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STAGIARI
FRANCEZI
IN
PRACTICA
LA
FERMELE DIN
JUD. ALBA

CREFAD - Auvergne din Franta, au organizat o
vizita de studiu asupra agriculturii romanesti. Vizita
a avut loc cu ocazia obtinerii de finantare pentru un
proiect organizat de asociatia CREFAD asupra
descoperirii agriculturi din Europa de Est. O parte a
proiectului a constat in vizita intr-o tara din Europa
de Est si studierea agriculturii specifice precum si a
problemelor cu care se confrunta micii fermieri si
modul de implicare a colectivitatilor locale in
sprijinirea agriculturii. Tara aleasa pentru vizita de
studiu a fost Romania si mai
specific - judetul Alba.
Am stabilit impreuna cu
Magali Chambe, animatoarea
asociatiei
CREFAD
si
conducatoarea de proiect, un
program de vizite pe teren si o
dezbatere intre membrii CREFAD, membrii Afroda,
alesii locali si fermierii membrii Afroda asupra
viziunii agriculturii romanesti din diferite puncte de
vedere.
Grupul de studiu a fost alcatuit din 15
francezi care se ocupa cu agricultura, alesi sau fostalesi locali si animatori din asociatiile franceze care
spijina dezvoltarea agriculturii si fermierilor
francezi.
Prima zi a vizitei, sambata
14.03.2009, a avut loc o
prezentare
a
Asociatiei
Afroda :
istoric,
actiuni
desfasurate, colaborari si
proiecte viitoare dupa care a
urmat o vizita a orasului Alba Iulia.
Duminica, 15.03.2009, am fost prezenti la
Radesti, Leorint si Ciumbrud la membrii Afroda,
unde am vizitat serele domnului Varga Ioan, ferma
Popa Florin, ferma Balazs Zoltan si depozitul de
trandafiri si pomi fructiferi a fratilor Molnar. Grupul
a fost impresionat de activitatile membrilor si de
afacerile acestora, au pus intrebari pentru a intelege
care sunt problemele cu care se confrunta fermierii si
care este sprijinul care li se acorda in inceperea sau
mentinerea unei afaceri in agricultura.
Luni, 16.03.2009, am fost la
Rosia de Secas unde au avut
loc discutii cu domnul primar
Wagner Gheorghe si membrul
asociatiei Afroda, Bogdan
Nicolae, despre comuna si
actiunile care s-au desfasurat in cadrul dezvoltarii
comunei, actiuni si proiecte viitoare, cum se implica
primaria in sprijinirea fermierilor, etc. Apoi am

Colaborarea dintre Alba Afroda si MFRO
Chessy les Mines a adus la fermele din judetul Alba,
membre Afroda, elevi in practica de toamna timp de
3 saptamani.
Din 14.10.2008 pana in 01.11.2008, 9 elevi
de la MFRO Chessy les Mines au fost primiti in
practica la 4 ferme membre Afroda astfel:
- Balasz Zoltan, Radesti a primit 2 stagiari
- Cipariu Darius, Panade a primit 2 stagiari
- Stanciu Gheorghe, Loman a primit 3 stagiari si
- Maria Cindea, Loman a primit 2 stagiari.
In primele zile elevii au fost insotiti de unul
dintre profesorii din Franta responsabili cu stagiul de
practica, impreuna cu care, membrii Afroda au
vizitat fermele unde s-au instalat elevii.
Stagiul de practica a decurs bine, atat elevii
cat si fermierii fiind multumiti de perioada de timp
petrecuta impreuna.
Sambata, 1.11.2008,
inainte de plecarea
stagiarilor, s-a tinut
la sediul Afroda un
bilant de stagiu, unde
elevii si-au expus
parerea
despre
perioada de practica
efectuata
in
Romania, ce i-a impresionat, ce au invatat pe
parcursul acestor 3 saptamani, ce impresie si-au
format despre agricultura si fermele romanesti si
chiar au dat unele sfaturi de imbunatatire a muncii
celor pe exploatatia carora si-au petrecut acest
stagiu.
A fost un stagiu util atat pentru elevi cat si
pentru fermierii care au beneficiat din plin de
ajutorul stagiarilor pentru muncile de sezon.
VIZITA
ASOCIATIEI
CREFAD (FRANTA) IN
ROMANIA

In perioada 14-20
martie 2009, Asociatia Afroda impreuna cu asociatia
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vizitat moara familiei Ionas, o afacere de familie
profitabila.
Ultima vizita a zilei a avut loc la Ungurei la
stana de oi a fratilor Sufana. Aceastia au 1300 de
capete de oi pe care le cresc pentru lapte pe care il
transforma in branza. Branza este vanduta la engros-isti cu 4 euro/kg. Planurile de viitor ale fratilor
este de a crea un saivan nou modern pentru ovine si
depunerea unor proiecte PNDR pentru achizitia
utilajelor necesare la muncile terenului.
Marti, 17.03.2009, a fost ziua
de dezbatere la care au partipat
pe langa grupul de francezi, dnul Ursa director adjunct al
DADR si Otilia Rusu membra
Afroda dar si angajat APIA si
membrii din comunele Afroda. S-a discutat despre
diferentele dintre agricutura romaneasca si cea
franceza, implicarea colectivitatilor locale si a
asociatilor in spijinirea micilor fermieri si
dezvoltarea agriculturii romanesti si franceze,
dificultatile intalnite de fermieri si primari in
accesarea fondurilor europene, proiecte personale de
dezvoltare, actiuni viitoare de sustinere a agriculturii,
etc. In urma dezbaterii a ramas ca Afroda sa
intermedieze si faciliteze ajutorul pe care un fostprimar din Franta doreste sa il acorde comunei
Santimbru.
Dupa-masa am fost
invitati la Sasciori, la
primarie unde au avut
loc discutii cu domnul
primar si inginerul
tehnic
agricol
al
comunei
asupra
temelor enumerate mai
sus si a planurilor de actiune viitoare, dupa care am
vizitat o mica ferma de familie la Loman si apoi
branzaria d-nei Maria Cindea. Seara, grupul folcloric
din Loman a fost prezent pentru a ne delecta si
incanta cu melodii si dansuri populare traditionale.
Francezii au ramas impresionati de dansurile si
porturile traditionale romanesti din zona Lomanului
si au fost multumiti de primirea calduroasa facuta de
familia Cindea.
Miercuri, 18.03.2009, am
fost la Cluj la d-nul Avram
Fitiu, profesor la Univ.
Agricola unde s-a discutat
despre pregatirea pe care
universitatea
o
ofera
viitorilor
fermieri
si
implicarea in sprijinirea agriculturii din zona
Clujului. Am vizitat si serele unui legumicultor din
Floresti, apoi am facut o scurta vizita la o agentie de
accueil-paysanne din Cluj, Pan-Travel, care ne-a

prezentat asociatia si cum functioneaza ea aici in
Romania. Ultima intalnire a fost cu Daniel Alexa
unde am discutat despre afacerea inceputa de dansul
la Chetani, despre greutatile pe care le-a intampinat
la inceputul afacerii si despre proiectele viitoare.
Joi, 19.03.2009, a avut loc sedinta de bilant si
concluziile vizitelor efectuate si plecare spre
Bucuresti a grupului.
VIZITA LA TARGUL AGRARIA-CLUJ NAPOCA
In data de 7 mai 2009, Asociatia FrancoRomana de Dezvoltare Agricola Alba Afroda, a
organizat, pentru membrii agricultori interesati, in
cadrul axei de formare, o vizita la expozitia Agraria
din Cluj Napoca.
Participantii au fost in numar de 18 din Loman,
Radesti, Leorint si Galtiu.
La Targul Agraria s-au putut observa si achizitiona
cele mai noi si performante utilaje agricole de care
au nevoie fermierii pentru continuarea si dezvoltarea
activitatii in fermele lor, cum ar fi:
- semanatori;
- grape rotative;
- masini de ierbicidat;
- tractoare;
- remorci;
- aparate electronice de furajare a porcinelor;
- sisteme de imbunatatire a calitatii in fermele
de vaci de lapte si industria laptelui;
- masini agricole si industriale de imprastiat
ingrasaminte naturale, dejectii, apa, ape
reziduale, etc.
- echipamente pentru zootehnie, etc.
De asemenea, pe langa ultimele generatii de
utilaje agricole s-au putut observa si diferite rase de
animale ameliorate cum ar fi : ovine, bovine,
cabaline.
Au fost prezente si diverse firme din domeniul
nutritiei animale si farmaceutic veterinar.
Am vizitat si standul Oficiului de Produse
Traditionale si Ecologice unde s-a putut degusta si
cumpara produse traditionale romanesti de o calitate
ridicata.
In urma vizitei s-au stabilit intalniri si
schimburi de impresii despre produsele expuse
pentru a putea contacta firmele participante in
vederea achizitionarii de produse, utilaje sau rase de
animale.
Majoritatea participantilor au fost interesati
de tractoarele expuse, care sunt de prima necesitate
in
realizarea
activitatilor
agricole
pentru
imbunatatirea performantei muncii campului si
inlesnirea eforturilor depuse.
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14. Rolul Organizatiilor suport in asigurarea
sustenabilitatii sectorului
15. Intreprinderi sociale
16. Relatia ONG cu structurile Uniunii Europene
17. Problema resurselor umane in societatea civila

Placut impresionati au fost si de standurile cu
masini de muls si tancuri de racire care au devenit
obligatorii in Romania dupa intrarea in UE si cu care
fermierii trebuie sa fie dotati pentru a putea
comercializa lapte de calitate conform normelor
europene.

Apoi, au fost identitificate de catre participanti, in
cadrul unor grupuri de discutii si dezbatere, 17 cauze iar
in urma voturilor s-a descis sa se puna accentul pe
primele zece dintre ele, in functie de numarul de voturi
primite, reflectand interesul pentru respectiva cauza.
In afara de acestea zece, participantii au avut
libertatea de a alege si alte cauze ce li s-au parut relevante
sau care il afectau direct, si au format grupuri pentru a le
dezbate si a gasi pozibile rezolvari.
In ceea ce priveste solutiile gasite pentru cauzele
votate, s-au gasit cate trei pentru fiecare cauza ce, la
randul lor au fost votate iar primele unsprezece, in
ordinea voturilor au fost aprofundate
In urma acestui demers pentru stabilirea
principalelor directii de actiune pentru perioada 20092029, s-au format la nivel informal, propuneri de
parteneriate intre asociatiile prezente la Forum astfel incat
aceste probleme pentru care am conturat solutii sa abia
cat mai multe sanse sa fie rezolvate la nivelul sectorului
ONG cat mai repede si cat mai eficent posibil.
Lista organizatiilor ce doresc sa se implice in
demersurile necesare pentru ca aceste solutii sa fie puse in
practica, este deschisa si va invitam sa va alaturati noua,
tuturor celor ce ne-am adunat acolo trei zile la rand pentru
a incerca, atat cat am resusit, sa schimbam in bine viitorul
sectorului ONG din Romania in ceea ce priveste
sutenabilitatea dar si alte teme de interes.
Parteneri locali care au facut posibil acest Forum au
fost: FederaŃia Română pentru Copil şi Familie, AsociaŃia
pentru RelaŃii Comunitare, Youth Action for Peace
România si Institutul Român Pentru AcŃiune, Instruire şi
Cercetare în Domeniul Păcii.

FORUM
NATIONAL ONG

A
XII-a
ediŃie a Forumului NaŃional al OrganizaŃiilor
Neguvernamentale din România avut loc la Bucuresti în
perioada 11-13 mai 2009 şi a fost organizată de
CENTRAS în parteneriat cu FundaŃia pentru Dezvoltarea
SocietăŃiii Civile şi Opportunity Associates - Romania.
Forumul
National
al
Organizatiilor
Neguvernamentale a reunit, aproximativ, 100 de membri
ai organizatiilor neguvernamentale si reprezentanti ai
institutiilor finantatoare, care au dezbatut pe tema:
„Sustenabilitatea sectorului neguvernamental”.
Evenimentul a fost realizat folosindu-se metoda spatiului
deschis, care a favorizat participarea si implicarea celor
prezenti iar in urma lucrarilor, in cadrul carora
participantii au identificat probleme, cauze si solutii, a
fost realizat un raport ce prezinta rezultatele obtinute in
urma discutiilor.
In cadrul primei sesiuni, participantii au fost invitati sa
propuna teme relevante pentru discutia in cadrul
grupurilor. Temele au fost considerate in termeni de
probleme si au vizat subiecte de actualitate pentru

sectorul non-profit:
1. Implementarea codului de conduita ONG la
nivelul sectorului asociativ
2. Sectorul nonprofit in zona rurala
3. Structura organizationala a ONGurilor la nivel
national si sectorial
4. Analiza mediului – analiza SWOT
5. Legea voluntariatului - modificari
6. Folosirea varstei a treia la dezvoltarea sociala
7. Imaginea sectorului
8. Provocari ale ONGurilor de mediu
9. Contributia ONGurilor la dezvoltarea durabila a
Romaniei
10. Imbunatatirea cadrului legislativ care guverneaza
sectorul ONG sustenabilitatea si descentralizarea
serviciilor
11. Cum va arata atragerea de fonduri din comunitate
in 2029?
12. Imbunatatirea mecanismului de directionare a 2%
13. Cai si mijloace de determinare a puterii de a
acorda o atentie reala organizatiilor
neguvernamentale

DISTRIBUITORUL
DE
LAPTE TE SCOATE DIN
CRIZA!
MulŃi dintre noi, crescătorii de
vaci cu lapte, s-au familiarizat
deja cu acea senzaŃie, nu prea
plăcută în ultima perioadă, la
auzul noului preŃ comunicat
de procestor, care urmează să
intre în vigoare de la
începutul
lunii
următoare.
Diminuarea continuă a preŃului de bază pentru lapte a
creat necesitatea intervenŃiei cu cel puŃin două măsuri de
emergenŃă: pe de o parte, scăderea cheltuielilor - măsura
cea mai importantă şi accesibilă oricărui crescător. În
mod evident, toŃi fermierii consideră prioritară această
problemă, dar trebuie să recunoaştem că există

anumite limite de subzistenŃă sub care nu ar trebui
sau nu ar fi permis să coborâm, întrucât influenŃează
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conŃinutul

în mod direct sau indirect producŃia, sănătatea
animalelor, reproducŃia şi, în ultimă instanŃă,
productivitatea.
Cea de-a doua măsură este alternativa combinată cu
creşterea veniturilor, prin diversificarea surselor de
venit, încercând în acelaşi timp menŃinerea
cheltuielilor la nivelul minim posibil. Doar foarte
puŃini producători au fost în măsură să influenŃeze
preŃul impus de procesatori, majoritatea fermierilor
fiind nevoiŃi să accepte preŃurile dictate.
Negocierile de orice fel au fost excluse, procesatorii
motivând scăderea preŃului de achiziŃie prin tendinŃa
descendentă a preŃului de lapte crud la nivel
internaŃional. Dar unde este limita de suportabilitate?
Până când mai rezistă fermierii?

microbiologic

al

laptelui

crud.

Elemente funcŃionale
Distribuitoarele de lapte au în dotare recipiente
speciale pentru depozitarea laptelui în celule
frigorifice, care asigura păstrarea la o temperatură
constantă de 4oC, conform standardelor europene
privind depozitarea laptelui crud, fiind dotate cu un
sistem de control a temperaturii şi înregistrare alarme
HACCP. SpaŃiul de distribuire este refrigerat,
calitatea excelentă a laptelui menŃinându-se în
condiŃii climatice deosebite (de exemplu, dacă
temperatura
externă
depăşeşte
40oC).
În principiu, există două modele de distribuitoare:
MOD200 respectiv MOD600. Deosebirea dintre ele
constă doar în dimensiunea camerei de refrigerare:
primul este dimensionat pentru un singur recipient de
130 sau de 200 de litri, iar al doilea model pentru 2,
3 sau 4 recipiente de 200 litri, ajungându-se astfel la
o capacitate maximă de până la 400, 600 şi 800 litri.
Recipientele sunt dotate cu agitator dublu, cu pompă
de spălare şi cu pompă de lapte. Alimentarea
distribuitoarelor cu lapte se face eficace, simplu şi
rapid, prin înlocuirea recipientelor, fără a mai fi
necesară spălarea, dezinfecŃia şi alimentarea
recipientelor pe stradă (aceste operaŃiuni se fac
ulterior,
la
fermă).
Tubul de distribuŃie se ascunde în spaŃiul de
refrigerare după fiecare operaŃiune de dozare a
laptelui, pentru a preveni contaminarea lui, pe de o
parte şi alterarea picăturilor de lapte rămase în tub,
pe de altă parte.

Alternativă pentru preŃul mic al laptelui
O alternativă pentru cea de a doua măsură de
emergenŃă este distribuitorul de lapte, produs care
oferă avantaje reciproce, atât producătorului de lapte
cât şi consumatorului final. Producătorul are
siguranŃa veniturilor provenite din vânzarea laptelui,
nemaifiind expus fluctuaŃiilor de preŃ impuse de
procesatorii de lapte. Încasările sunt zilnice,
excluzâdu-se intermediarii între producător şi
consumatorul.
Consumatorul, la rândul lui, are oportunitatea
achiziŃionării unui produs de calitate constantă şi
naturală, în condiŃii de maximă igienă, accesibil 24
ore din 24. Şi toate acestea la un preŃ avantajos!
Avantaje şi atuuri
SoluŃia ideală pentru supravieŃuire dar mai ales
pentru dezvoltarea activităŃii oricărui fermier este
distribuitorul de lapte DF Italia, având în vedere
caracteristicile acestui produs: nu face spumă; este
uşor de întreŃinut; fabricat din materiale de calitate;
atenŃie acordată detaliilor; fiabilitate; durabilitate.
Modalitatea de încasare este eficientă şi
diversificată: distribuitoarele funcŃionează atât cu
monede cât şi cu bancnote, acordă rest, fiind
prevăzute în acelaşi timp cu cititoare de cheie
electronică reîncărcabilă. Sistemul este uşor accesibil
inclusiv copiilor şi persoanelor cu dizabilităŃi.
Produsul poate fi dotat cu distribuitor de sticle şi
PET, fiind posibilă şi extinderea cu distribuitor de
produse
proaspete.
Distribuitoarele sunt dotate cu modul GSM pentru
avertizare în caz de distribuitor blocat sau lipsă lapte.
MOD600 este furnizat cu casete de lemn sau panou
metalic.
ObligaŃia exploatatorului se rezumă la alimentarea
distribuitoarelor cu lapte, respectând temperatura de
4oC, precum şi standardele europene cu privire la

RAPORTUL COST-BENEFICIU
În mod firesc, ne întrebăm: chiar având în vedere
avantajele oferite de calitatea şi fiabilitatea
produsului, care este preŃul acestuia? Care este
raportul cost-beneficiu? Datele cuprinse în tabel
clarifică
asemenea
controverse.
Presupunând că preŃul laptelui crud se stabileşte la
nivelul net de 1 leu plus subvenŃia de 0,3 lei, adică
un total 1,3 lei şi, presupunând că avem o vânzare de
doar 250 litri, considerând inclusiv cheltuielile cu
amortizarea şi cele operaŃionale, încasările se
prezintă
astfel:

Premisele care stau la baza calculelor sunt acid
realiste: am pornit de la presupunerea că vânzările
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sunt constante, şi se situează la un nivel minim de
250 litri pe zi. Sunt luate în considerare toate
cheltuielile aferente activităŃii operaŃionale, inclusiv
amortizarea investiŃiei şi cheltuielile financiare.
Plusul de lichiditate la sfârşitul perioadei de patru ani
este de 393 mii lei, fără calcule idealiste şi
presupuneri
nefundamentate.

FERMIERII TREBUIE SA
DEPUNA LA APIA ACTELE
DOVEDITOARE
PENTRU
CULTURILE CALAMITATE
Fermierii care au depus cereri pentru schemele
de ajutor pe suprafata si ale caror culturi au fost
calamitatea trebuie sa anunte, in scris, in termen de
cel 10 zile lucratoare de la obtinerea actelor
doveditoare, aparitia cazului de forta majora,
informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru
Agricultura
(APIA).
Astfel, agricultorii ale caror culturi au fost
calamitate trebuie sa depuna la centrele APIA o
declaratie - instiintare, precum si actele doveditoare
ale fenomenului invocat, obtinut conform Legii
318/2002.
In cazul culturilor calamitate din cauza unor
fenomene naturale izolate (inghet, inundatii, secete,
tornade), pentru care nu exista act normativ national,
fermierii trebuie sa prezinte drept dovada, alaturi de
instiintare, copie dupa procesul verbal de calamitate
sau adeverinta de de la primaria pe raza careia se afla
terenul.
Pentru terenurile aflate intr-o zona declarata
calamitata printr-un act normativ, fermierii nu mai
trebuie sa depuna la centrele APIA niciun alt act
doveditor, ci doar instiintarea. Numai in baza
ambelor acte mentionate (actul normativ national si
instiintarea) APIA ia in considerare cazul de forta
majora.
Agricultorii care nu instiinteaza APIA cu aparitia
cazului de forta majora, respectiv culturi calamitate,
risca sa piardasprijinul financiar pe suprafata

JUDETUL ALBA ARE TOT
MAI MULTI OPERATORI
IN AGRICULTURA
ECOLOGICA
Numarul operatorilor in
agricultura ecologica s-a
dublat in Alba in 2009 fata
de anul trecut, cei mai multi
fiind
din
domeniul
apiculturii. Daca in 2008 erau
43 de operatori in agricultura
ecologica, in prezent sunt
inregistrati 91, din care 60 detin albine, un agent
economic proceseaza miere de albine, pe care o si
exporta, iar alti patru au crescatorie de melci. Trei
operatori cultiva ecologic terenul arabil, alti trei
detin pasuni si fanete ecologice, iar 17 operatori se
ocupa de cresterea animalelor in mod ecologic.
Doi operatori comercializeaza produse ecologice. In
agricultura ecologica se pot inregistra culturile de pe
terenuri arabile, pasuni, fanete, vii, livezi, dar si
cresterea animalelor, a melcilor si a albinelor,
potrivit directorului executiv al Directiei pentru
Agricultura si Dezvoltare Rurala (DADR) Alba,
Gheorghe Lazea. Pentru inregistrare este necesara o
cerere si incheierea unui contract cu un organism de
inspectie si certificare autorizat, care se depun la
DADR pana la 1 iunie. Operatorii din agricultura
ecologica primesc si subventii din partea statului la
sfarsitul anului.

IN JUDETUL ALBA DE INREGISTREAZA CEA
MAI
SECETOASA
PRIMAVARA
DIN
ULTIMELE TREI DECENII

Judetul
Alba
se
confrunta cu cea mai
secetoasa primavara din
ultimele
trei
decenii,
cantitatile foarte mici de
precipitatii fiind insuficiente
pentru a putea asigura
minimul necesar de umiditate in sol si atmosfera in
vederea
dezvoltarii
normale
a
plantelor.
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Directorul executiv al Directiei pentru Agricultura si
Dezvoltare Rurala Alba, Gheorghe Lazea, cu o
experienta in domeniu de trei decenii, spune ca nu-si
aduce aminte sa se fi inregistrat o asemenea seceta in
timpul primaverii cel putin din 1980 incoace.
Specialistii sustin ca precipitatiile acumulate in
ultimele luni in Alba insumeaza mai putin de un sfert
din cantitatea necesara. Majoritatea precipitatiilor
din acest an au fost inregistrate pana in 15 martie, iar
dupa aceasta data, care coincide cu perioada de
infiintare a culturilor de primavara si de dezvoltare a
culturilor infiintate in toamna, cantitatea de
precipitatii a fost foarte redusa. Astfel, in luna
martie, media lunara a fost de 10,3 litri pe metru
patrat, in aprilie de 15,5 litri pe metru patrat, iar in
prima parte a lunii mai, de 4,9 litri pe metru patrat.
Aceste cantitati foarte mici de precipitatii sunt
insuficiente pentru a putea asigura minimul necesar
de
umiditate
in
sol
si
atmosfera.
In toate parcelele verificate de specialistii Unitatii
Fitosanitare Alba s-a constatat un acut fenomen de
lipsa a apei cu consecinte negative asupra dezvoltarii
fiziologice normale a plantelor. La nivelul judetului
Alba nu a fost intocmita pana in prezent o statistica
privind cu exactitate suprafetele afectate de seceta,
acest lucru urmand a fi efectuat in perioada
urmatoare. Cert este insa ca doar 5% din suprafetele
insamantate in judetul Alba sunt si asigurate, iar
potrivit actualelor reglementari doar pentru aceste

culturi
s-ar
putea
acorda
despagubiri.
In alta ordine de idei, toate statiile de irigatii din
Alba au fost dezafectate in urma cu mai multi ani,
din cauza inexistentei cererilor de furnizare a apei
pentru punerea in functiune a aspersoarelor de catre
agricultori. Practic, la ora actuala, cu o exceptie, nici
un hectar de teren agricol din judetul Alba nu este
irigat, cu toate ca exista o suprafata totala de peste
2.400 de hectare amenajata cu sisteme de irigatii. O
singura asociatie din apropiere din Aiud, la Radesti ,
isi iriga, pe costuri proprii, cateva zeci de hectare
cultivate
cu
hamei.
Daca in urmatoarea luna nu va ploua, si culturile
rasarite vor fi compromise, acestea fiind
caracterizate in prezent prin talie mica si subtire, in
cazul cerealelor, sau la unele plante existand deja un
fenomen de ofilire, sustin specialistii in domeniu.
REDACTIA, membrii biroului
ing. Rodica Parau, presedinte Alba Afroda
agricultor George Toth, trezorier
ing. Ela Rusu, membra a Consiliului de
Administratie
ec. Damian Georgiana, animator
ing. Vasile Gligor, animator local, responsabil
actiuni de teren

Calendar al actiunilor viitoare
Afroda
 Ziua Trandafirilor - 27
iunie 2009 Aiud*
 Festivalul Afroda – 8, 9
august 2009, Radesti**

Va asteptam in numar cat
mai mare!
* eveniment realizate in colaborare cu Consiliul
Judetean Alba
** eveniment realizat in colaborare cu Primaria
Radesti
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