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СОЛИДАРНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ е устойчив модел за пряк пазар и солидарна подкрепа между хората от големия

град и фермерите, които по един осъзнат и биологично чист начин култивират земята и отглеждат храната.

През 1971 г., група японски жени, притеснени
от нарастващото използване на пестициди
в земеделието, се абонират за продукцията
на малки фамилни ферми, създавайки
първите хранителни кооперативи. Това
тяхно усилие спасява и двете страни фермите от банкрут от настъпващата
глобализация, а семействата - като им
осигурява здравословна и икономически
достъпна храна.

Днес стотици хиляди домакинства по
света са абонати на местни ферми
и лично от тях получават своята
органично чиста храна. Тези групи
за солидарно земеделие работят с
различна структура, но това, което ги
обединява, е ДИРЕКТНАТА връзка между
потребителите и производителите, и
най-важното - ДОВЕРИЕТО и ВЗАИМНАТА
ПОДКРЕПА между двете страни.

ИДЕЯТА на Солидарното
земеделие е уникална, лесна
и достъпна за всички... ако
я осъществим и в България

ПОЛЗИТЕ при СОЛИДАРНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
• Набавя се органично чиста и сезонна храна за домакинствата
• Скъсява се пътят на храната от фермата до дома
• Намаляват се разходите
• Гарантира се директен пазар и подкрепа на фермите
• Споделя се грижата за реколтата чрез доброволчески акции
• Създават се солидарни приятелски общности
От едната страна са хората от големия град

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Те осъзнават, че храната е ЗДРАВЕ. Те живеят в
големия град, хванати в “капана” на високотехнологичната ни цивилизация, и все пак не желаят да
купуват храна, третирана с химикали и пътувала
от другия край на света. Те търсят АЛТЕРНАТИВА.
Това са хората, които искат да осигурят за своите
деца и близки:
• храна - богата на витамини и сила за живот
• храна - сезонна, чиста, органична
• храна - свободна от ГМО
• храна - за която НЕ е експлоатиран труда
на най-уязвимите
• храна - отгледана в близката ферма
• храна - която можем да имаме всеки ден и
за цялото семейство
VISION Du MONDE: е френска асоциация за алтернативен туризъм, която подкрепя

развитието на местните общности и запазването на околната среда в България.
Благодарим Ви приятели! Chers amis, nous vous remercions très sincèrement pour votre
soutien pour nos efforts dédiés a un monde plus juste. www.visiondumonde.org

От другата страна са производителите на
органично чиста храна - ФЕРМЕРИТЕ
Това са семействата, които култивират земята и
отглеждат органично чиста храна в България.
• те гарантират, че произвеждат натурално
чиста продукция
• те не правят компромис с качеството
• те култивират земята професионално и без да
я изтощават
• те искрено вярват, че храната, която
произвеждат, прави живота ни по-добър,
децата - по-жизнени, здравето - по-крепко,
лицата ни - по-усмихнати
• те искат да споделят своята реколта с хората,
които ще я оценят справедливо и с радост ще я
консумират

СТРУКТУРА на директен пазар
от типа Community Supported
Agriculture (CSA)

Стъпка 3: АБОНИРАНЕ

Домакинствата в солидарната група
предварително се АБОНИРАТ за редовна
доставка на сезонна реколта. Те заплащат
ТАКСА, договорена между всички членове на
групата и фермера. Това подпомага фермера
Стъпка 1: СРЕЩАТА
при закупуване на семена и разсад, грижа
Хората от големия град се ЗАПОЗНАВАТ
за реколтата, логистика по транспорта и
на живо с местните фермери и създават
доставка на продукцията.
солидарна група от домакинства към някоя
от фермите.
Стъпка 4: ДОСТАВКА на кошницата от

Стъпка 2: ПЛАНИРАНЕ

“Солидарната ферма”

• Всяко домакинство прави СПИСЪК на
продуктите, които иска да получава.
• ЗАЕДНО с фермерите обсъждат
асортимента
• Сключват СПОРАЗУМЕНИЕ за цената,
количеството и периодичността на
доставка.
• Всички заедно РЕШАВАТ кога, как и от кого
уговорената реколта ще бъде доставяна.

Според предварителното СПОРАЗУМЕНИЕ,
фермите всяка седмица снабдяват членовете на солидарната група с предварително
договорена част от сезонната продукция
– обикновено това е една кошница от
около 10-15 кг., с целия асортимент от
сезонната реколта – домати, пипер, лук,
фасул, ябълки... Всяка солидарна група сама
избира най-удобния начин за транспорт и
дистрибуция.

Стъпка 5: СОЛИДАРНИ и ОТГОВОРНИ
– доброволчески акции за подкрепа
Семействата от солидарната група са добре
дошли да отделят поне един ден в месеца,
за да посетят и помогнат на фермата:
пролетта - при засаждане, лятото - за
плевене и поливане, и есента - за събиране и
разпределяне на реколтата.

Стъпка 6: СПОДЕЛЕНА РЕКОЛТА

Домакинствата от големия град, доверявайки се на професионализма на своите
фермери, с благодарност приемат реколтата, която Майката-Природа е дарила.
Споделеният риск създава чувство за
общност между членовете и фермерите.
Ако градушка унищожи пипера, всички са
разочаровани, ако има богата реколта от
домати, всички се радват на изобилието
- и в двата случая те се подкрепят и
празнуват заедно.

СПОДЕЛЕНО ОТ ЧЛЕНОВЕ НА CSA ПО СВЕТА:
“Местната храна е инвестиция в нашето бъдеще. Купувайки я, ние помагаме да има
ферми в нашата общност и утре, давайки възможност на бъдещите поколения да
имат достъп до органична, вкусна и изобилна храна, родена на собствената ни земя най-доброто и най-полезното, което Майката-Природа е определила специално за нас.”
„Станахме членове, защото искахме да подкрепим местното производство на храна.
Нашето семейство получи богата отплата за членството си във всяка една област.
От икономична и здравословна гледна точка ние чувстваме, че нашето членство в CSA
подобри хранителните ни навици и намали нашите сметки. „ Елиза З. Айова, САЩ
„Отглеждането на храна с грижата и любовта, с която вие
го правите, никога не може да бъде описана в Био или някакъв
друг вид сертификат. Тези неща са написани само в сърцата
ни. Вие споделихте с нас един свят на сътрудничество,
на почвата, която помага и дава живот, на осъзнаване на
естествените цикли на природата, на засаждане, покълване,
растеж, жътва, гниене и после пак засаждане. Благодаря ви за
този дар.“ Джош Т., Дженеси Валей, САЩ

Проект “Солидарно земеделие да се научим да живеем заедно:
първи стъпки в България”
на Фондация ЗАЕДНО общуване за подкрепа и развитие
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