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Проектът EcoChestnut подпомага фермерите и производителите на кестени в развитието на
техния потенциал за производство и популяризиране на био кестени и кестенови продукти.
Основният инструмент за целта е онлайн обучителна програма за биологично земеделие и
производство на кестени. Курсът съдържа четири основни модула, насочни към производството
на органични кестени, биологични и биодинамични обработки в отглеждането на кестени,
комерсиализация и маркетинг на биологично отглеждани кестени и кестенови продукти като
движеща сила за развитието на селските райони в Европа.
Онлайн обучението се предлага чрез платформа Moodle, където ученикът-фермер може да
избере да прегледа темата, която го интересува. Той има възможност да обогати своите
теоретични познания по този въпрос, да прочете примери за най-добри практики и казуси, да
гледа подходящи видеоклипове и да види снимки, да практикува някои дейности. По този начин
той може да вземе тест за ниво, за да разбере своите познания по тази тема и нивото, което е
достигнал и да разбере къде трябва да се подобри. Цялото съдържание може да се изтегли за
бъдещи справки. Освен използваната библиография, има и допълнителен списък със статии и
видеоклипове, които могат да се използват като допълнително полезно четиво.

Посетете новия уебсайт на
проекта EcoChestnut!
www.ecochestnut.eu
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Този проект е финансиран с подкрепата на
Европейската комисия. Това съобщение
отразява само възгледите на автора и
Комисията не може да носи отговорност за
каквото
и
да
е
използване
на
съдържащата се в него информация.

Изследователи от Училището по горско инженерство в кампуса на Понтеведра
(Университет във Виго) са разработили методология за откриване и количествено определяне на плантации от нови кестенови дървета с намалени размери.
Въпреки че по-голямата част от кестеновите гори са
доста древни в по-голямата части на Галисия, има и
насаждения от нови кестенови дървета, в много случаи
с по-малки размери и следователно по-сложни за
откриване и отчитане. В този контекст изследователи от
Училището по горско инженерство в кампуса на
Понтеведра (Университета във Виго) са разработили
методология за откриване и количествено определяне
на подобен тип насаждения.
Методологията използва официални картографски източници със свободен достъп и
изображения, направени от сателитите Sentinel на Европейската държавна агенция и използва
алгоритъм, който може да разположи насаждения в частни ферми въз основа на конкретната
геометрия на кестенови дървета с много добре дефинирана корона, която прави тяхната
идентификация възможен. Предложената методология има точност от 90%, според статията,
която изследователите Джулия Арместо и Лора Алонсо са публикували в научното списание
Remote Sensing заедно с учителя и директора на училището Хуан Пикос и изследователя
Гилермо Бастос.

ПРАЗНИК НА БРЕЖАНСКИЯ КЕСТЕН, община Симитли, област Благоевград,
Югозападна България.
Брежани е разположено на стръмен баир от двете страни на речна долина с надморска
височина от 500 до 700м. Селото е част от приятен маршрут, който катери южните склонове на
Пирин планина и минава през живописни и гостоприемни села. Пътят е добре познат на
планинарите, на почитателите на природните красоти, на хората търсещи спокойствието,
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вкусния есенен празник, този на брежанския кестен.
Syndicat mixte du Parc naturel
Празникът на брежанския кестен се случва всяка година в съботата около 20 октомври и се
организира от сдружение „Хора и традиции”. Събитието се осъществява на площада, където
има построена широка сцена. Местните хора подготвят дълга трапеза и се получава голяма
кулинарна изложба и празник с музика, песни и хора.
Гостите могат да вкусят различни рецепти с кестени, баници и пити, както и да почерпят знания
от жените, които лично представят своите ястия. На своеобразния пазар в Брежани могат да се
закупят кестени и ябълки от различни сортове.
За повече инфромация:
www.culinarytourism.bg/dolinata-na-vinoto/kulturni-zabelezhitelnosti/brezhani-praznik-na-kestena

