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Увод
Глобалният сектор на животновъдството се разраства по-бързо, отколкото всеки друг
селскостопански подсектор. Той осигурява прехраната на около 1,3 милиарда души и
допринася за около 40% от глобалната земеделска продукция. Но на каква цена? Нека
си зададем въпроса: Кое причинява повече емисии на парникови газове - отглеждането
на добитък или шофирането на автомобили? И отговора е обезпокоителен. Според нов
доклад, публикуван от Организацията по прехрана и земеделие към ООН,
животновъдният сектор произвежда повече емисии на парникови газове, измерени в
еквивалент на въглероден диоксид - 18% повече в сравнение с транспорта. Също така,
той е основен източник на деградацията на земите и водите. 233 милиарда кг. месо се
изяждат годишно, производството се е увеличило с 5 пъти. Ако редуцираме
консумацията на месо поне на половина това ще равнява на хиляди спрени от
движение автомобили. Въпросът, който трябва да си зададе всеки от вас е "Колко пъти
в седмицата мога да не ям никакви месни продукти, за да огранича глобалното
затопляне и да имам принос към бъдещите поколения и отговорност към майката
Земя?". Месото и без това не допринася за вашето здраве!
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1. Проблемът – Животновъдството е главна заплаха за околната среда!
Животновъдството е един от най-важните причинители на днешните най-сериозни
екологични проблеми. С увеличен прираст, хората консумират все повече месо и
млечни продукти всяка година. Производството на месо по света се очаква да бъде
повече от два пъти - от 229 милиона тона през 1999/2001 до 465 милиона тона през 2050
г., а продукцията на млякото се очаква да се покачи от 580 до 1043 милиона тона.
Месото което ядем се превръща във въглероден диоксит и вода. Организацията по
прехрана и земеделие (ФАО) към Организацията на обединените нации – твърди, че
годишно 7 516 милиона тона еквивалент на въглеродния двуокис (CO2е), или 18% от
всички парникови газове, идват от говеда, биволи, овце, кози, камили, коне, прасета и
домашни птици. Тези количества несъмнено поставят на сериозен анализ отглеждането
на добитъка при търсенето на начини за справяне с климатичните промени. Но доклад
на Worldwatch Institute с анализ показва, че отглежданият добитък, заедно с неговите
странични продукти, всъщност е отговорен за най-малко 32 564 милиона тона CO2е на
година, което прави повече от половината от всички парникови газове, причинени от
човешката дейност.
За да бъдат изхранвани животните за промишлено месо се изсичат горите, за да се
засаждат култури за тяхната храна, а те нямат свойството на гората, която неутрализира
метановите газове. Половината от цялата житна реколта в света се използва за
изхранването на животните. Китай е страната увеличила най - много консумацията на
месо. А една крава в Холандия, където колят 5 милиона крави годишно, например ще
произведе толкова парникови емисии, колкото кола изминала 70 000 километра. Това
означава да обиколите света с кола. Само процесът свързан с изпражненията на
животните може да се сравни със всички ауспуси на коли камиони и самолети взети
заедно. Тази индустрия се оказва най - вредната за човечеството и климата.
Индустриалното
животновъдство
използващата
най
много
енергия.
233 милиарда кг. месо се изяждат годишно, производството се е увеличило 5 пъти.
Един средно статистически европеец изяжда 1800 животни през живота си. Ако
консуматорското общество не промени хранителните си навици ще обрече Земята на
гибел. Въпросът, който трябва да си зададе всеки от вас е "Колко пъти в седмицата
мога да не ям никакви месни продукти, за да огранича глобалното затопляне и да имам
принос към бъдещите поколения и отговорност към майката Земя?". Месото и без това
не допринася за вашето здраве!
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Как влияе животновъдството върху околната среда:
1. Загуба на биорознообразие
Вредите, нанесени от животновъдството, са заплаха за флората и фауната на цялата
планета. Изчислено е, че ако започнем да се храним без месо, ще намалим с повече
от 60% загубите на биоразнообразие.
Например в Монголия, където 82% от селскостопанската земя са постоянни пасища
за добитъка, животновъдството е най-голямата заплаха за биоразнообразието както
в страната, така и в цяла Централна Азия.

2. Обезлесяване
Развъждането на добитък е една от основните причини за обезлесяването.
От 1990 година насам около 90% от горите, които се изсичат в Амазония, са
предназначени за пасища или за отглеждане на фураж.
В Австралия 91% от всички изсичани в продължение на 20 години гори са
превърнати в пасища.
3. Опустиняване
Опустиняването се причинява от прекомерното изтощаване на пасищата от
добитъка и непрекъснатото разширяване на площите, които се използват за добив
на фураж. Над 50% от ерозията на почвите в световен мащаб се причинява от
добитъка, а това довежда до превръщането на земите в пустиня.
Годишно около 75 милиарда тона плодороден хумусен пласт ерозира заради лошото
стопанисване, промените в климата и прекомерната паша на добитъка. Само в
Съединените щати около 54% от пасищата се изтощават от прекомерна паша, което
води до загуба на 100 тона хумус на хектар земя годишно.
През 2010 година много страни, сред които Ирак, Китай, Чад, Австралия и
Монголия, съобщиха за сериозна суша, като свръхпашата на добитъка влоши още
повече условията.
4. Болести
Над 65% от инфекциозните болести по хората се предават от животни. Мръсните и
нехуманни условия във фермите за животни стават развъдник на смъртоносни
бактерии и вируси като тези, причиняващи птичи и свински грип.
Други болести, свързани с консумацията на месо: туберкулоза, листерия, болест на
Крон, луда крава, инфекции, причинени от кампилобактерии и стафилококи, шап,
HIV, чумната пневмония в Китай през 2009 и др.
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Антибиотиците, които редовно се дават на животните в производствените ферми,
водят до мутиране на бактериите, което ги прави неподатливи на съществуващите
медикаменти.
5. Емисии парникови газове
Животновъдството и неговите вторични продукти са отговорни за най-малко 51% от
общия обем парникови газове.
Аерозолите, или частиците, отделяни заедно с въглеродния диоксид при изгарянето
на изкопаемите горива, въпреки че вредят на здравето, имат и охлаждащо действие,
което, грубо казано, компенсира затоплящия ефект на CO2. Затова, емисиите
вредни газове, свързани с развъждането на добитъка, ще имат още по-голям дял за
глобалното затопляне в близко бъдеще.
Метанът е почти 100 пъти по-мощен от въглеродния диоксид, ако се сравняват за
20-годишен период, но изчезва от атмосферата много по-бързо, за разлика от
въглеродния диоксид, на който му трябват векове и хилядолетия.
Размножаването на животни е източник номер едно на метан, причинен от
човешката дейност.
Метановите емисии, идващи от фермите за животни, се подценяват. Като се
основават на нови изчисления, американски учени от Университета на Мисури
стигат до извода, че количеството метан, което се отделя от отпадъците във
фермите за мляко и млечни продукти и свинефермите, вероятно е с 65% по-голямо,
отколкото сочат предишните данни.
Приземният (тропосферен) ОЗОН е третият най-широко разпространен парников
газ след въглеродния диоксид и метана. Ферментиралата храна за животните отделя
вредни озонови газове, на местно ниво повече от озона, отделян от колите.
Черният въглерод (4 470 пъти по-мощен от CO2), който се отделя главно от
изгарянето на горите и саваните заради отглеждането на животни, е отговорен за
50% от повишението на температурите в Арктика и ускореното топене на
ледниците по целия свят. Черният въглерод остава във въздуха само за дни или
седмици, така че намаляването на неговите количества в атмосферата може да е
бърз и ефективен начин за намаляване на глобалното затопляне в кратък срок.
Азотният оксид e парников газ, който е с около 300 пъти по-затоплящ ефект от
CO2. От животновъдната индустрия идват 65% от всички емисии на азотен оксид.
6. Използване на земя
70% от цялата обработваема земя и 30% от повърхността без лед на планетата, се
използва за производство на добитък.
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7. Упадък на океаните
Животновъдният сектор е най-големият източник на замърсяване, което причинява
цъфтеж на токсични водорасли и изчерпване на кислорода, водещо до океански
„мъртви зони,” които не могат да поддържат никакъв воден живот.
90% от големите риби вече са изчезнали от океаните, най-вече в резултат на
свръхриболов.
Аквакултурата (рибните ферми), отговорна за 50% от консумираните по света
риба и ракообразни, застрашава дивата риба.
Пример: Нужни са два килограма и половина дива риба, за да се произведе
половин килограм сьомга.
Една трета до близо половината световен улов на риба се дава за храна на
добитъка (прасета и пилета).
8. Замърсяване
От всички сектори, месната индустрия е най-големият източник на замърсяване на
водата. Прекомерни и нерегулирани животински отпадъци, химически торове,
пестициди, антибиотици и други, свързани с добитъка замърсители, затлачват
водните пътища.
Животновъдната индустрия излъчва 64% от всичкия амоняк, който причинява
киселинен дъжд и сероводород, смъртоносен газ.
Една производствена ферма за животни произвежда повече отпадъци и
замърсяване от целия град Хюстън, Тексас, САЩ.
През 1996 година индустриите за добитък, прасета и пилета в САЩ са произвели
1.4 милиарда тона животински отпадъци, или 30 пъти повече от произведените от
цялото човешко население.
Животинският тор вече е известен като главната причина за замърсяването на
подпочвените води и затоплянето на атмосферата. Освен това, изтичането на
изпражнения и земеделски торове е отговорно за около 230 лишени от кислород
мъртви зони само по крайбрежието на САЩ.
Аквакултурата замърсява околната среда с токсични водорасли и химикали като
пестициди и антибиотици.
9. Свръхупотребата на ресурси
Гориво
За една 170-грамова пържола е нужна 16 пъти повече енергия от изкопаеми горива,
отколкото за едно веганско ястие, състоящо се от три вида зеленчуци и ориз.
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Един килограм говеждо се равнява на шофиране 250 км и горене на 100-ватова крушка
20 дни без прекъсване.
Емисии
Емисиите от основания на месо начин на хранене се равняват на тези от шофиране на
кола 4 758 км – това е 17 пъти повече от емисиите от органично веганско хранене,
които се равняват само на 281 км. С други думи, органичното веганско хранене
произвежда 94% по-малко емисии от храненето, основано на месо.
Земя
За един месоядец са нужни 2 хектара – това са 4 акра земя – за да го поддържат. Но
същите 2 хектара, или 4 акра земя, могат да поддържат здравословния начин на живот
на 80 вегани.
Храна
В момента, 80% от гладуващите деца живеят в страни, които изнасят хранителни
култури основно за храна на фермерски животни.
Две трети от изнасяното зърно от САЩ служи за храна на добитъка, вместо на хората.
Едно изследване в Индия е разкрило, че за производството на 1 кг говеждо са нужни 7
кг зърно за храна, които могат да отидат за директна консумация от хората, като така
осигуряват по-малко от една трета от първоначалното количество протеин.
Около 40% от световните запаси на зърно отиват за добитъка, и 85% от богатата на
протеин соя в света се дава за храна на добитъка и на други животни.
Вода
Един човек използва до 15 000 л вода на ден за хранене, основано на месо, което е 15
пъти повече от водата, която би използвал един веган.
10. Недостиг на вода
Според Стокхолмския Международен Институт за Водата, агрикултурата е
отговорна за 70% от цялото потребление на вода, като по-голямата част отива за
производство на месо.
Нужни са до 200 000 л вода, за да се произведе 1 кг говеждо, но само 2 000 л, за да
се произведе 1 кг соя, 900 л за 1 кг жито и 650 л за 1 кг царевица.
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2. Идеята - Суперхраната на бъдещето
Проблемът, който възниква е: Как да се намалят вредните емисии от
животновъдството? Повече от 70 милиарда сухоземни животни се отглеждат за храна
за хората всяка година. Милиарди животни по цялата планета страдат от крайно
лошите и ограничени условия, при които се отглеждат в индустриалните ферми за
производство на храна. За да помогнем на животните и на околната среда следва да се
намали броя на животните, отглеждани за храна и да намерим хуманитарни решения на
проблемите на околната среда. Но изниква втори въпрос: Как да намалим броя на
животните, отглеждани за храна без да ограничаваме консумацията на месо? И
решението е създаването на суперхрана - изкуствено месо на основата на водорасли
(Спирулина и Хлорела) което ще бъде в съчетание с бактерии, благодарение на които
ще има същия веншен вид.
Нека отговорим на следния въпрос: Защо ядем месо?
Протеини - месото е източник на протеини, а протеините са важни участниците
в редица функции на организма. Участват в изграждането и възстановяването на
тъкани, както и в образуването на антитела, борещи се с инфекции. Протеините
в месото се смятат за най-висококачествените, защото съдържат огомен брой
амино киселини. Накратко, яденето на месо е важно за имунната система и
възстановяването на тялото.
Минерали - месото е добър източник на ценни минерали, особено желязо.
Тялото се нуждае от желязо, защото то участва в образуването на хемоглобин,
който от своя страна отговаря за транспортирането на кислорода от белите
дробове до други части на тялото. Освен желязо от месото се набавя цинк
(важен за метаболизма) и селен (обезвредява вредните химикали).
Витамини - месото съдържа витамини А, В и D. Витамин А е важен за зрението,
костите, кожата и зъбите. Витамин В отговаря за централната нервна система и
менталното здраве. А витамин D участва в усвояването на калций и фосфор,
важни за здрави кости и зъби.
Мазнини - мастните киселини (линоленова и палмитинова) в месото предпазват
от рак и се борят с вируси. Правят тялото силно и устойчиво.
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Водораслите, които ще използваме за създаването на изкуственото месо са: спирулина,
AFA и хлорела.
Знаете ли, че:
Спирулина съдържа невероятна маса нутриенти,включително хлорофил,
белтъчини, витамини, основни минерали, микроелементи, незаменими мастни
киселини, нуклеинови киселини (RNA и DNA), полизахариди и широк спектър
от антиоксиданти. Спирулната е дотолкова богата на хранителни вещества, че
дори се смята, че би могло доста време да се живее само на спирулина.
Спирулината е съставена от 65-71% белтъчини (най високата концентрация на
белтъчини от която и да било храна) -източник на пълноценен белтък. Тя
съдържа всичките осем незаменими аминокиселини и осемнадесет
аминокиселини като цяло. Богата на витамин А, B1, B2, B6,E и K -обилен
естествен източник на хлорофил, соли, фитонутриенти и ензими-задоволява
основните нужди от белтъчини на милиони хора. Отличен източник е на гамалиноленова
киселина
(GLA)
незаменима
мастна
киселина
с
противовъзпалително действие, необходима за здравето на нервната система.
Основен източник е на фикоцианин, мощен и важен за здравето пигмент, който
освен това придава на спирулината уникалния й син цвят.
AFA са съставени предимно от меки белтъчини и полизахариди, които са лесно
смилаеми от нашите вътрешни бактерии, които пък от своя страна хранят
нашите кръв и клетки. Тази „мекота” прави AFA една от най лесно смилаемите
и използваеми протеинови храни в природата. Като характеристика ,,тази
„мекота” е необичайна за растителни клетки, но е обичайна за животинските
клетки, това е причината, поради която се счита, че синьозелените водорасли
имат 25% животински произход. AFA са заредени с хлорофил (1-2% от сухото
им тегло). Хлорофилът помага за изграждането на нашата кръв поради
наличието на пиролов пръстен в хлорофила, който е идентичен на пироловия
пръстен, открит в хемоглобина. Хлорофила помага за борбата с левкимията,
както и с някои форми на рак на кожата и рак на черния дроб. В допълнение
към това, хлорофилът помага за деодориране на храносмилателния тракт. AFA
съдържа изключителна концентрация на синия пигмент фикоцианин (15%),
който помага за презареждането на нашата имунна система чрез стимулиране
на производството на повече стволови клетки от костния мозък. Стволовите
клетки са основната форма на всички клетки и могат да бъдат трансформирани
във всякаква клетка (включително Т клетки, NK клетки, макрофаги, и друг вид
клетъчна артилерия на имунната система). AFA са познати като съдържащи
изключителните четиридесет основни минерали и микроелементи, събирани
при постоянното раздвижване на близо 10 метровия минерален седимент на
дъното на Кламатското езеро.
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Минералите са атомната матрица на нашето тяло и са необходими за
изграждането на почти всяка тъкан, включително нашите кости, зъби, кожа,
коса, нокти, вътрешни органи, мускулната система имунната и нервната
система. AFA е прекрасен източник на витамин В-витамини, включително
значителни количества витамини В1, В2, В3, В5, В6, В9 и В12. Най общо
казано, В витамините се борят със стреса като помагат за по-ефективното
конвертиране на полизахаридите и другите въглехидрати и глюкоза за
незабавно достъпна енергия, издръжливост и жизнена сила. AFA е също и
важен източник на витамин С, тя съдържа омега 3 мастни киселини,
включително омега 3 мастна киселина с дълга верига, позната като
докозахексаенова киселина (DHA). AFA съдържа също и фосфолипида холин,
това я прави храна поддържаща мозъка и нервната система. Хлорофилът
поддържа също оптимално функционирането и пречистването на черния дроб,
който е органът, отговорен основно за общата ежедневна детоксикация на
тялото.
Хлорела - Японско проучване показва, че приемането на 4-6 грама хлорела
преди консумацията на алкохол може да предотврати махмурлука в 96 процента
от случаите, дори след нощ на тежко пиянство. Хлорелата може също да
абсорбира токсините от червата и в комбинация със способността си да променя
благоприятно бактериалната флора на червата. Проучвания показват, че
хлорелата може да осигури критично важни ползи за тялото на хора с потисната
имунна система, предизвикано от продължителни хронични болести и
химиотерапия.
Според
някои
изследвания,
хлорелата
ускорява
възстановяването на развиващите се клеткина имунната системаи възстановява
популацията на зрели бели кръвни телца. Доколкото добре познаваме процеса
към настоящия момент, белите кръвни телца произлизат от костния мозък като
стволови клетки. От стволови клетки белите кръвни телца продължават да се
размножават като„образуващи колонии единици”. Клетките в тези колонии
растат и узряват като различни имунни клетки. В проучвания хлорелата
ускорява възстановяването на развиващите се клетки и образуващите колонии
единици (КОЕ) възстановява популацията на зрели на бели кръвни телца.
Хлорелата не само ускорява възстановяването на популацията от бели кръвни
телца, но и също подобрява тяхната способност за реакция и натрупване на
мястото на инфекция. Хлорелата е пълноценна храна - съдържаща витамин С и
Е, всички от В витамините, аминокиселини, фолиева киселина, бета-каротин,
лизин и йод. Хлорелата е също изключително богата на желязо и калций. Една
супена лъжица хлорела осигурява 20 процента RDA (препоръчвана дневна доза)
за желязо и 120 процента RDA за калций.
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Няма данни за други по-добъри концентрирани, органичени, т.е. 100% растителени и
напълно усвоими, диворастящи източници на белтък в света! AFA съдържа
висококачествени протеини и е рекордьор по белтъчно съдържание на единица тегло и
то в три направления – количество, качество и усвоимост. Аминокиселинният профил е
с до 70% белтъчно съдържание и е почти идентичен с този на човешкото тяло. А това е
няколко пъти повече от белтъка, съдържащ се в същото количество месо, яйца или соя.
За сравнение: в 10 грама AFA има протеин колкото в 1 килограм говеждо месо!
Е все още ли сте на мнение, че месото и най-добрият източник на протеини?
И веднага изниква следващия въпрос към мен: Как? , Месо без избиване на животни!
Възможно ли е?
ДА!
До 2025 година ще са нужни 100 милиарда глави добитък, за да бъдат задоволени
нуждите на месо. Изхранването на толкова животни ще донесе огромни негативни
последствия за планетата. А знате ли, че има други начини? Биологичното
производство на месо е един цивилизационен начин да се спре избиването на животни
за хамбургери. Изхранването на тези стада носи огромни негативни последствия за
нашата планета. Животните не са само суровина. Те са живи същества и са едни от найголемите експлоататори на земите и почвите, консуматори на питейна вода. Освен това,
когато толкова много животни са събрани на едно място, се създава идеална среда за
разпространение на зарази и се отварят възможности за злоупотреба. Несъмнено не
можем да продължаваме по същия начин, тъй като всичко това носи огромни рискове
за околната среда, общественото здраве и безопаснастта на храните.
ИМА И ДРУГ НАЧИН!
Става въпрос за процес наречен биологическо производство, при който могат да се
създават биологични продукти като тъкани или органи. Как да го направим? За
производството на месо започва с взимането на клетки от дадено животно чрез
обикновена биопсия. Този процес не вреди по никакъв начин на животните. След това
клетките се изолират и размножават в специална среда за отглеждане на клетъчен
биологичен материал. Нужни са милиони клетки, които ще бъдат размножени до
милиарди. А след това се добива колаген от тези клетки, които те така или иначе биха
произвели по естествен път. Той е материята между клетките което представлява
естествена съединителна тъкан. Следващата стъпка в процеса е вземането на клетките и
техния колаген, и разстилането им на пластове, които след това се наслояват един
върху друг като между тях се поставят и клетки от водарслите Спирулина и Хлорела, за
да образуват по дебели слоеве, които след това оставяме да престоят известно време.
Дебелите слоеве представляват общо 6 000 пласта, които се смилат. Остава въпроса:
Как да се премахне зеления цвят и да се придаде обичайният вид на месото?
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Червеният цвят на месото се дължи на наличието на миоглобин, който е
кислородосвързващ протеин. Когато този протеин се комбинира с кислород, действа
като авариен източник на кислород за организъма. Миоглобинът често се среща в
мускулите на животните и за това тези, които се използват по-често са тъмно оцветени.
За тази цел използваме живи бактерии, които произвеждат белтачини от слънчевата
светлина. AFA водораслите са съставени предимно от меки белтъчини и полизахариди,
които са лесно смилаеми от нашите вътрешни бактерии. Оказва се, че тази „мекота”
прави AFA една от най лесно смилаемите протеинови храни в природата. Те се смилат
успешно и от външните живи бактерии, при което се получава физико-химичен процес
на дифузия на газове и благодарение на слънчевата енергия, този процес се развива по
бързо и се получава протеинът миоглобин.
След като се смесят изкуствено създадения миоглобин и смлените пластове тъкан и
водорасли, те престояват в специален растителен гел за определен период от време,
който подпомага растежа на тъканта, за да се създаде мускул. Изкуственото месо
придобива този естествен цвят на месото и характерно за него е, че след термична
обработка, то не променя размерите си.
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3. Предварително проучване за опити за създаване на изкуствено месо
3.1.

Учени от университета в град Маастрихт под ръководството на
проф. Марк Пост

Като начало, от мускулите на крава били взети
стволови клетки. След това ги държали в специален
хранителен бульон, докато не се размножили
многократно, създавайки лепкава тъкан. На третия
етап от полученото вещество, с помощта на аналог
на физически упражнения, били създадени
мускулите. Накрая 3000 влакна месо били смесени
с животинска мазнина, отгледана по аналогичен
начин, и от това нещо бил приготвен хамбургер.
Целият процес отнел на учените шест седмици.
Според тях отгледаното месо повече прилича по
структура на калмар или мида, отколкото на
истинско говеждо. Ястието създадено от 3000 пласта изкуствено говеждо е получено
от стволови клетки на едър рогат добитък. За да се придаде на стека обичайния вид на
месо, той е бил оцветен с хранителни бои. Учените се надяват, че откритието им ще
помогне да бъде удовлетворено растящото в цял свят търсене на телешко, овче, свинско
и птиче месо. Мнението на проф. Пост е, че изкуствената храна ще помогне в
решаването на проблема с месната промишленост и ще компенсира нарастващото
търсене на протеини.

3.2.

„Квази“ месо

Квази-месото е създадено от американския
вегетарианец Итън Браун. В продължение на
няколко години той работи върху новия продукт
в тясно сътрудничество с преподаватели от
американския университет по биоинженерство.
По консистенция, вкус и мирис, новият продукт
е почти неразличим от естественото месо.
Синтетичният продукт е създадена на основата
на соя, грах, моркови и брашно. Въпреки това,
създателите са успели да открият такава
комбинация от съставки, че дори любителите на
месни деликатеси не винаги са в състояние да
разграничат изкуственото от истинското месо.
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4. Какво мисли населението?
Ако погледнем десетте най-горещи години, измервани някога, всички те са се появили
през последните 14 години. Глобалното затопляне е нещо сериозно и ние хората сме
причина за това. Учени от Междуправителствената група по изменение на климата
изчислиха, че до 2100 година между един и три милиарда души ще имат нужда от
питейна вода. Гладът ще се увеличи на голяма част от територията на земното кълбо.
Земята не е в добро състояние и за да я опазим за по дълго време трябва да бъдат
ограничени парниковите емисии.
Анкетирах 147 човека, от които 76 жени и 71 мъже: Кои са източниците на парникови
газове? И отговорите не ме изненадаха: коли и автобуси, използването на енергия,
фабрики, електроцентрали с въглища, електроцентрали с горива, промишлените заводи
и други. Разбира се, че всичко това е причина, но се забравя един изключително важен
фактор – промишленото животновъдство. Знаете ли, че: 18% от гобалните парникови
емисии се дължи на промешленото животновъдство, което сравнено с общото
количество глобални емисии предизвикани от транспорта са 13%. Всички автомобили,
автобуси, самолети, кораби и други по света взети заедно причиняват по-малко
замърсяване, сравнение с животновъдството.
Кои са източниците на парникови газове?

транспорт
фабрики
електроцентрали
централи за
въглища

жени

мъже

18
15
19

28
14
16

24

13

Табл. 1

30
25
20
15
10
5
0
жени
мъже

Фиг. 1
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На въпроса: Бихте ли спрели да консумирате месо, за да спасите Земята?
Първоначалният им инстинкт беше да ми отговорят с „НЕ“.
жени

мъже

не

42

44

да

34

27

Табл. 2

27

мъже

44
34

жени

42
0

да

20

40
60

не

Фиг. 2
Бяха объркани и започнаха да ми задават въпроса: Но от къде ще си набавяме
необходимите протеини? След като разбраха, че само във водораслото спирулина има
приблизително 65% протеини, а в суровото месо около 27% протеини, бях готова да
задам следващия въпрос.
Бихте ли консумирали изкуствено създадено месо на основата на водорасли като
спирулина?
жени

мъже

да

62

58

не

14

13

Табл. 3
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62
58

60
50
40

14

13

30
20

не

10
0

да
жени

да
не

мъже

Фиг. 3
След положителните отговори, които получих става ясно, че хората биха пробвали тази
бъдеща суперхрана. Основните причини за това са, че ще поемат нужните витамини и
минерали, включително и протеини, без да се вреди на околната среда.

5. Бъдещи ползи
“Абсолютно ясно е, че имаме нужда от бърза и всеобхватна промяна на начина, по
който отглеждаме животните за храна. Милиарди животни по цялата планета страдат
от крайно лошите и ограничени условия, при които се отглеждат в индустриалните
ферми за производство на храна. За да помогнем на животните и на околната среда
следва да се намали броя на животните, отглеждани за храна и да намерим
хуманитарни решения на проблемите на околната среда.” - това каза Geoff Orme-Evans,
говорител на Humane Society International (HSI).
Климатичните промени трансформират и променят планетарните екосистеми и
заплашват благосъстоянието на настоящето и бъдещото поколение. За да „задържим
повишаването на глобалната температура под 20 С и да избегнем „опасните”
климатични промени 1 следва спешно да реализираме огромни намаления в глобалните
емисии. Нуждата да се намалят емисиите от сектора и вредата върху околната среда е
наистина належащо, както никога досега, предвид продължаващото разрастване на
сектора за осигуряване на сигурна храна на растящото, по-богато и по-урбанизирано
население на земята.

1

Съглашението от Копехаген, 2009. COP 15.
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С емисии, оценявани на 7.1 гигатона (милиард тона) CO2-eq годишно, представляващи
14.5 % от парниковите емисии вследствие на човешката дейност, животновъдния
сектор играе съществена роля в климатичните промени. Месното и млечното
говедовъдство са отговорни за по-голямата част от емисиите, съответно 41% и 20% от
емисиите за сектора. Свиневъдството и птицевъдството (месо и яйца) са отговорни за
съответно за 9% и 8% от секторните емисии. Проектирания засилен растеж на тази
продукция ще доведе до по-големи дялове и обеми на емисии с времето.
Производството на фураж и преработката му, както и ферментационните процеси в
храносмилателната система на преживните животни са двата основни източника на
парникови емисии, съответно 49% и 39% от емисиите на сектора. Съхранението и
преработката на торта дава 10%. Останалата част се пада на преработката и
транспортирането на животински продукти. Включено в производството на фураж,
разширяването на пасищата и фуражните култури за сметка на горите допринася за
около 9% от секторните емисии. Разпределено между категориите, потребяването на
изкопаеми горива в снабдителната верига на сектора произвежда 20% от секторните
емисии.
За производството на синтетично месо са нужни 99% по-малко земя, отколкото за
отглеждането на домашни животни, а също от 82% до 96% по-малко вода. Освен това
количеството на изхвърлените парникови газове ще се намали с 78-95%.
На всеки акър земеделска земя можем да отгледаме между 12 и 20 пъти повече
зеленуци, плодове и житни култури, отколкото животински продукти. На практика
използваме 20 пъти повече земя и култури и стотици пъти повече вода, междувременно
замърсявайки въздуха и реките и унищожавайки тропическите гори, само и само да
имаме животни, които да убиваме и изяждаме. Животновъдството сега използва 30% от
земната повърхност на цялата земя, главно за постоянни пасища, като включително
33% от обработваемите земи по света са използвани за производство на храна за
животни, отбелязва докладът. Изсичането на горите за създаване на нови пасища е
основен двигател на обезлесяването, особено в Латинска Америка, където над 80 % от
бившите гори в Амазонка са се превърнали в пасища или земи за фураж. Ако тези
житни култури, зеленчуци и плодове не се използват за храна на животните във
фермите, ще намалее и драстично глада по света.
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Заключение
Спирулина се състои от приблизително 65%
протеини, 10% мазнини и 25% сложни
въглехидрати. В суровото месо има 27%
протеин, а даже в соята има 34% протеин.
Което означава, че новата суперхрана има
дори по-добри качества от обикновеното месо,
без да замърсява околната среда. Ако желаете
да направите нещо, което незабавно да окаже
положително влияние върху околната среда,
изглежда, че намаляването или спирането на
консумацията на животински продукти, е найдоброто решение.
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%D1%8A%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE
v http://ecovege.org/globalno-zatopliane/68-oon-doklad-jivotnovydstvo
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v http://issuu.com/zemedelie/docs/animals_bg_5_2012/6

v http://ovarna.bg/loshata-novina/pagubnoto-vliyanie-na-jivotnovudstvoto-vurhuokolnata-sreda/
v https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80
%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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