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Органични Градини Орешак – пермакултурна градина

Пермакултура - цялостна концепция за устойчиво управление и дизайн. 
Основен фокус - производство на храна в диверсифицирани 
земеделски системи.

Органични Градини Орешак – една от първите пермакултурни градини в България (2007-2009)
Към момента производственият процес включва:
 → над 70 вида растения - зеленчуци, билки, ядливи цветове, плодове и непопулярни за България растителни 
видове по имитиращ природните процеси начин. Отглеждат се и оранжерийни зеленчуци при напълно 
завършен цикъл – от събирането на семената, засаждане и отглеждане на разсада, до готовата продукция.

   → 1 дка производствена площ, която включва полиетиленова оранжерия 300 кв.м. и отопляема оранжерия 
30 кв.м.



Органични Градини Орешак - история

2007 – възникване като любителски проект

2007 – 2009  - преход от конвенционални към екологични методи



  Органични Градини Орешак - история
 
2011 – 2012 - участие в първите форми на хранителни кооперативи

2013 – 2014 - работа в затворен кооператив тип „Community Supported Agriculture“



Органични Градини Орешак - история

2014 - 2016 – градина към «Институт по Кулинарни Изкуства» при ВУМ – Варна

Януари 2017 – номинация за «Фермер на Бъдещето» по програма FarmErasmus на Greenpeace България



Органични Градини Орешак - история

2017 – участие на «Фермерски пазар Варна», работа със здравословни ресторанти, собствен онлайн 
магазин, продажби на място във фермата



Органични Градини Орешак – история и нови проекти

2017 - 2021 – проект по откриване на лятна кухня като средище за кулинарни експерименти 
и беседи за екологично земеделие и утвърждаване като един от първите за България iLand 
пермакултурни обучителни и демонстрационни центрове към мрежата IPEN



 Органични Градини Орешак – устойчиви практики за производство и потребление  

→ диверсификация на продуктите, смесени посеви чрез съблюдаване на алелопатията между 
растенията
→ отглеждане на растения и животни за взаимно поддържане на функциите им 
и синергиен ефект
→ създаване на микроклимат за намаляване въздействието от промяната на климата
→ компостиране и органични торове
→ повърхностна обработка на почвата
→ мулчиране на лехите и пътеките
→ сеитбооборот
→ собствено изработени растителни препарати срещу вредители
→ 100% ръчен труд
→ приоритетно събиране на собствени семена и поддържане на семенна банка
→ пълен отказ от химически препарати, пестициди и инсектициди
→ създаване на собствен водоизточник
→ изграждане на езеро и дребно рибовъдство
→ система за събиране на дъждовна вода
→ слънчеви панели за електричество и топла вода
→ преминаване към система за отопление с екобрикети



 Органични Градини Орешак – устойчиви практики в снимки 
 



 Органични Градини Орешак – синхрон между екологични и етични принципи

Спазване на етични принципи на работа, заложени в пермакултурата:
→ Грижа за земята
→ Грижа за Хората
→ Споделяне на Изобилието

                

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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