
15.03.2021- 18:30 /Модул 1/

Запознаване и представяне.

Тема 1 Видове земеделие: ес-
тествено, биологично, био-
динамично, пермакултурно.
Термините, с които ще работим
по време на курса.

Тема 2 Растенията. Класифика-
ция. Ресурси, от които се нуж-
даят. Как да изберем ра-
стенията за нашата градина?

16.03.2021- 18:30 /Модул 2/

Тема 3 Почва или кой храни
растенията – основни знания.

Тема 4 Вода и как да я съх-
раняваме и ползваме.

18.03.2021- 18:30 /Модул 3/

Тема 5 Използване на орга-
ничните ресурси на стопан-
ството.
Тема 6 Естествено торене на
градината.

22.03.2021- 18:30 /Модул 4/

Тема 7 Мулчиране. Компости-
ране – модерно или необходимо.
Компостен чай.

Тема 8 Лехи – видове, какви, кога,
къде, как. Съвместни насаждения и
сеитбообръщения в биоземеде-
лието – начални знания.

23.03.2021- 18:30 /Модул 5/

Тема 9 Монокултура – полезна
или вредна. Съвместни насажде-
ния. Схеми за подреждане на кул-
турите.

Тема 10 Сеитбообръщения в
биологичното земеделие.  Как да
редуваме културите? Схеми на
сеитбообръщения.

25.03.2021- 18:30 /Модул 6/

Тема 11 Нещо повече за
неприятелите и болестите по
растенията. Защо боледуват
растенията? Растителна защита в
чистата градина.

Тема 12 Подробности за почве-
ните организми (ролята на мико-
ризата и др.), ЕМ (Ефективни Мик-
роорганизми). Препарати - пол-
зване в градината и при компости-
ране - преход към ЕМ-технология.
29.03.2021- 18:30 /Модул 7/

Тема 13 Основни идеи на био-
динамичното земеделие. Биодина-
мичен календар. Същност и начин
на работа с него – практика.
Най-лесните за приготвяне расти-
телни биодинамични препарати.

Тема 14 Най-често отглежданите
зеленчуци в градината – чистият
начин: Домат
30.03.2021- 18:30 /Модул 8/

Тема 15 Най-често отглежданите
зеленчуци в градината – чистият
начин: Краставица, Пипер и др.

Тема 16 Консултиране и
планиране на собствена домашна
градина. Резюме за умното (и за
разумното) земеделие. Въпроси и
отговори.

Устойчиво земеделие 
ОНЛАЙН КУРС

Всеки модул е с продължителност 2 астрономически часа. Актуални бонус теми
според интересите на курсистите под формата на дискусия.

Програма

15-30 март 2021


