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Конкурс за есе  

„Ние не наследяваме земята от нашите деди,  

а я вземаме назаем от нашите деца“ 

 

ЗЕМЕДЕЛИЕ И КЛИМАТ – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ  

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

 

От векове наред земеделието за българина е било основна и жизненоважна дейност, тъй 

като без земеделската продукция животът му би бил невъзможен. 

Различните земеделски дейности са предавани от поколение на поколение и са 

съхранени и до днес. Земеделието е основен източник на средства за много наши сънародници 

и ако изведнъж този отрасъл преустанови съществуването си..., какво ще правим тогава? Без 

земеделие сме загубени… 

А какво да кажем за климата? С глобалните затопляния по нашите географски ширини, 

с промените, които вече са реалност и в резултат на които изчезнаха традиционните за 

страната ни годишни сезони – пролет, лято, есен, зима… Навън  е или смразяващ и сковаващ 

студ, или уморителна и страшна горещина… Какво правим? Кой носи отговорност за това? 

Защо така реагира нашата  планета Земя? 

Ние ли сме виновни? Ние ли направихме така, че да се самоубиваме? 

Проблемът….?  

Проблемът е, че вече искаме толкова силно да станем по-добри с техниката, че 

започнахме да създаваме роботи, машини, които да вършат човешкия труд, за да не се 

преуморим ние, хората…. 

Създадоха се някакви невероятни неща, но колкото са невероятни, толкова са и 

опасни… И да - с тях се правят експерименти…А експериментите влияят на планетата ни, 

променят различните екосистеми в иначе стабилното екоравновесие  и… по този начин се 

самоубиваме…  

Нима Вие не сте съгласни с това? Нима мислите, че няма по някакъв начин да навредят 

на биологичното равновесие на планетата? Грешите! 

Вече всичко, което човек слага на трапезата си, е ГМО. „Само на село всичко е 

истинско!“ -  Месото има вкус на месо, домат – на домат, а не на гума! Така ми казваше баба 

преди години, когато бях малка, и се оказа права… Защото тя знаеше, че произвежда сама 

храната си; знаеше, че в нея няма химия, а единствено и само – труд и много любов…Нужни 

ли са още примери?! 
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Защо не се засрамим? Цялото човечество… 

Толкова много земеделски фирми фалираха заради други, „по-хубави“ земеделски 

фирми, които искат да печелят, като модифицират зеленчуците и плодовете генетично и 

променят вкусовите им качества. По този начин те печелят повече, а ние, като същински 

наивници, си плащаме за това, че ни хранят с отрови, т. е. плащаме си, за да се самоубиваме… 

След това се питаме в различните медии защо децата от първи клас са по-развити? 

Защо все повече се говори за акселерацията на градската среда? Защо все повече се появяват 

нови, трудно откриваеми и редки генетични заболявания… 

Моля Ви… Спрете се! Не осъзнавате ли какво си причиняваме сами?!...  

Трябва нещо да направим всички заедно, преди да погубим планетата… Защото ние 

сме нейни гости. Тя е била така добра да ни приеме и ни е приела, а ние ѝ се отблагодаряваме, 

като я съсипваме, като правим различни химични опити в атмосферата, под земята и къде ли 

още не… 

Как да помогнем?! 

….Ами ако започнем да използваме повече парфюми, отколкото дезодоранти, тъй като 

в тях не се съдържат фреони, които вредят на озоновия слой… 

Да използваме по-рядко колата си и да излезем да се разходим пеша. Така ще спестим 

бензин, а той няма да отива във въздуха, няма да има киселинни дъждове, които да падат 

после върху житото, зеленчуците, плодовете…. 

Можем да заменим колата с колело…Какво по-хубаво от това – хем пестим от разходи 

за гориво, хем ограничаваме вредните газове в атмосферата, отделяни при горенето, хем 

спортуваме и поддържаме стройна и привлекателна фигура…   

Нека спрем да се самоубиваме! Нека да обединим усилията си срещу всичко, което 

вреди на земята, на климата, на водите…Защото когато сме обединени, ние сме по-силни! 

Нека се опомним навреме!  

Нека спрем да се унищожаваме! Нека бъдем по-задружни и по-сплотени, за една по-

чиста планета Земя!  

Нека завещаем на бъдещите поколения, на бъдещите ни деца и внуци една по-хубава, 

по-чиста и по-красива земя! 

НЕКА СПАСИМ СЕБЕ СИ И ПЛАНЕТАТА СИ НАВРЕМЕ! 
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