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Ние не наследяваме земята от нашите деди,
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(Индианска поговорка)
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Въведение

Драги учители и ученици!

Това четиво разглежда редица наболели съвременни проблеми, за които е трудно, но не
и невъзможно да се намерят решения: единия
милиард гладуващи по света, все по-ниското качество на храните, които си купуваме от магазина, намаляващия брой диви растения и животни на планетата, влошаването на състоянието
на околната среда, в резултат от промените в
климата, предизвикани от човека. Надяваме се,
че всички тези въпроси ще ви насърчат да продължите да мислите и търсите техните отговори за себе си и за света.

Всеки ден ние имаме нужда от храна, за да живеем. Но откъде идва тя, кой я произвежда, как
се преработва, какво има в нея? Тези въпроси
водят до много по-отдалечени места и теми,
отколкото можем да предположим на пръв поглед. От текстовете, включени в тази книжка
ще разберете как се изхранва цяло човечество
от почти 7 милиарда души, и защо земеделието
и климата са пряко свързани. Ще научите и за
някои от трудностите, пред които са изправени
дребните земеделски производители от развиващите се страни, и как те са свързани с възприетите от нас потребителски навици и начин
на съществуване.

Поздрав!
Екологично сдружение “За Земята”

Всички знаят колко стотинки струва един кроасан. Но знаете ли колко петрол, въглероден
диоксид, сложни търговски и икономически отношения са намесени в него? И храната, и климатът присъстват като постоянна даденост и
необходимост, независимо от това кой си, къде
си, какъв език говориш, колко пари печелиш... За
да си обясним взаимовръзката между тях, трябва да потърсим отговорите в различни научни
сфери: биология, химия, икономика, политология,
история, екология, математика, физика, социология, география...
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Земеделие и климат

В основата на климатичните промени стоят
човешки дейности, сред които най-важните са
използването на изкопаеми горива, отделянето
на парникови газове и изменението на земната
покривка. Тези дейности се извършват на практика във всички стопански отрасли: транспорт
и съобщения, строителство, енергетика, селско
стопанство, промишленост и в домакинствата.
Земеделието и животновъдството представляват усвояването на земя и биологични ресурси за
нуждите на човека чрез отглеждането на растения и животни с цел производство на храна, влакна и други продукти. Тези дейности са непосредствено зависими от състоянието на околната
среда, и на свой ред оказват влияние върху нея.

можни доставките на екзотични или несезонни
продукти от и до най-отдалечените краища на
земята. Това води до намаляване на консумацията
на местни продукти за сметка на такива, пропътували хиляди километри до крайния потребител. Въпреки по-ниската им пазарна цена, която
е основната причина за тази тенденция, храните,
докарани от далеч най-често имат значително
по-висока екологична цена, за сметка на околната
среда, от храните – местно производство.
Земеделието, заедно с изменението на земната
покривка и използването на изкопаеми горива, са
водещите причини за увеличеното количество
на парникови газове в атмосферата.

Земеделието е процес на култивиране на растения, най-често чрез обработване на почвата с помощта на механични съоръжения (напр.
трактори), добавяне на синтетични вещества (напр. пестициди, изкуствени торове) и
напояване с цел предпазване от вредители и
увеличаване на производството.
Животновъдството включва отглеждането
на домашни животни в условия, способстващи за увеличаване на продуктивността, найчесто с помощта на специално създадени фуражи, химикали, антибиотици и други добавки.
Макар и много от земеделците по света да са
малки производители, в Европа и другите развити страни все повече взема връх т.нар. промишлено земеделие, при което се произвеждат
една или няколко култури на големи площи, използвайки предимно механични средства и химически добавки, вместо човешки или животински
труд. Въпреки многократно увеличената производителност на този тип селско стопанство,
то вреди на околната среда по няколко начина:
употребява прекомерно много вода за напояване, променя или унищожава екосистеми и местообитания на диви животни и растения, влошава
състоянието на почвите и водите, пряко и косвено причинява отделянето парникови газове и
други замърсители.

CO2

От своя страна, съществуването на световен
пазар за храна и земеделски продукти прави въз5

Честотата и силата на валежите и природните
бедствия имат огромно влияние върху реколтата. Поради това промените в климата ще имат
сериозно въздействие върху производителността на земеделието в световен мащаб.

Знаете ли, че...
Основни причинители на прекомерното отделяне на парникови газове са:
Въглероден диоксид (СО2)

Очаква се увеличаване на температурите, честотата на природните бедствия, засилване на
сушата на някои места, и на наводненията – на
други. Като цяло, тези промени ще повлияят отрицателно на производството на храна в световен мащаб, но преди всичко в развиващите се
страни, разположени в тропическите и субтропическите райони.

1) Изгарянето на изкопаеми горива (петрол,
газ, въглища) за:
 превоз
 производство на цимент
 отопление / охлаждане на сгради
2) Обезлесяване

Поради растящото население на Земята, опасността от влошаване на положението на гладуващите по света е голяма.

Метан (СН4):
 земеделие
 добив и пренос на природен газ
 сметища
Двуазотен оксид (N20):
 употреба на изкуствени торове
 изгаряне на изкопаеми горива
Понастоящем, около 40% от земната повърхност се използват за земеделско производство
във вид на насаждения и пасища. Земеделските
земи представляват силно изменени екосистеми, където целта е да се увеличи първичната
продуктивност чрез добавяне на вода и торове.
Първична продуктивност = скоростта на
образуване на органично вещество на единица площ за единица време от продуцентите
(растения). Измерва се в грамове (маса) или
килокалории (енергия). Например, тропическите гори произвеждат около 9000 килокалории
на квадратен метър (кв. м) на година, а земеделските площи – около 3000 килокалории
(ккал) на кв. м на година.
Общата първична продуктивност на планетата
определя границите на способността й да изхранва консументи (животни, вкл. хора). Чрез превръщането на диви местообитания в земеделска
земя, хората усвояват все повече първичната
продуктивност, за сметка на количеството, което остава достъпно за останалите видове.
Повечето от най-благоприятните земи за земеделие вече са усвоени, а за разработване на останалите подходящи земи ще са необходими големи количества торове, вода и енергия, които на
свой ред ще доведат до засилване на факторите,
допринасящи за изменението на климата.
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Световния глад и земеделието

Гладът не се дължи на липсата на храна

мащаби. Въпросът с производителността на работниците не стои така, обаче, тъй като голяма площ с нисък добив на хектар може да бъде
обработвана от много малко хора с висока техническа обезпеченост. В такъв случай добивът
на работник е голям, въпреки че този на единица
площ е нисък. Този вид ефективност на индустриалното земеделие обаче облагодетелства
предимно икономическите субекти (най-често
големи фирми), които го прилагат, поради спестяванията, реализирани от по-малко разходи за
труд.

Глобално погледнато, ресурсите на Земята, могат да изхранят безпроблемно всички нейни обитатели. Към 2010 г. земните жители са около
6 милиарда и 700 милиона, докато настоящото
земеделско производство може да изхрани 12 милиарда души. Гладуващите по света нямат достатъчно храна предимно поради недостиг на
средства, за да си я закупят. Гладът и бедността са пряко свързани явления.

Населението расте, производството на
храна – също

Световната търговия с хранителни
продукти

През втората половина на ХХ в. ръстът на земеделската продукция (2,6 пъти) всъщност е по-голям от този на световното население (2,4 пъти).

Премахването на ограниченията (“либерализация”) на световната търговия с хранителни и
земеделски продукти принуждава слаборазвитите страни да внасят основни хранителни продукти от развитите страни, където земеделските продукти за износ са силно субсидирани.
Така малките производители в тези страни фалират. Още повече, с настъпването на промените в климата и очаквания спад на производителността предимно в развиващите се страни, се
очаква те да стават все по-силно зависими от
вноса на основни хранителни продукти от развитите страни.

Технологичните подобрения не помагат
Същевременно, вместо да намалее наполовина между 1990 и 2015 г. (според прогнозата на
ООН – Организацията на Обединените Нации),
броят на гладуващите през последните години
в действителност се е увеличил до близо 1 милиард души през 2010 г. Това показва, че технологията сама по себе си не може да бъде решение,
ако не бъде съчетана с промяна на общите политико-икономически условия.
Освен това, увеличаването на производството,
постигнато посредством все по-интензивна
употреба на химически торове и пестициди, и
на енергия от изкопаеми горива, се сблъсква с
все по-очевидни отрицателни последици: обедняване на почвите, замърсяване, и предстоящото изчерпване на изкопаемите горива, на които
разчита този подход.
ГМО (генномодифицираните организми) не са
създадени, за да се намали броят на гладуващите в света, понеже, като цяло, те не служат за
производството на повече храна, не са по-евтини и са предназначени предимно за изхранване на
добитък, а не за хората.

Земеделието в малки мащаби е попродуктивно от индустриалното
Всъщност производителността на хектар
(1 ха = 10 000 кв.м.) при земеделие в малки мащаби е по-голяма от тази на земеделието в големи
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Упражнение 1.
Колко храна се крие в един хектар земя?
Ако приемем, че обработваемата земя в България е 3 милиона хектара, и че цялата тази
площ се използва за произвеждане на храна,
пресметнете и попълнете в таблицата колко
души могат да бъдат изхранени за всяка една
от посочените храни.

Култура

Колко души може да изхрани
1 хектар?

Картофи / Моркови / Ориз / Зърно

20

Боб / грах

10

Заешко / свинско месо

3

Пилешко / овче месо

2

Говеждо месо

1
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Колко души може да изхрани
обработваемата земя в
България, според вида храна,
която се произвежда?

Празни села, препълнени градове

Един от най-сериозните социални проблеми в
света е постоянно растящото преселение на
хора от селските райони към градовете. Големите градове в Африка, Азия и Латинска Америка
са различни от градовете по нашите географски ширини. Около относително малък център
се развиват огромни периферни квартали, в които условията на живот са изключително трудни: нестабилни свръх-пренаселени жилища, които не са обезпечени с никакви комунални услуги
(канализация, водопровод, сметоизвозване, ток,
и др.), и където качеството на живот е изключително ниско.

насаждения или гори. Освен това, градските
жители страдат от замърсяване – на въздуха,
водата, шумово, светлинно. Преди всичко, храната, необходима за изхранване на градското население винаги идва от други места, тъй като
възможността на самите градове да произвеждат храна е силно ограничена, отново поради
липсата на природни условия и пространство за
тази цел. С нарастване на градското население
се увеличава и разходът на енергия (най-често
от изкопаеми горива) за производство и доставка на храна. Покачващите се цени на крайградските земи предразполагат стопаните да
продават земите си на строителни предприемачи, вместо да ги използват за земеделие, като
с това допълнително допринасят към растежа
на градовете. Храната все повече се прави с
интензивно влагане на химикали, доставя се от
далечни разстояния и бива подлагана на други
нездравословни практики които силно намаляват полезността й.

Гетата се разрастват
Бягството от селските райони, ставащи все
по-невъзможни за живот, и последвалата хаотична урбанизация в бедните страни протичат
с невероятна скорост: всеки ден 180 000 души
се установяват в градовете и повечето от тях
остават в покрайнините. По данни на ООН, към
2010 в световен мащаб повече хора населяват
градове, отколкото селски райони. За сравнение:
в българските градове живеят над 70% от населението на страната.

Защо селските райони биват изоставени?
Днес в селските райони живеят 50% от световното население и 75% от недохранените хора.
Достъпът до вода, здравеопазване, образование,
транспорт и т.н. за тези, които живеят в селските райони на Юг е силно ограничен. Нивото
на доходите в селските райони почти винаги е
по-ниско в сравнение със средното за съответната страна.

Цената на урбанизацията
Съсредоточаването на хора в градските райони
поражда голяма нужди от енергия и ресурси, в
условия на липса на естествена среда (напр. гъста растителност), която предоставя редица
'безплатни' услуги като пречистване на въздуха,
регулиране на микроклимата – охлаждане, регулиране на водния цикъл (напр. подхранване на
подземните пластове с вода, предотвратяване
на наводнения и свлачища), и др. Разрастването на градските зони унищожава ценни местообитания на диви видове и плодородна почва за
9

Храната – странични ефекти

Нарушената околна среда възпрепятства
земеделието

Земеделието е силно повлияно от влошаването
на качеството на околната среда, но и на свой
ред е причина за значително разстройване на екологичното равновесие, като използва практики,
целящи висока производителност на всяка цена.

Обработваемата земя намалява в световен мащаб. Повечето подходяща земя вече се използва,
а оставащите земи не са толкова благоприятни
и изискват огромно вложение на енергия, торове
и вода. Намаляването на площите на обработваните към днешна дата земи се дължи именно на
обедняването на почвите в резултат на прекомерна употреба на изкуствено торене и напояване. Всяка година поради ерозия губим 25 милиарда
тона плодороден повърхностен почвен слой, при
положение, че скоростта на естественото образуване на почви е 10 милиарда тона на година.
Засилващата се нестабилност на климата играе роля в промяната на естествените цикли на
производство и затруднява обработването на
земята в районите, където липсата на финансови средства и достъпни технологии излага много
по-силно земеделците на капризите на климата.

Екологичен отпечатък
В желанието си постоянно да увеличава материалния си стандарт на живот човечеството
използва по-голямо количество природни ресурси
от наличните.
Екологичният отпечатък представлява система за измерване на влиянието върху естествената околна среда. Базира се върху
изчислението на ежедневното потребление
на глава от населението спрямо количеството земя, необходимо за производството на
консумираните ресурси и за приемане на отпадъците.
Според Матис Вакернагел, създател на концепцията за екологичния отпечатък, през 1961 г.
човечеството е използвало 70% от глобалния
капацитет на биосферата, а през 1999 г. вече е
достигнало до 120%. Това означава, че обитателите на планетата изразходват възобновяемите
ресурси по-бързо, отколкото те могат да се възстановят, тоест консумират от природния капитал, като застрашават количеството природни
ресурси, което ще бъде на разположение в бъдеще.

Упражнение 2.
Почвообразуване и обедняване на почвите
Ако приемем, че почвите се образуват със
скорост 10 милиарда тона / година, а ежегодно по света се губят 25 милиарда / тона поради ерозия, с каква скорост намалява плодородния повърхностен слой?

Свръхпроизводството в земеделието
разрушава околната среда

Ако всички живееха като жителите на Съединените щати, Земята би могла да изхранва само
1,4 милиарда души. Но дори и при по-ниски доходи
– еквивалента на това, което хората печелят
средно в Йордания и Тайланд – Земята може да
изхранва по-малко хора от сегашното си население. Тези цифри показват една реалност, пред
която малко хора искат да се изправят: при настоящите 6,8 милиарда жители на планетата
съвременните модели на потребление не са устойчиви.

Последиците от поддържане на производството на
все по-нарастващи количества земеделска и животинска продукция са увеличаване на използваните количества пестициди, изкуствени торове и вода; нарастващо замърсяване; загуба на биоразнообразие.
Начинът на доставяне и на предлагане на пазара
на месо, зеленчуци и плодове и техните производни,
действащ по принципа “навсякъде и през всеки сезон”, води до значително повишаване на замърсяването, дължащо се на транспортирането им, и особено
до увеличаване на емисиите на СО2 в атмосферата.
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Вода и земеделие

Колко месо ядем?

Земеделието и животновъдството са отговорни за 60-70% от потреблението на вода на
планетата. Тези изключително високи стойности се увеличават все повече от интензивното
животновъдство, като се има предвид водата,
употребена за производството на огромните количества храна, консумирани от животните. За
производството на един килограм говеждо месо
са необходими 100 000 литра вода – спрямо 2000
литра, необходими за отглеждането на един килограм соя. Освен това, премахването на големи
обеми растителност с цел освобождаване на земята за пасища води до намаляване на валежите
и съответно на наличното количеството вода.

Един американец изяжда средно по 122 кг месо
на година, един италианец – 87 кг , българин
– 47 кг, китаец – 50 кг, а един индиец – 4 кг.

Загуба на биоразнообразие
Биоразнообразието е от основно значение за производството на храни, тъй като различните комбинации на гени в растенията им помагат да бъдат устойчиви на паразити, болести и суша. Интензивното земеделие води до бързо изчезване на разнообразието от сортове, култивирани с векове и
пригодени и устойчиви към определени местни условия, климат и вредители. Според Организацията за
прехрана и земеделие към ООН през последния век сме изгубили около три четвърти от генетичното
разнообразие на земеделските култури. Производството на едва четири култури: пшеница, ориз, царевица и картофи, надвишава сбора на всички останали култури (вж. Таблица 1)
Таблица 1. Как използваме богатството на растителния свят?
Над 250 000

вида растения са познати на хората

Около 30 000

са ядивни

Около 7000

са били използвани за храна

Около 120

днес се отглеждат активно

9 вида

осигуряват над 75%
от храната на хората

3 от тях

осигуряват над 50%
от храната на хората
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Замърсяването

Друг фактор, упражняващ голямо влияние върху
увеличаването на глобалното замърсяване (и
на СО2 в частност), е нарастващата тенденция големите търговски вериги (супермаркети
и хипермаркети) да предлагат хранителни продукти с произход от изключително отдалечени
места. Конкретен пример са черешите – внос
от Чили, продавани в България през зимата. Един
килограм череши се равнява на 360 килокалории,
но изгорените 2,5 л керосин за транспортирането им през океана се равняват на 20 000 килокалории, които са отделили 6 кг въглероден
диоксид. Вече дори традиционните ястия често
носят невидим въглероден товар, определен от
съставките, произведени и пренесени от отдалечени точки на света – например една обикновена шкембе чорба се оказва съвсем не толкова
“родна”.

В интензивното животновъдство се използват
големи количества химически вещества (хормони, антибиотици, изкуствени торове, хербициди
и др.), които в крайна сметка стигат до вододайните зони и ги замърсяват.
Животновъдният сектор в световен мащаб
е отговорен за 18% от емисиите на парникови газове (повече от транспортния сектор!),
като освобождава в атмосферата 37% от метана (с 23 пъти по-силен парников ефект от
СО2) и 65% от азотния окис (296 пъти по-силен от СО2).

>>> Включи хранометъра

Километражът
на една шкембе чорба,
приготвена в София, е

19 306 км,

а нейният въглероден
отпечатък:

3500 кг

въглероден диоксид

17

фигурата с
шкембе чорбата
от списание
“Осем”
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Изтощената почва и климата

на добитъка. Например, за да се произведе половин килограм говеждо месо е нужна повече вода,
отколкото използва средно един жител на САЩ,
за да си вземе душ в рамките на една година.
Около 70% от всички обработвани земеделски
земи на планетата днес се използват за отглеждане на добитък – или директно, като пасища, или за отглеждане на храна и фураж за него.

В резултат на интензивното земеделие почвите обедняват и губят способността си да задържат въглерода, като при това отделят до
няколко десетки тона парникови газове на квадратен километър. Като се вземе предвид, че
всеки грам въглерод, освободен в атмосферата,
произвежда 3 грама СО2, можем да си представим до какво разрастване на обема на парниковите газове води обедняването на земеделските земи. Освен това, обедняването на почвите
представлява загуба на органичните компоненти, необходими на растенията.

Вредни храни
Вместо глад или миграция на бедните селяни
към градските гета, както се случва в южните
страни, най-очевидното последствие от липсата на хранителна независимост в северните
страни е лошото качество на храните, което
представлява сериозна заплаха за здравето и
добруването на хората. При сравнение на зрели току-що откъснати домати с такива, които
са обрани зелени и се продават в супермаркета, резултатите показват, че първите имат в
пъти по-голямо съдържание на антиоксиданти
от вторите. Доматите, които са почервенели
след като са били обрани, не могат по никакъв
начин да се сравняват с тези, които почервеняват под лъчите на лятното слънце и се берат
през правилния сезон.

9% от отделения от човешки дейности въглероден диоксид се дължи на добитъка, отглеждан преди всичко за говеждо месо. На добитъка
се дължат 65% от изпаренията на двуазотен
оксид, с 300 пъти по-силен парников ефект от
въглеродния диоксид. Добитъкът отделя 37%
от всичкия метан – газ, с 23 пъти силен парников ефект от въглеродния диоксид.

Биогоривата
В близките години биогоривата, заместващи нефта, ще достигнат 1/3 от общите обработваеми площи. Това вече води до непрекъснато покачване на цената на хранителните продукти.
Например, само през 2007/2008 година засиленото търсене на царевица в САЩ е довело до увеличение с една четвърт на земята, предназначена за това насаждение и по този начин цената
на продукта се е качила с 80 процента.

Животински продукти
Свръхпродукцията и прекалената консумация на
месо имат силно негативно въздействие върху
околната среда и допринасят за недостига на
храна. Само през 2002 година 670 милиона тона
зърно са били използвани като храна за добитък,
равняващи се горе-долу на една трета от световното производство на зърнени култури. Произвеждането на 1кг месо изисква многократно
повече вода и земя, отколкото отглеждането на
хранителни растения със същата хранителна
стойност. Освен това, животновъдството има
голямо потребление на вода, необходима най-вече
за напояването на фуражни култури за изхранване
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Има две категории биогорива (или агрогорива): агроетанол и агродизел. Агроетанолът е
алкохол, получен чрез процес на ферментация
на аграрни продукти, богати на въглехидрати, като зърнени храни (царевица, ечемик,
пшеница), захарни култури (захарно цвекло и
захарна тръстика), плодове, картофи и ципите на гроздето. Агродизелът се получава от
пречистването на масло от рапица, соя, слънчоглед, ятрофа, палма или други насаждения с
високо-маслено съдържание на семената.
Всеки тон произведено палмово масло, например, отделя в околната среда 33 тона CO2,
десет пъти повече в сравнение с петрола;
изсичането на тропическите гори, за да се
направи място за производството на захарна
тръстика за етанол отделя 50% повече газ в
сравнение с производството и с ползването
на подобни количества бензин.

по време на фазата на земеделското производство, 316 ккал през индустриалната фаза и
цели 1006 ккал по време на фазата на опаковане. Всичко това, без да се вземат предвид нито
транспортните разходи, нито останалите
екологични разходи, включени в пълния цикъл за
производство на пакетираната храна. Например, за производството на един килограм опаковъчна пластмаса, освен петрола, се изразходват 17,5 кг вода и се отделят 2,5 кг СО2, без да
включваме времето за разграждане на отпадъците, което може да достигне 1000 години за
една единствена пластмасова бутилка.

Опаковките
Хранителната индустрия използва постоянно
увеличаващ се брой найлонови торбички, опаковки, прозрачно найлоново фолио и т.н. Енергийният и екологичен баланс на тази практика е
катастрофален: производството на кутия царевица с 455 г нетно тегло изразходва 459 ккал

Съставка, базирана на царевица

Упражнение 3.
Царевицата – навсякъде около нас
Разгледайте продуктите у дома или в магазина и отбележете в таблицата тези, които
съдържат съставки, базирани на царевицата.

Продукти, които съдържат една или повече от тези съставки

аскорбинова киселина
бакпулвер
глутен
етил ацетат
захарин
захароза
карамел
ксантанова гума
ксилитол
лимонена киселина
малтодекстрин
нишесте
сорбинова киселина
сорбитол
фруктоза
царевичен сироп
царевично брашно
царевично нишесте
целулоза
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Технологиите в земеделието

Развитие на биохимията

Разхищение на вода

През втората половина на ХХ-ти век се отбелязва силно развитие на приложението на естествените науки в индустриалното производство.
Биологията и химията намират приложение във
фармацевтичната и агрохранителната промишленост, едни от секторите с най-големи доходи в световен мащаб, които засягат особено
чувствителни сфери от човешкия живот: здравето и храненето.

В Индия, Зелената революция предизвиква преминаване от традиционните култури ечемик
и просо към ориз и пшеница, които изискват 3
пъти повече вода в сравнение с местните видове. Това води до зависимост на земеделието от
изкуствено напояване и торове и засилва натиска върху наличните местни водни ресурси.

Три акра ечемик използват същото количество вода като един акър оризище. Както
оризът, така и ечемикът дават 4500 килограма зърнени храни. Със същото количество
вода ечемикът доставя 4,5 пъти повече белтъчини, четири пъти повече минерали, 7,5
пъти повече калций и 5,6 пъти повече желязо и
може да достави 3 пъти по-голямо количество
храна в сравнение с ориза.

Зелената революция е процес, развил се през
60-те и 70-те години в югоизточната част
на Азия и в Мексико, изразен в силно увеличение на производителността на зърнените
храни. Процесът започва през 1944 г., когато
американският учен агроном Норман Борлаг
модернизира аграрните техники, смесвайки
типове растения, генетично подбрани с необходимото количество торове, вода и други
агрохимични продукти.

Засилване на неравенството
Зелената революция изисква големи количества
тор, химическа защита против насекоми и болести (пестициди, противопаразитни препарати),
комплексни дейности по напояването и честа
употреба на хибридни семена, които фермерите
трябва да закупуват всеки път. Дребните земеделци постепенно биват погълнати от по-едрите и с по-добри възможности фермери, което
води до съсредоточаване на земя в ръцете на
малък брой хора и увеличаване на неравенството
между онези, които успяват да се възползват от
Зелената революция и онези, които са прекалено
слаби и постепенно биват извадени от играта.

Резултатът от модернизирането е значително
увеличаване на земеделската продукция в голяма
част от света, при увеличена продуктивност
на вложения труд. След първоначалният успех,
достигнал своя връх между 60-те и 80-те години
най-вече в Азия и Латинска Америка, започват
да проличават и проблемите, свързани с този
вид земеделска практика.

Разхищение на енергия
Повишаването на производителността при Зелената революция е за сметка на значително
увеличаване на разхода на енергия. Тази допълнителна енергия е под формата на изкопаеми горива (природен газ, основната суровина за произвеждане на урея – един от най-използваните
изкуствени азотни торове), пестициди (получени от петрол) и напояване (използване на големи
количества вода с помощта на помпи, захранвани от изкопаеми горива). Зелената революция е
довела средно до увеличаване с 50 пъти разхода
на енергия в сравнение с традиционното земеделие. По този метод, за произвеждане на една
калория под формата на храна за потребителя
се изразходват 10 енергийни калории.

Колкото повече – толкова повече
Увеличението на производителността от един
определен момент нататък има нужда от огромно увеличение на количества на прилагани
торове, както в случая с Филипините и Джава.
Обеднелите почви изискват повече наторяване;
растителните видове на Зелената революция
нямат устойчивостта на местните видове към
паразити, създавайки необходимост от по-големи количества пестициди. Тази тенденция е
онагледена в Таблица 2 по-долу:
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Таблица 2: Земеделието в Индия

Параметър

1970 – 80

1980 – 92

Увеличение на земеделската
производителност в %

1,8

3,2

Употреба на торове
(кг. за хектар)

31,3

75,2

Внос на зърнени храни
(в хиляди тонове)

424

3.044

Източник: Световната банка, 1994
Порочният кръг, който се образува от разпространението на паразити от една страна и от употребата на земеделски препарати от друга, налага все по-интензивната употреба на пестициди
и вече доказа своята неефективност, предизвиквайки нарастваща резистентност от страна на
паразитите, за които са предназначени.

на царевицата се постигат по-добри резултати, при това без да се използват пестициди.
Целта на фирмите, които създават ГМО, е чрез
патенти да осъществяват контрол върху производството на семена. Това обаче се оказва
пагубно за разнообразието от традиционни
сортове, които фермерите са селектирали през
вековете. Голяма част от тези сортове не са
толкова продуктивни, но имат по-добри вкусови
качества и са с по-висока устойчивост на суша
и болести – качества, които ще са все по-ценни
в настъпващата ера на климатични промени.

В Индия употребата на пестициди се е увеличила от 3,2 г активно вещество на хектар в
средата на 50-те години на ХХ в. до над 500 г
през 90-те години, без това да разреши проблемите с вредните насекоми.

В България Екологично сдружение “За Земята
стартира протести и информационна кампания относно ГМО. Благодарение на усилията на
екологичните организации и активни граждани
и групи, се забрани отглеждането на ГМО в поголямата част от територията на страната, а
ГМО храните са забранени в детските градини
и училищата. Това е ярък пример как потребителите могат да повлияят на това какво се отглежда на полето.

Генно модифицираните храни
Следващото развитие в сферата на биологията, приложено в земеделието през последните
години е свързано с генно-модифицираните организми (ГМО) и новите семена за посев. Компаниите разработващи ГМО твърдят, че те са
единственото решение за устойчивостта на
растенията при засушаване или други промени
в климата, но все още няма доказателства за
това. В действителност ако един домат с ген
на кактус би бил устойчив на суша, то какво
точно консумираме – домат или кактус? Освен
променените вкусови характеристики, друг проблем е много по-важен – здравния. След въвеждането на ГМО във Великобритания се наблюдава
повишено предразположение към алергии, а животните, хранени с ГМО фуражи, развиват стерилитет и вътрешно-органни изменения.

Въпреки забраните, повечето българи не знаят, че в момента млечните и другите животински продукти са от животни, хранени с
ГМО фуражи, внасяни най-вече от Латинска
Америка. Сега гражданите на България имат
възможността да се включат в нова кампания за въвеждане на етикети “Без ГМО”. По
този начин като потребители те ще стимулират да се намали отглеждането на ГМО и
изсичането на ценните тропически гори, с
цел отглеждането на фуражи за животновъдството. За повече информация вижте рубриката за земеделие и ГМО на www.zazemiata.org

Практиката показва че ГМО изискват повече химикали и напояване при отглеждането си, което
бързо води до намаляване на почвеното плодородие и добивите стават значително по-ниски
от традиционно отглежданите посеви. Експеримент с ГМО царевица в България през периода
2000 – 2004 г. показва, че чрез ръчно окопаване
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Супермаркетите

Настъплението на хипермаркетите

Световната здравна организация (WHO) и
Световната организация за прехрана и земеделие (FAO) говорят за наличието на много
опасна форма на глобална “епидемия”: от 1985
г. насам броят на клинично затлъстелите
хора на територията на 15 държави-членки
на Европейския съюз нараства, достигайки
днес 15% (от общо 56% хора със свръхтегло).
В сравнение със САЩ, където затлъстелите
хора достигат 34%, положението в Европа е
по-малко сериозно, но тенденцията е обезпокоителна.

Едно от най-значимите скорошни явления в световната верига на производство и търговия с
хранителни продукти е разпространението на
големите супермаркети и хипермаркети като
места за продажба на хранителни продукти.
Първоначално, явлението се развива в северната
част на света, но в началото на 90-те години се
разпространява с бързи темпове и в държавите
от Юга. До 80-те години хората в по-голямата
част от страните са закупували своите хранителни продукти от безброй малки магазинчета,
хлебарници, колбасарници, месарници, плод и зеленчук, бакалии и др.

Дори и на територията на богатите и образовани държави-членки на ЕС средният потребител купува хранителни продукти, които са превозени от другия край на света, заедно с големи
количества опаковки, вредни за околната среда,
като изхвърля на боклука средно 25% от тях
(данни, извлечени от Обединеното кралство, но
и вероятно близки до останалите държави от
ЕС), а консумира 75% от продуктите, поглъщайки прекалено много количества захар, консерванти и вредни за здравето мазнини. Доколкото
настоящата система все още предлага възможности за избор на здравословна храна, с нисък
екологичен отпечатък, силата на потребителя
може да повлияе за промяна към по-добри търговски практики по отношение на храните.

Отрицателни въздействия на
супермаркетите
Потреблението на храни с произход от други континенти (екзотични или несезонни плодове или
зеленчуци) води до значими последици за околната среда, вследствие на потреблението на петрол за превоз. Огромното невидимо разхищение
произлиза от удължената веригата на прехвърляне и преобразуване на продуктите от полето до
щанда. Всяко едно от тези преобразувания произвежда на свой ред двойно-отрицателен ефект:
1) разваляне на определено количество стоки
(от превоза и складирането); 2) прилагане на определен стандарт, поради което всички ябълки,
круши и др, които не са с определен вид, искан от
супермаркетите, са премахвани предварително.
Другата практика, която води до голямо разхищение е изхвърлянето на хранителни продукти,
които не са развалени, но наближава датата на
изтичане на срока им на годност.

Мултинационалните компании и
земеделието
“Мултинационални” (или “транснационални”)
са фирмите с големи размери, които развиват
дейност на територията на много държави,
често в южната част на света, в различни
сектори на икономиката, като по-значимите
принадлежат към промишления и към аграрния
сектор.

Друга основна вреда е влошаването на навиците
на хранене. Засилва се предпочитанието на потребителите към опакованите продукти (често преработени или направо полуфабрикати)
за сметка на пресните продукти. Агресивната
реклама води до увеличаване на продажбите на
нездравословни храни (закуски, богати на захар
и консерванти; газирани подсладени напитки;
апетитно изглеждащи храни, които обаче са богати на олио и мазнини, и др.). В съчетание с все
по-заседналия начин на живот, нездравословното хранене предизвиква серия от увреждания,
особено при децата и младежите.

Контрол над всички фази на
агрохранителния цикъл
На всяка от фазите, които превръщат продуктите, придобити от земята в готови продукти за употреба съответстват сектори, кон17

тролирани от мултинационалните компании.
Високата степен на концентрация в цялата
верига на производство и разпределяне на храните им дава значителна икономическа власт,
която се отразява на цените. При наличието на
ограничен брой купувачи, земеделците имат все
по-малко влияние върху пазара и са принудени да
произвеждат, подчинени на условията на големите доставчици.

 Хранително е
 Вкусно е
 Евтино е
 Отговаря на сезона
 Приятелите ми го харесват
 Друго....
 Не решавам аз какво да обядвам.

Мултинационални компании контролират
световния пазар на храните
10 компании държат 66% от световните
доставки на патентовани семена
10 компании държат 90% от доставките
на пестициди,
6 компании държат 85% от търговията
със зърнени храни, 83% от какаовия бизнес и осъществяват 60% от продажбите на кафе в световен мащаб,
4 компании държат над 80% от световното производство на обработено говеждо месо.

Упражнение 4.
Въпроси за обсъждане:
 Някога вършили ли сте земеделска работа?
 Тази седмица яли ли сте храна, произведена в рамките на 100км от вас?
 Прилошавало ли ви е някога от някои храни? Познавате ли някой, на когото му е
ставало зле?
 Четете ли редовно съдържанието, описано на опаковката на хранителните
продукти?
 други въпроси...

Упражнение 5.
Моят обяд
а) Какво обядвахте днес / вчера? Защо избрахте точно тази храна? Отбележете причините от списъка:
 Бързо и лесно
 Това ям винаги

б) От къде взехте храната?
(Напр. От училищната лавка, квартално магазинче, супермаркет, от пазара, директно
от земеделец / производител, от домашната
градина)
Обсъдете отговорите, дадени от участниците. Кои са най-често срещаните причини за
избора на храна? Ако всички хора предпочитат бърза, лесна и евтина храна, например,
или хранителна, вкусна и сезонна храна, как би
повлияло това на начина на производство на
храните? Какво ни говорят тези факти за организацията на съществуващата система за
снабдяване с храна?

Силата на потребителя

Земеделието в града: потребителят
като производител

Правото на хранителен суверенитет:
Идея с развитие

Идеята за градските зеленчукови градини изхожда от теорията, според която за целогодишното снабдяване на едно четиричленно семейство
с пресни зеленчуци са достатъчни по-малко от
6 квадратни метра и по-малко от 2 часа работа
на седмица. Растенията се засаждат на балкона, в блока или във вътрешността на малки
зелени градски площи (стига да са отдалечени
от замърсяването, причинено от движението по
улиците). Понастоящем, градското земеделие
произвежда 15% от храната на света.

Всеобщата декларация за правата на човека от
1948 г. гласи: “Всеки човек има право на жизнено
равнище, включително прехрана, облекло, жилище, медицинско обслужване и необходимите социални грижи, което е необходимо за поддържане на неговото и на семейството му здраве и
благосъстояние” (член 25, точка 1).

Хранителна сигурност: Постоянен достъп
за всички хора до безопасна питателна храна,
достатъчна за добро здраве и активен живот. (Определение от Световната здравна
организация към ООН)

Групи за солидарно потребление и
хранителни кооперативи
Групите за солидарно потребление представляват обществено движение, което цели да улесни
закупуването на хранителни продукти директно
от производителя, без посредници. Обикновено
това е група от между 15 и 100 души, която колективно решава какви хранителни (и не само)
продукти да купят заедно, от кого да се закупят
и на базата на какви критерии. (Например: екологично отглеждани храни, транспортът да е до
100 км и др). За тази цел групата разполага с
едно или повече места за доставка, организира
се, за да вземе продуктите от доставчика, след
което да ги разпредели на членовете.

Хранителен суверенитет: Правото на хората и народите да определят своята храна и
земеделие. Идеята почива на шест основни
точки:
1) достатъчно и подходяща за местната култура храна;
2) подкрепа за производителите на храна –
дребните земеделци, животновъди и рибари, ловци и събирачи;
3) приближаване на производителите и потребителите, предпазване на едните от
нелоялните практики на огромните хранителни корпорации, а на другите – от нездравословна и нискокачествена храна;

В България вече съществуват т.нар. хранителни кооперативи. Повече по темата и дейностите на едно такова движение в България
вижте на www.solidarno.com. Можете да включите своето семейство в хранителния кооператив във вашия град или да създадете такъв на сайта на хранителните кооперативи в
България: www.mrezi.com

4) местен контрол върху средствата за производство: земя, семена, вода, паша, добитък и риба;
5) ценната мъдрост и познания на местните
производители на храна;
6) природосъобразни практики.
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Упражнение 6.
Сравнете двете понятия “хранителна сигурност” и “хранителен суверенитет”: какви общи черти
имат и по какво се различават? Какви предимства и недостатъци има всяко от тях? Ако бяхте
генерален секретар на ООН, за прилагането на кое от двете определения бихте работили? Защо?

Упражнение 7.
За сетивата: “Цветовете на сезоните”
Подберете 20ина местни плодове и зеленчуци и се опитайте да определите през кои месеци на
годината те са естествено налични. Направете таблица с 12 колони, по една за всеки месец, и с
редове за всички избрани продукти. С цвета на дадения плод или зеленчук отбележете месеците,
през които е наличен, като оставяте празни месеците, през които го няма. Обсъдете цветната
картинка на годината. Има ли някой сезон, който е по-шарен от останалите? Има ли растения, които променят цвета си по време на жизнения си цикъл (като например житото, чушките...)? Можете
също да използвате снимки, рисунки или колажи на плодове, зеленчуци, пейзажи и сезони.
Накрая, помислете за екологичния отпечатък на извънсезонните плодове и зеленчуци, внесени от
далечни страни, предвид настъпващата ера на глобални промени в климата.

Плод/ зеленчук януари февруари март

април

май

юни

Ябълка
Круша
Праскова

20

юли

август септември октомври ноември декември

Упражнение 8.
“Цветен атлас на местните продукти”
Набавете си карта на района, направете списък с типични местни продукти и свържете всеки от
тях със съответната зона на производство. За отбелязване използвайте цвета на всеки продукт.

снимка: Алби Хедрик

Упражнение 9:
“Ароматна разходка”
Разходете се из околността (в града, сред природата или на място, където се приготвя храна –
ресторант, кафене, столова, и др.), като записвате на лист, разделен на две колони: в едната отбелязвате източника на миризма, а в другата описвате самата миризма с прилагателни и сравнения. Обсъдете миризмите, които са се оказали особено трудни за описване, сравнете качествата
на миризмите с качествата на храната, която ги излъчва.
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Тест на тема хранителен суверенитет

Инструкции за учителя
Тестът е предназначен за обучение в средното училище и може да се използва за проверка на знанията.
Учениците са разделени на 4 групи, като на всеки един се предоставя фотокопие на текста с време
на разположение 30 минути, за да отговорят на поставените въпроси. Естествено, печели групата,
която даде най-голям брой верни отговори.

ВЪПРОСИ
1) Коя е основната причина, поради която на ден 180 000 души по света мигрират от селата към
големите градове?
а) Броят на работните места, които големите градове предлагат.
б) Бедността и липсата на услуги (здравеопазване, обучение...) в селата.
в) Желанието на държавите да модернизират собствените икономики.
2) Коя е основната причина за ниското хранително съдържание на плодовете и на зеленчуците,
продавани в супермаркетите?
а) Прекаленото използване на земеделските площи, откъдето супермаркетите закупуват продуктите и прекалено бързото узряване на плодовете и на зеленчуците.
б) Използването на антибиотици при отглеждането на плодовете и на зеленчуците, предназначени
за продажба в супермаркетите.
в) Наличието на генно модифицирани организми (ГМО) на щандовете за продажба на плодове и на
зеленчуци в супермаркетите.
3) Кое от следните твърдения е вярно?
а) Аграрният сектор е причината за използването на около две трети от сладката вода в световен мащаб. Индустриалният сектор, въпреки големите количества вода, използвани за охлаждане на съоръжения (например за всеки един автомобил са нужни средно 400 000 литра), използва
много по-малко в сравнение с аграрния сектор.
б) Броят на култивираните растения, предназначени за храна, се увеличава през годините. Преминава се от ограничен брой около 1960 г. до едно голямо разнообразие в днешни дни.
в) Промишлеността заедно с всекидневната употреба (готвене, миене, пиене...) са отговорни за
потреблението на около две трети от вода на света, а земеделието – за останалата една трета.
4) Посочете единственото грешно твърдение
а) Ако се предоставят на хората зърнените храни, ползвани за отглеждане на добитъка, биха могли
да бъдат изхранени 2 милиарда и 500 милиона души.
б) Отглеждането на добитък предизвиква повече замърсяване вследствие на отделени парникови
газове, отколкото целия световен автомобилен трафик.
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в) Отглеждането на добитък е главната причина за намаляването на горските масиви в Европа.
5) Кое от следните твърдения не е вярно?
а) При равно съотношение на квадратните метри от обработваема земя домашното земеделие от
малък мащаб произвежда повече в сравнение с индустриалното земеделие.
б) При равно съотношение на работниците индустриалното земеделие произвежда повече в сравнение с домашното земеделие от малък мащаб.
в) При равно съотношение на използваните ресурси индустриалното земеделие произвежда повече
в сравнение с домашното земеделие от малък мащаб.
6) Поддръжниците на генно модифицирани организми (ГМО) твърдят, че от доста време човешкият род изменя хранителните култури, за да ги приспособи по възможно най-добрия начин към
собствените му нужди
а) Вярно
б) Не е вярно, почти всяка еволюция на хранителните култури е предизвикана от случайни събития,
човешкият род само е избрал да продължи да отглежда по-подходящите култури.
в) Вярно е, но докато в миналото промените са извършени чрез кръстосване на цели организми, принадлежащи към подобни видове, в случая на ГМО преминаването се извършва: 1) чрез изменение
на отделни части от ДНК на генома на растителните култури, подлежащи на усъвършенстване;
2) включвайки в състава на растителните култури организми от различни видове (в някои случаи
направо с животински произход, а не растителен).
7) Зелената революция представлява:
а) Процес на механизация на земеделието (чрез разпространение на трактори и други машини),
който започва да се утвърждава преди 1940 г.
б) Процес на селекция на култури, които дават по-богата реколта в сравнение с традиционните,
разпространен преди всичко в Мексико и в югоизточната част на Азия от 1960 г.
в) Процес на изменение на културите, за да се превърнат в по-устойчиви на паразити и болести,
процес, започнал в края на 90-те години благодарение на употребата на генно модифицирани
организми (ГМО).
8) Кое от следните определения ви се струва най-подходящо, за да се изрази идеята за “хранителен суверенитет”?
а) Аграрна система, в която всички храни представляват вътрешен продукт на държавата, на чиято територия се продават и консумират.
б) Правото на народите да поддържат и да развиват собствения си потенциал да произвеждат
собствените си основни хранителни продукти, съобразявайки се с различните технически и
културни особености.
в) Правото на държавите от южната част на света да изнасят хранителните си продукти в северната част на света, без да плащат такси и без да са обвързани с други задължения.
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