Етики и принципи на

пермакултурния дизайн
във вкусната био-градинка
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Принцип

ПОСТИГАМ РЕКОЛТА
Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

Obtain a yield
Да отгледаш чиста храна, да засадиш вековна гора,
да създадеш хармонична среда за живот, да изградиш позитивни
отношения с хората, с които живееш, да споделиш знанията
и опита с околните… всичко това може да бъде изобилната
реколта от един красив човешки живот.
Днес всички ние живеем в атмосфера на нарастваща тревожност, изпълнена с усещането за криза
на всички нива, за изчерпване на жизнените ресурси, за прогресивно обедняване и понижаване
качеството и условията на живот. Блокирани в самия проблем, често оставаме да страдаме вътре в
него, и дори не се сещаме да се повдигнем на пръсти, да надникнем отвъд зоната на ежедневните
трудни моменти, да потърсим един по-висок и оптимистичен хоризонт, и също така - да си спомним, че
един от най-мощните закони на Природата - Законът на еволюцията, непрестанно работи за развитие
и усъвършенстване на системите в целия микро- и макро-космос. В този поток на безкрайна еволюция,
сме въвлечени и ние – хората, и единствено от нашия осъзнат избор и желание зависи да се свържем
отново със собствената си вродена творческа енергия и импулс и да заживеем като пълноценни и
вдъхновени създатели на света, който искаме да изградим.

Това, което можем да направим днес, за да си осигурим едно по-устойчиво утре,
е да заменим културата на консуматорство и криза, с КУЛТУРА НА ИЗОБИЛИЕ и
креативност.
Според Пермакултурната концепция, ние имаме възможност да
проектираме и създаваме високопродуктивни и устойчиви екологични,
социални и икономически системи, които могат да осигурят ресурси
хоризонт за развитие за всички живи същества на планетата.

и

Първата стъпка е нашият личен избор да приемем
онази позитивна и творческа нагласа, с която ние
като човешки същества, във всеки един момент сме
ангажирани да търсим и създаваме ЕФЕКТИВНИ
РЕШЕНИЯ на предизвикателствата, вместо да
оставаме в капана на проблемите и усещането за
дефицит.
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Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

Отглеждането на собствена ядивна реколта е един от най-хубавите моменти в живота на човека,
независимо от мащаба, в който я реализираме – балконска саксия, леха, градина или цяла гора. А
знанията и уменията за създаване на интензивни ядивни еко-системи на малка площ, са изключително
ценни в днешно време, защото с тях ние можем да осигурим хранителна независимост за себе си и за
околните.
Вкусната био-градинка в двора на детската градина или училището, повдигнатата леха ключалка и
билковата спирала в междублоковото пространство, хюгел-културните мулчирани лехи и гилдията
на “трите сестри”, приложена в малкия крайградски двор, вертикалните балконски или покривни
ядивни градини – всички те са едни от най-продуктивните ядивни системи, с които всеки един от нас
може да създаде оазиси на изобилието и най-вече - да поеме
своята отговорност за установяване на устойчива култура на
изобилието.
Всеки един човек е роден Творец и дълбоко в него е заложен
импулсът да създава, да отглежда, да ражда реколтата на
своя живот – кошница с плодове и зеленчуци, нова книга,
изобретение, произведение на изкуството, ново знание или
щедро споделен опит.
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Идеи как да прилагаме този принцип в...

Наръчник за учене чрез преживяване и умения за устойчив начин на живот

ГРИЖА ЗА ЗЕМЯТА

Няма по-щастлив момент от този, в който докосваш плода,
който си отгледал със собствените си ръце и сърце. Няма
по-вкусна реколта от тази, която си отглеждал с месеци и
години, от най-мъничкото семенце.
Ето няколко практични идеи, които ни помагат да отгледаме богата реколта
във вкусната био-градинка:

Редуване на растенията
За да се радваме на изобилна и разнообразна реколта, отгледана
на богата и запазена почва, е добре да прилагаме схемата за
последователно редуване на растенията от различни семейства - на
всеки две години трябва да сменяме мястото, на което засаждаме
картофите, зелето, доматите, краставиците.

Безкрайната реколта
Напълно възможно е да отглеждаме по няколко различни
последователни реколти през сезона, като застъпваме в
една и съща леха по-ранни с по-късни растения.

Реколта за Бъдещето
Когато засаждаме многогодишни растения – билки,
храсти, дървета, в градината, ние осигуряваме една
постоянна грижа за почвата и микроорганизмите в
нея, както и дългогодишна реколта, на която ще можем
да разчитаме и да се радваме сезон след сезон.

Богата почва - изобилна реколта
Засаждането на азот-фиксиращи растения
и добавянето на дървесна пепел, стрити черупки от
яйца, варовик и други естествени материали, обогатява почвата с едни от най-важните елементи,
необходими на растенията в градинката.

Био-разнообразието е истинското БОГАТСТВО
Всяко същество в градинката – животинче или насекомо, може да допринася по свой уникален начин за
отглеждане на реколтата. Осигуряването на водни площи с обли камъни за жабите, хранилки за птичките
или хотели за калинки, ще привлече естествените обитатели на помощ в работата на градинарите.
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Идеи как да прилагаме този принцип в...

Най-добрата реколта, която човек може да постигне с
отглеждането на градинката по нов начин и с експериментирането с
нови техники в нея, е системното ЗНАНИЕ и практичните УМЕНИЯ за
създаване на високопродуктивни и устойчиви жизнени системи.
Михаела Царчинска

Пътят на РЕКОЛТАТА
Още в самото начало, е важно да запознаем децата с
различните етапи, през които преминават градинката
и растенията, докато стигнат до фаза на реколта.
Заедно с децата можем да изследваме ключовите
моменти от развитието на едно растение – покълване,
поникване, израстване, цъфтеж, връзване, узряване
на плод. Това познание става приложимо във всяка
сфера на живота, когато направим аналогия с живота
на хората и с етапите в реализирането на всяка
иновативна идея или изобретение.

ВИДЕО: Израстването на
едно бобче на забързан кадър.

Умните градинари
Практичните умения за отглеждане на собствена реколта може
да се окажат ключови за обитателите на 21 век. Заедно с децата,
първо на макет и игра, и после в реалната среда на вкусната биоградинка, можем да изследваме цялостния процес на култивиране
на органично чиста ядивна реколта. Това включва прилаганета на
игри, изследвания, сценки за натрупване на познания за видовете
растения, влиянието на сезоните, различните климатични пояси на
планетата, както и запознаване с различните етапи в развитието на
растенията и с участието на всички елементи, които оказват влияние
и допринасят за отглеждане на вкусна реколта.
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Заедно се грижим за реколтата
Едни от най-любимите моменти и на децата, и на възрастните, са следобедите или почивните дни,
когато всички идват в градинката и заедно полагат грижи за нея.

Атмосферата на радост, вдъхновение, любопитно
наблюдение, задаване на въпроси, търсене на отговори,
смях, закачки и песни, допринасят за така нужното
на всички пълноценно общуване, което залива цялата
градинка, докато се грижим за лехите и растенията.

ПРИКАЗКИ ОТ ЖИВОТА споделена реколта - от сърце в сърце
На специални срещи от типа “Приказки от живота на...”, хората от местната общност могат да споделят
с децата реколтата на своя житейски опит, като предадат вдъхновението от своя живот, професия,
умения и постижения. Те могат да разкажат с какво се занимават и какво е най-вълнуващото в работата
им, какви са постиженията / реколтата, която жънат от заниманията си, защо са я избрали и как могат
да я направят още по-интересна и природосъобразна.
Всеки човек е еднакво важен и заниманието му е уникално свързано с много други процеси, вероятно
изначално вдъхновени от подобен кръговрат в природата.

ПРАЗНИК НА ПЛОДОРОДИЕТО
Празникът на плодородието е онзи прекрасен момент,
когато се събираме заедно, за да се поздравим, да
се зарадваме, да пеем и танцуваме, и най-вече - за
да опитаме реколтата, която сме отгледали. В тези
моменти душата на Солидарната общност „танцува“.
Обикновено децата са домакини на тези празници, а
ние възрастните – им помагаме и в замяна получаваме
най-красивите дарове – детските усмивки, радост и
благословия, вплетена в народните танци и ритуали.
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