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Червейовъди, 
охлювъди
 
 
Съвременните 
тенденции в 
нетрадиционни за 
България клонове 
на животно-
въдството

текст сава чакнов фотография михаил новаков
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freaky Animal farm 

Contemporary trends 
in non-traditional 
branches of Bulgarian 
agriculture 

text by sava chankov transaltion by angela rodel photography by mihail novakov
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Още от зората на новокаменната 
революция (бел. авт. – така се нарича 
моментът, в който нашите прадеди 
от ловци и събирачи са се превърнали 
в земеделци и скотовъдци) хората 
са започнали да отглеждат какви ли 
не странни гадинки. Трендовете в 
животновъдството също се сменят, 
макар и не с такава скорост както при 
дрехите. И на бял свят изпълзяват 
животни, които не свързваме с целена-
сочено отглеждане. Хората развъждат 
пеперуди за украса на сватби и водят 
порове на каишка. Защо да не гледат 
също червеи и охлюви? Учудващо, таки-
ва ферми има вече в почти всеки ъгъл 
на България. Ето две от тях.

В Розовата долина, до село Крън, е 
фермата на Димо Waste no more (Никога 
повече отпадъци – на английски). На пръв 
поглед се забелязват само няколко ниски 
редици, затрупани със слама. Под нейно 
прикритие щъкат милиони червени 
калифорнийски червеи, хапват оборски 
тор и отделят една от най-ценните 
животоподдържащи субстанции на 
земята – хумус. Само няколко процента 
разлика в съдържанието му делят бога-
тата и плодородна почва от бедната 
и непродуктивна.

At the dawn of the New Stone Age – when 
our hunter-gatherer ancestors became 
farmers and herders – people began 
breeding all sorts of strange critters. Animal 
husbandry also has its fads, although they 
may not change as quickly as clothing 
crazes. Such trends often involve animals 
we don’t normally associate with deliberate 
domestication. People breed butterflies to 
beautify weddings and lead skunks around 
on leashes. So why not raise worms and 
snails, too? Astonishingly, such farms have 
already popped up in most corners of 
Bulgaria. Here are two of them.

In the Valley of Roses near the village 
of Krаn, we find Dimo’s farm Waste No 
More. At first glance, it looks like just a few 
furrows heaped with hay. Yet under this 
cover, millions of California red worms 
are wriggling, munching on manure and 
excreting one of the most precious, life-
sustaining substances on earth – humus. 
Only a slight difference in the balance of 
ingredients separates rich, fertile soil from 
poor, unproductive dirt. 

California red worms are smaller than 
the earthworms you’ve surely seen crawling 

society animals farmобщество животни ферма



207

Червейовъди, охлювъди / Freaky Animal Farm



208

Червените калифорнийски червеи са по-
малки от обикновените земни червеи, 
които сигурно сте виждали да пълзят 
по тротоарите при дъжд; много добре 
понасят пренаселеността, за разлика 
от саможивите си български братовче-
ди, и при обилна храна се множат като, 
хм, зайци. Червеите трансформират 
нитратите, унищожават семената на 
плевели и зловредните гъбички, освен 
това преработеният от тях тор не 
може да изгори растенията. След като 
са изяли всичко, което може да се изяде, 
червеите мигрират изцяло към новите 
порции. Произведеното от тях се 
насипва в сепаратор (уред с друсаща се 
мрежа), който отстранява клечките 
и сламките. Добавя се перлит – ес-
тествен минерал, поемащ вода няколко 
пъти колкото обема си, който предо-
твратява заблатяването на почвата. 
Растенията, гледани в почва, в която 
е добавен такъв компост, избуяват. 
Засега готовият продукт се купува от 
местни цветари. В бъдеще предприе-
мчивият фермер иска да започне да го 
пакетира в хартиени торби и да го 
разпространява по-широко. Земеделци-
те, които отглеждат биопродукция, 
са друг основен купувач на този хумус 
у нас.

Димо винаги е желал да се занимава 
с нещо близо до природата. Преди осем 
години приятели на семейството им 
изпращат малък колет с червеи, за да 
компостират кухненските си отпадъ-
ци в домашни условия. Захванал се е с 
фермата миналата година, като е взел 
земята под наем от баща си. Първи-
те питомци в нея са потомство на 
червеите от колета. Димо смята 
фермите за червеи за локално решение 
на проблема с органичните отпадъци – 
той например взима тор от околните 
стопанства в радиус половин кило-
метър. Не е нужно боклуците да се 
изпращат надалеч, много по-лесно е да 
се преработват на място. 

across the sidewalk in the rain. Unlike their 
reclusive Bulgarian cousins, the Californians 
handle overcrowding very well and when 
there’s plenty of food they multiply like… 
uh, rabbits. The worms transform nitrates 
and destroy seeds from weeds and harmful 
mushrooms. What’s more, the manure they 
process will not burn plants. After they’ve 
eaten everything edible, they migrate en 
masse to new servings. What they leave 
behind is dumped into a separator (like 
a mechanized sieve), which sifts out the 
twigs and straw. Then perlite is added – a 
naturally occurring mineral which absorbs 
several times its own volume in water, 
preventing the soil from getting marshy. 
Plants grown in such compost shoot up. 
For now, local flower growers are the main 
market for Dimo’s final product. In the 
future, the entrepreneurial farmer hopes 
to start packaging it in paper sacks and 
widening its distribution. Organic farmers 
are also major buyers of such humus in 
Bulgaria.

Dimo has always wanted to work close 
to nature. Eight years ago, a friend sent his 
family a small package of worms so they 
could compost their kitchen waste at home. 
Dimo started up the farm last year, renting 
land from his father. Its first inhabitants are 
descendents of the worms from the package. 
Dimo sees the worm farm as a local 
solution to the organic waste problem – for 
example, he gets manure from farms within 
a half-mile radius. There’s no need to send 
garbage far away when it’s much easier to 
process it on the spot. 

Dimo doesn’t express his concern for 
the environment in fiery phrases, but in 
direct action. The little tractor he bought 
with EU financing runs on a mixture of 
diesel and purified vegetable oil discarded 
by restaurants in the region. If you look 
closely at the rake in the picture, you’ll 
notice that the handle is bamboo – which 
is also grown on the farm. On the rest of 
the land, Dimo plans to plant paulownia, a 
Chinese tree which grows extremely quickly 
and which absorbs huge amounts of carbon 
monoxide. As if that wasn’t enough, you 
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Загрижеността на Димо за околната 
среда не се изразява в гръмки фрази, а 
в директни действия. Тракторчето, 
купено с финансиране от Евросъюза, 
работи със смес от дизел и пречистено 
отпадно олио от ресторантите в ре-
гиона. Ако се вгледате по-внимателно в 
греблото на снимката, ще забележите, 
че дръжката му е бамбукова. Това, кое-
то не се вижда на нея, е, че бамбукът е 
отгледан във фермата. На останалата 
част от земята Димо смята да засади 
пауловния, китайско дърво, което 
расте изключително бързо и поглъща 
големи количества въглероден двуокис. 
От нейната дървесина освен всичко ос-
танало се правят и сърфове. В бъдеще 
иска да създаде схема, по която хората 

can also make surfboards from its wood. In 
the future, Dimo wants to create a system 
for people to offset their carbon emissions 
by adopting trees and financing new 
plantings. 

Dimo studied architecture in Sofia for a 
year, but life in the big city didn’t agree with 
him. This autumn, he will start a degree 
in agronomy in Plovdiv part-time. Two 
weeks before our interview, he became the 
Bulgarian mountainboard champion (the 
skateboard’s heftier cousin with suspension 
and inflatable tires) at a competition in 
Sopot, while in the winter he tears up the 
slopes on his snowboard. I wish there were 
more 22-year-old farmers like him!
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да офсетват въглеродните си емисии, 
като осиновяват дървета и финанси-
рат засаждането на нови.

Димо е учил архитектура в София 
една година, но животът в големия град 
не му е понесъл. От тази есен записва 
агрономство в Пловдив задочно. Две 
седмици преди да го интервюираме, 
става балкански шампион по маунтин-
борд (по-едър братовчед на скейта, с 
окачване и надуваеми гуми) на състе-
занието в Сопот, а зимата разцепва 
пудрата със сноуборд. Иска ми се да 
има повече такива 22-годишни селски 
стопани!

“Докараха ми каша, която остава 
след изваряването на розовия цвят. 
Смесих я с оборския тор и той вече 
не миришеше на лайна, а на рози.”

Димо

Рога има, вол не е. Самар носи – кон не 
е. Що е то? Хермафродит с канибалски 
нрав, който италианците и французи-
те обичат да похапват. С една дума, 
охлюв. Фермата Escargot (охлюв на 
френски) е най-голямата охлювна ферма 
в България, с 63 декара паркове, репро-
дуктивни зали и детски градини за ох-
люви, до плевенското село Крушовица. 
Тя е семейно предприятие на Станчо, 
сестра му Петя и нейния съпруг Огнян. 
Станчо, икономист по образование, 
е търгувал в миналото с хранителни 
продукти, но в охлювъдството е наме-
рил по-перспективна ниша.

Мекотелите се угояват на откри-
то в охлювни паркове от април до ок-
томври. Понеже са нощни животни, в 
полето са наредени дървени скари, под 
които да се крият от слънцето през 
деня. За да не избягат на свобода, върху 
загражденията са прокарани метални 
ленти, по които тече слаб ток. През 
цялото време, докато се разхождахме 
из фермата, се чува слаб пукот. Звукът 
идва от малки охлювчета, които 
са се опекли на жиците при опит за 
бягство. Стоян Михайловски е осмял 

“They gave me the sludge left over from 
boiling rose blossoms. I mixed it with 
manure and it didn’t smell like shit 
anymore, but like roses.”

Dimo

It has horns, but it’s not a bull. It wears 
a saddle, but it’s not a horse. What is it? 
A hermaphrodite with a penchant for 
cannibalism, whom the Italians and French 
love to eat. In a word – a snail. The farm 
Escargot is Bulgaria’s biggest snail farm, 
with parks, reproduction chambers and 
kinder gartens for snails spread over 63 
decares, near the village of Krushovitsa 
in the Pleven region. Stancho, his sister, 
Petya, and her husband, Ognyan, run this 
family enterprise. An economist by training, 
Stancho used to work in the grocery 
business, but snail farming is where he has 
found his niche. 

The slugs fatten up outdoors in the 
snail parks from April to October. Since 
they are nocturnal animals, the fields are 
lined with rows of wooden grates, which the 
snails hide under during the day. So that 
they don’t escape, the top of the enclosure 
is lined with weakly electrified metal strips. 
The whole time we stroll around the farm, 
we can hear a faint crackling – it’s the sound 
of young snails getting fried by the wires 
as they try to slip away. In a fable, writer 
Stoyan Mihaylovski mocks the snails’ drive 
to climb ever higher, while here plastic bags 
are wound around the stakes to discourage 
such efforts.

One decare of farmland can hold up 
to three tons of snails, which gobble up 
around 15 tons of grain fodder. Unlike 
worms, which are rarely watered and then 
only minimally, here regular and profuse 
irrigation is key to boosting yields – a ton 
of water per decare is required almost every 
night. Survival is a serious problem. Snails 
are the targets of aerial attacks by blackbirds 
and ground assaults by rats and moles. In 
the autumn, they are gathered up, sorted by 
size and arranged on shaded wooden pallets 
exposed to a constant breeze – conditions 
which cause them to hibernate. Afterwards, 
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they are arranged in crates and 99.9 percent 
of them are exported to Western Europe, 
where they are prized as a delicacy. Friends 
who have eaten them claim that the flavor 
is similar to shellfish, only milder. Most 
Bulgarians simply grimace in disgust. 

In recent years, interest in snail farming 
has skyrocketed in Bulgaria. This is due in 
large part to the active media presence of 
the National Snail Farmers’ Cluster, whose 
press releases used in serious newspapers 
such as Capital and Bulgarian Farmer have 
promised a way to get rich quick without 
much effort. Snail farming, however, is 
labor-intensive, with many pitfalls lurking 
beneath the simple surface. There’s no such 
thing as a free lunch. 

“It doesn’t matter whether they’re 
calves, pigs or snails. They’re not pets – 
we’re raising them for meat.”

Stancho

в басня непрестанния им стремеж да 
се катерят нагоре, а тук по коловете 
са намотани найлони, които да го 
пресичат.

От един декар във фермата съби-
рат до 3 тона охлюви, които изяждат 
около 15 тона зърнен фураж. За разлика 
от червеите, които Димо полива ряд-
ко с минимално количество вода, тук 
редовното и обилно оросяване е ключо-
во за добивите – необходим е тон вода 
на декар почти всяка нощ. Оцелява-
нето е сериозен проблем. По въздуха 
главоногите са атакувани от косове, а 
по земя – от плъхове и къртици. Наесен 
ги събират, сортират по големина в 
мрежи и нареждат върху дървени пале-
ти под сянка, на постоянно течение. 
Тези условия ги карат да изпаднат в хи-
бернация. После ги нареждат в касетки 
и 99,9% от тях се изнасят към страни 
от Западна Европа, в които са ценени 
като деликатес. Приятели, които са ги 
яли, твърдят , че вкусът им наподобява 
този на рапаните, без да е толкова 
натрапчив. Останалите българи смръ-
щваме лице в погнуса.

В последните години интере-
сът към охлювъдството у нас избуя. 
До голяма степен това се дължи на 
медийната активност на Националния 
охлювъден клъстер, чиито пресри-
лийзи, използвани дори от сериозни 
вестници като Капитал и Български 
фермер, обещават бързо забогатяване 
без много усилия. Охлювният процес 
обаче е трудоемък и под нагледната 
простота се крият много подводни 
камъни. Лесно няма.

“Няма значение дали ще са теле-
та, прасета или охлюви. Това не са 
домашни любимци, отглеждаме ги за 
месо.”

Станчо
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