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BEFARMEX
projesinin
final
toplantısı,
Romanya’nın güney batısnda bulunan, Oltenia
bölgesindeki Craiova şehrinde 10-13 Temmuz
tarihleri arasında yapıldı.
Türkiye’den 6, Macaristan’dan 8, İtalya’dan 4,
İspanya’dan 12 ve Yunanistan’dan 3 olmak üzere
toplam 33 kişi katıldı.
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İlk gün, 10 Temmuzda, katılımcılar Craiova’ya
geldiler.
Konaklama “La Izvoare ve Carul din
Stele-Beharcada yapıldı.
Toplantının ikinci ve üçüncü gününde iki çalışma
ziyareti yapıldı. İlk ziyaret 11 temmuz’da Vanju
Mare-Orevita bağ tesisine, ikinci ziyaret ise 12
Temmuz’da Isalnita Sera Tesislerine yapıldı.

1) Vanju Mare “Vie Vin” Bağ
Tesisine yapılan çalışma ziyareti:
Bağ tesisi Vanju Mare-Orevita 44-45. paraleller
arasında, Mehedinti Kasabasında, bir şarap üretim
bölgesi olan Wallachi ve Oltenia tepelerinde kurulmuştur. Bağların yetiştiği ekosistem, karasal iklim
şartları ve akdeniz deseni ile karakterize olmuş, bu
tepelerin güney taraflarında ve platolarında 280325 m. arası yükseklikte bulunmaktadır. Getic Platosunun Tamaioasa Romaneasca ve Sauvignon
aroması ve kalitesinde olan ünü, bulunduğu yerdeki kahverengi, orman kırmızısı kahhverengi toprakların baskın olması ve , ılık ve hafif, kırmızı
şarap üretimi için zengin olduğu bilinen kalker ve
alüvyon karışımı olmasına bağlıdır. Vânju Mare
şarap bağları teraslama yapılmış Drancei Bağlarının
240 hektarının satın alınması ile kurulmuştur.
Vânju Mare Bağları Romanya Kırmızı şaraplarının
kalbi ve daha ötesidir. Şirket Vanju-Mare şarap
yapım merkezi tarafından satın alınmış, modern
makinaların, çelik kazanların alınması, otomatik
olarak üzüm işlemeye izin veren sistemin alınması
ve uluslararası kalite standartlarınca öngörülen
şartlar altında üretim ve depolama koşulları ile
modern hale getirilmiştir. Günümüzde iş üç yönde
organize edilmektedir.: Şaraplık üzüm üretimi,
şarap üretimi ve
şarapların satılması. Şaraplar sadece kendilerine ait olan Orevita, Bucura,
Nicolae Balcescu ve Poroinita işletmelerinde dikkatlice üretilen ve seçilen üzümlerden yapılmakta
ve üretilen bu şaraplar hem kendi mağazalar zincirinde hemde büyük ve uzmanlaşmış dağıtımcılar

tarafından satılmaktadır. Şarap yapma merkezi
750 ml litrelik şişeler için tam otomatik, 250 ml
litrelik şişeler için yarı otomatik, metal kapak
(Pilfer) ile mühürlenen ve yarı otomatik kutulama sistemleri ile donatılmıştır.
2) Isalnita Sera Komleksine Yapılan Çalışma

Ziyareti
Almaj köyünde dünyanın en geniş sera
kompleksi
olarak
1969 yılında açıldı.
Isalnita Sera’sı Devlat Tarım İşletmesi
olarak kuruldu. Daha
sonar Isalnita Sera komleksi olan sera 200 hektar
kapalı cam seradan oluşmaktadır. Bu kadar geniş
Alana sera kurulmasının birinci sebebi seranın ısı
ihtiyacını karşılayacak olan Isalnitadaki ısıtma
sistemine komşu olması, ikinci sebebide, sebze
üretimindeki
bölgesel
geleneklerden
vazgeçmeden Jiu nehrinin suyunun sulama için
kullanılmasıdır. Isalnita serası 33 sera işletmesine sahip olmanın yanısıra, üç tane ürün
sınıflandırma bandı, sera içi demiryolu,
kendisine ait buz tesisi, mekanik tamir atelyesi,
kimyasal analizler için laboratuvar, tohum
karıştırma platformu, aynı zamanda tarımsal
makinalarla ilgili olarak traktörler, römorklar,
gübreleme ve ilaçlama teçhizatlarına sahiptir.
Yıllık sebze üretimi 30.000 tonu aşmaktadır.
Bunun 25.000 tondan fazlası ihraç edilmektedir.Buda ülke dışına sevk edilen malların
tutarının yaklaşık olarak yıllık 12-15 milyon dolar
olması demektir.
Öğleden sonra katılımcılar Craiova’daki Oltenia
Müzesinin
konferans
salonunda
final
toplantısının bir araya geldiler. After meeting
the participants şehir merkezini ziyaret ettiler.
4. gün,13 Temmuz’da,
Craiova’dan ayrıldılar.
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Daha fazla bilgi için bize ulaşın:
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Web: www.befarmex.com

