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Еко дидактична ферма
Словения

LINK
Защо това е добра практика?Насърчаване на биологичното

Действие

земеделие и традиционните умения за самодостатъчност. Научете

Биологическата дидактическа ферма „При Барону“
реши да предприеме инициатива за повишаване на
екологичното
съзнание.
Те
са
проектирали
иновативни дни на науката, където приемат ученици
във фермата си на събития, които предлагат на пазара
като: „Стани фермер за един ден“. Това означава, че
децата се запознават с хранителния цикъл от ферма
до вилица и така научават за това, което им е
необходимо за хранене. Те също така популяризират
значението на местните екологични продукти и ги учат
за отговорността на човека към грижите и
благосъстоянието на животните.

повече хранителни вещества, аромати и аромати, отколкото
конвенционално отглежданите паралели и им показва как не са
заредени с пестициди или химически торове. Те отглеждат и
произвеждат храна, съгласно приложимите международни или
специфични за страната стандарти; това означава без токсини и
само

с

използването

на

природосъобразни,

естествени

консерванти. Те демонстрират как производството на биологични
храни е нещо повече от отглеждане на зеленчуци и плодове, но
също така и животновъдство, аквакултури, билколечение

и

Относно
На идилично място, където склоновете на Фрамски
Похорие лежат в равнината и цари тишината и
спокойствието на околните гори и ливади. Повече от
200 години на надморска височина от 700 метра стои
Екофермата, Баронското имение. Органична ферма,
превърнала се в най -добрата класна стая за деца, за
да се научат как да отглеждат храна, която е
естествена и подходяща за животните. Фермата има
отворени врати за всички детски градини, училища и
други посетители, които искат да се научат как да
управляват храната и продукцията си, без да пострада
околната среда.

Проблемът
Младежите не разбират значението на избора на
здравословна храна и екологични местни продукти.
Не знаят как се отглеждат и отглеждат животните,
нито процесите, свързани с поставянето на месо на
масата. Липсват им познания под формата на
зеленчуци или как се отглеждат.

Етично
Компанията насърчава здравословното хранене и
вярва в тяхната отговорност при установяването на
къси хранителни вериги и етичния избор на ресурси.
Те правят това, като използват местни доставчици и
насърчават кулинарните традиции, биологичното
производство, етичното животновъдство. Техният
иновативен маркетингов подход включва обучение на
децата за важността на самообслужването и
храненето.

Последвайте историята Pri Baronа
F

W

Устойчиво
Тази
биологична
ферма
следва
устойчиво
производство, преработка и дистрибуция на храни.
Специално внимание се обръща на интегрирането на
естествени методи и циркулацията или повторната
употреба на естествена материя. Техният подход
осигурява прозрачност във всички операции, които
засягат концепцията „от ферма до вилица“. Следвайки
естествените цикли, се набляга на сезонната
наличност и насърчаването на такава е от решаващо
значение. Тези, които консумират органични храни, от
своя страна вземат съзнателни решения и са наясно с
излишъците от храни и имат за цел да следват
принципа на „нулеви отпадъци“ (набор от принципи,
насочени към предотвратяване на отпадъците, който
насърчава препроектирането на жизнения цикъл на
ресурсите, така че всички продукти да бъдат повторно
използвани).

Резултатът
Биологичната ферма близо до Baron беше един от
пионерите в иновативното разпространение на своите
биологични продукти в Словения. Високото качество,
отличната комуникация с обществеността и фокусът
върху постоянните иновации ги позиционират в самия
връх на своята индустрия. На своя уебсайт те
рекламират
биологични
продукти,
които
потребителите могат да поръчат и да изберат пътя на
разпространение. По този начин те постоянно влияят
върху онези, които осъзнават важността на
използването на биологични култури. В своята
дидактическа ферма те предлагат храна и напитки,
приготвени изключително от органична храна, която е
отгледана във фермата им или в околните органични
ферми. Станете фермер за един ден, който иска
систематично да учи децата на важността на
самодостатъчността и органично отглежданата храна.
Децата научават за няколко от сезонните домакински
задължения във фермата. Те също така са снабдени
със закуска, приготвена от биологични продукти, за да
вградят посланието, че биологичното е по -добро.
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децата на общността, че здравословната органична храна съдържа
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