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Ultima întâlnire a proiectului BEFARMEX -a 6-aavut loc în localitatea Craiova, în regiunea Oltenia
din sudul României, între 10 şi 13 iulie 2012.
Cei 34 de participanţi au fost, după cum urmează:
7 din Turcia, 8 din Ungaria, 4 din Italia, 12 din
Spania şi 3 din Grecia.

automată de îmbuteliere in sticle de 750ml, o
instalaţie semiautomată de îmbuteliere în sticle de
250 ml închise cu capsule metalice tip “Pilfer” si o
linie semiautomată pentru îmbuteliere in sistemul
“bag-in-box”.

2) Vizită de studiu la Isalniţa Greenhouse
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Prima zi, 10 iulie a marcat sosirea tuturor participanţilor în Craiova, cazarea acestora făcându-se
la pensiunile Izvoare şi Carul din Stele-Beharca.
S-au realizat două vizite de studiu, o vizită la Vie
Vin Vinju Mare în data de 11.07. 2012 şi a doua
vizită la Isalnita Greenhouse în data de 12.07.
2012, în 13 iulie participanţii au plecat:
1) Vizită de studiu la Vie Vin Vinju Mare

Centrul viticol Vînju Mare - Oreviţa face parte din
regiunea viticolă Dealurile Munteniei şi Olteniei si este
situat în judetul Mehedinţi între paralele 44 – 45°.
Ecosistemul viticol se caracterizează printr-un climat
continental temperat cu nuanţe mediteraneene, unde
viţa de vie ocupă colinele din partea sudică şi platourile
acestora la o altitudine cuprinsă între 280 - 325m.
Solurile predominant brune si brun roşcat de padure
caracteristice Podişului Getic îşi au reputaţia bazată pe
calitatea deosebită a vinurilor aromate de Tamâioasa
Românească si Sauvignon, iar cele usoare şi calde bogate
în calcar constituite din pietrişuri aluvionare sunt
recunoscute pentru vestitele vinuri roşii pe care le
produc.. Vie Vin Vînju Mare a fost înfiinţată prin
achizitionarea a 240 ha de plantaţii de viţă de vie în
podgoria Plaiurile Drîncei. Centrul viticol Vînju Mare este
“ïnima ţinuturilor vinurilor rosii din România şi nu
numai”. Firma a achizitionat centrului de vinificaţie din
Vînju Mare, l-a modernizat si retehnologizat prin
achizitionarea de utilaje moderne, din oţel inoxidabil,
automatizate care permit prelucrarea strugurilor,
producerea si păstrarea vinurilor în condiţiile prevazute
de standardele internaţionale de calitate. În prezent
activitatea este organizată pe trei direcţii: producerea de
struguri de vin, producerea de vinuri liniştite si vânzarea
vinurilor. Vinurile sunt produse numai din strugurii
atent cultivaţi şi selectionaţi în cele 4 ferme proprii
Oreviţa, Bucura, Nicolae Balcescu şi Poroiniţa şi sunt
vândute atât prin reteaua proprie de magazine cât şi
prin intermediul unor importanţi distribuitori
specializati. Centrul de vinificaţie este dotat cu o linie

La 1 septembrie 1969 este inaugurat la Isalnita, pe
teritoriul comunei doljene Almaj, cel mai mare
complex de sere din lume. Infiinţat ca Intreprinderea
Agricolă de Stat Sere Işalniţa, devenind apoi
Intreprinderea Sere Işalniţa, complexul era compus
din 200 ha sere sub sticlă. Raţiunea unor sere atât de
întinse ţinea de vecinătatea cu Termocentrala de la
Işalniţa, care putea livra acentul termic necesar
pentru încălzirea acestora, de folosirea pentru irigat a
apei de Jiu, fără a neglija tradiţia locală pentru
legumicultură. Serele de la Işalniţa dispuneau, pe
lângă cele 33 de ferme de sere, de trei hale de sortare
a producţiei, o cale ferată uzinală, propria fabrică de
gheaţă ateliere de reparaţiimecanice, laboratoare de
analize agrochimice, platforme de amestecuri pentru
răsaduri, dar şi utilajele aferente – tractoare, remorci,
rotosape, instalaţii de erbicidat. Producţia anuală
depăşea 30.000 de tone de legume, mai mult de
25.000 de tone mergând la export, ceea ce însemnă o
valoare a producţiei livrate peste hotare de 12-15
milioane de dolari anual.
În cursul aceleiaşi zile participanţii s-au deplasat la
Muzeul Olteniei Craiova, unde a avut timp de 4 ore
întâlnirea de lucru. Spre seară s-a realizat turul
oraşului.
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