
УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

Петдневно практическо обучение с включена работилница  

за приготвяне на маджун (петмез) от захарно сорго 

23-27 октомври 2021, Ботаника Лайф, с. Надарево 

ПРОГРАМА 
 
 

23.10   Ден първи:   

13:30 – 14:00 Начало след настаняването. 

 14:00 – 14:45 Запознаване и представяне. 

Кои сме ние? Какво очаквате вие?  

Съгласуване на предварителната програма с участниците в курса. 

 14:45 – 15:00 Почивка 

15:00 – 15:45 Пермакултурно, биологично, биодинамично, естествено 

земеделие – кое с какво се характеризира, разликите и общото между тях. 

15:45 – 16:00 Почивка 

16:00 – 17:00 В градината - въпроси и отговори. Речник на най-често 

използваните термини. Представяме ви нашата есенна градина. 

 18:30 Вечеря 

 

24.10   Ден втори: 

8:30 – 10:00 Лекции: 

Растенията. Как ги групираме? От какво се нуждаят те?  

Почва или кой храни растенията.  

 10:00 – 12:00 Работилница за приготвяне на маджун 

 12:00 – 13:30 Обедна почивка 

13:30 – 17:00 Есен в градината: Работилница за маджун и подготовка на 

градината за зимата 

 18:30 Вечеря 

 

 25.10  Ден трети:  

8:30 – 10:00 Лекции:  

 Лехи – видове, какви, кога, къде, как. 

 Естествено торене на градината. 

 10:00 – 12:00 Работилница за приготвяне на маджун 

 12:00 – 13:30 Обедна почивка 

 13:30 – 17:00 Есен в градината: 

 Обработка на захарното сорго и варене на маджун. 

 18:30 Вечеря 

 



26.10   Ден четвърти 

8:30 – 12:00 Лекции: 

 Мулчиране.  

 Компостиране – модерно или необходимо. 

 Съвместни насаждения в биологичното земеделие 

  Сеитбообръщения в биологичното земеделие.  

 12:00 – 13:30 Обедна почивка 

 13:30 – 17:00 Есен в градината:  

 Прибиране на реколтата и други текущи задачи. 

 18:30 Вечеря 

 

27.10   Ден пети: 

8:30 – 12:00 Лекции: 

 Домат, краставица, пипер и други по ваше предложение.  

 Растителна защита в чистата градина. 

 12:00 – 13:00 Обедна почивка 

 13:00 – 16:30 В градината.  

 Практика 

 Планираме заедно 

 Резюме за умното ( и за разумното ) земеделие.     

 Обобщение. Въпроси и отговори. 

    

 
Включените теми биха били достатъчни да започнем да изграждаме нова градина или 
да подобрим работата в чистата си градина. Програмата е предварителна. Темите на 
лекциите, времетраенето и вида на работата в градината могат да бъдат променяни в 
движение в зависимост от  интересите и възможностите на участниците в курса. 
 
 
 
 
 
 

 


