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Cea de-a patra întâlnire a proiectului BEFARMEX a avut loc în localităţile Fano şi Frontone, în
regiunea Marche din centrul Italiei, între 24 şi
27 noiembrie 2011.
Cei 23 de participanţi au fost, după cum urmează: 5 din Turcia, 3 din Ungaria, 8 din Romania, 2 din Italia, 3 din Spania şi 2 din Grecia.
Prima zi, 24 noiembrie, a marcat sosirea tuturor
participanţilor în Fano.
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BEGINNING FA RME RS E XTE NSION

Trei vizite de studiu s-au desfăşurat în timpul
celei de-a doua zile, şi anume:
1)

Vizită de studiu la ferma de cultură de fasole
“I Lubachi” din localitatea Fratte Rosa.

Ferma acoperă în jur de 60 hectare şi produce
mai ales cereale, legume, furaje şi produse horticole. Este o fermă ecologică şi proprietarul cultivă
măslini, viţă-de-vie şi cireşi sălbatici. Cea mai
importantă caracteristică a fermei este producţia
de fasole, pastă de fasole, făină de fasole şi
fasole în ulei de măsline. Proprietarul a explicat
că, după câțiva ani de studii, cercetare şi
experimente, ecotipul Bob (o varietate de fasole),
cultivat istoric în Fratte Rosa, a fost recuperat. Cu
o păstaie scurtă şi groasă, care conține 3 sau 4
semințe mari şi rotunde, deosebit de dulce şi
fragedă, această leguminoasă este inclusă în
repertoriul regional de soiuri native sub numele
de "Favetta Fratte Rosa." Doar patru ferme în
Fratte Rosa, printre care şi "I Lubachi", sunt
“păstrătorii” acestei seminţe şi o pot cultiva.
Participanţii au putut vedea un produs tipic de
Fratte Rosa făcut cu făină de Bob, produs și
vândut în ferma "I Lubachi" sub numele
"Tacconi". Este vorba de
paste din grâu şi
făină de Bob, având forma unor benzi mici de 20
-25 cm lungime și 3-4 mm grosime și lățime şi
aspectul unor paste compacte şi spiralate.
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Proprietarul a explicat şi arătat utilajele folosite în
etape diferite ale procesului de obţinere a uleiului de măsline: recoltarea, presarea, măcinarea şi
aşa mai departe. Această fermă este specializată
şi în producţia diferitelor varietăţi de vinuri.

3)

Vizită de studiu la ferma de vite şi agroturism "Pian di Gallo" în oraşul Frontone.

Cooperativa agricolă 3A s-a specializat în
creşterea bovinelor lq sfârşitul anilor saptezeci.
Există aproximativ 100 capete de animale, în
principal din rasa numită " Pezzata rossa" italiană, care sunt crescute în libertate pe tot parcursul anului. Unele animale sunt urcate la
munte pentru pășunat, la aproximativ 1.0001.700 de metri deasupra nivelului mării, în perioada de la sfârşitul lunii mai până la sfârşitul
lunii octombrie. Începând din 2010 s-a decis
diversificarea activității agricole și de reproducție,
pornind turismul agricol.
În restaurantul agro-turistic numit Pian di Gallo,
care decurge din vechiul nume de domeniu, participanţii au degustat, la masa de prânz, diferite
preparate, în cea mai mare parte produse în
exploatație proprie sau în alte ferme din aceeași
zonă.
După vizitele de studiu, participanţii au avut
ocazia să viziteze Mănăstirea Fonte Avellana din
orașul Serra S. Abbondio, fondată în 1014 de S.
Romuald şi Castelul Frontone, unul dintre cele
mai fine exemple de arhitectură militară din secolul al XI-lea. Participanţii au vizitat şi sediul
Medit Silva, unde
s-au întâlnit cu preşedintele,
vice-primarul şi reprezentantul Asociaţiei fermierilor locali.
În a treia zi, 26 noiembrie, toţi participanţii au
fost în sala
de întâlniri a hotelului
Beaurivage
din Fano.
Întâlnirea a
avut loc
între orele
09 am şi
16 pm şi au
fost supuse discuţiilor
diferite
aspecte
manageriale
şi
tehnice ale proiectului Befarmex, cum ar fi
raportul de analiză a nevoilor, materialele didactice şi broşura.
După întâlnire, participanţii au avut beneficiat de
un tur al oraşului Fano.
A patra zi, 27 noiembrie, a fost data plecării
tuturor participanţilor.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi-ne pe:
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