятелна работа, задача с обсъждане, 
практика). 
12:30 – 13:00 Почивка и обяд 
13:00 – 14:45 Обсъждане, въпроси и отговори. Какво ни предстои утре (най-
интересното предстои)? 
 

Вторник 09.04.2019 

08:45 – 09:15 Какво научихме вчера (дискусия и въпроси)? 
09:15 – 10:00 Растенията и от какво се нуждаят те. 
10:00 – 11:00 Практика: Игра - Познаваме ли растенията в градината? Текущи 
дейности в градината. 
11:00 – 11:15 Почивка 
11:15 –  11:45 От какво се нуждаят растенията. Да се огледаме около нас. Дискусия. 
11:45 – 12:30 Почва. Ролята на живите микроорганизми. Как човешката дейност е 
увредила хранителната верига? Как да помогнем? (презентация и практика) 
12:30 – 13:00 Почивка и обяд 
13:00 – 14:45 Четене с обсъждане, въпроси и отговори.: Резюме за умното земеделие! 
Какво ни предстои утре? 

 



 

Сряда 10.04.2019 

08:45 – 09:15 Какво научихме вчера (дискусия и въпроси)? 
09:15 – 11:00 Пролет в градината. Лехи. Какви, как, кога и къде? Практика в 
градината. 
11:00 – 11:15 Почивка 
11:15 – 12:30 Кое, кога и как се сее и сади? Практика в градината. 
12:30 – 13:00 Почивка и обяд 
13:00 – 14:00 Работа по лехите и садене на домати, пипер и др. растения 
14:00 – 14:45 Обсъждане, въпроси и отговори. Какво ни предстои утре? 

 

Четвъртък 11.04.2019 

08:45 – 09:15 Какво научихме вчера (дискусия и въпроси)? 
09:15 – 11:00 Използване на органичните ресурси на стопанството. Естествено торене на 
градината. Практика:  Да забъркаме тор от коприва (или черен оман). 
11:00 – 11:15 Почивка. 
11:15 – 12:30 Компост. Практика: Изграждане на компостен куп. 
12:30 – 13:00 Почивка и обяд 
13:00 – 14:00 Довършване на новия компостен куп и работа по стария куп. 
14:00 – 14:45 Обсъждане, въпроси и отговори. Какво ни предстои утре. 
 

Петък 12.04.2019 

08:45 – 09:15 Какво научихме вчера (дискусия и въпроси)? 

09:15 – 11:00 Сеитбообръщения в биологичното земеделие. Съвместни насаждения. 

Практика:  Да си направим своя лехичка – планиране и действие 

11:00 – 11:15 Почивка. 

11:15 – 12:30 Работа по лехичките. 

12:30 – 13:00 Почивка и обяд 

13:00 – 14:45 Съвместни дейности с група ученици от Франция.  

Обобщение на наученото. Заключения. Въпроси и коментари. 

 

Практическите занятия предвиждат работа в малки групи. В зависимост от интересите, 

метеорологичните условия и наличните материали и ресурси в градината, участниците ще могат 

да се включат в някои от следните практически дейности: 

- Изработване на сандъчета за цветя и разсад 

- Сеене и сеитба на растения 

- Изграждане на компостен куп 

- Грижи за растенията 

- Мулчиране 

- Косене и събиране на трева и сено за мулч 

- Подготовка на собствена лехичка (решаваме заедно кое, къде и как ще го правим, какво ще 

посадим и как ще се грижим след това за него 

 

Водещ на обучението: Галина Пенчева – преподавател по устойчиво земеделие към 

Фондация Ботаника Лайф. 


