ПРОТОКОЛ № 3
от заседание на Съвместната българо-румънска работна група в областта на
земеделието (СБРЗРГ), проведено на 28.03.2013 г. от 10.00 часа в заседателната зала на
Трансграничен бизнес център Данубиус – Гюргево
Срещата протече при следния дневен ред:
1.
Експлоатация на енергийни култури. Предимства на енергийната култура
върба;
Представя г-н Мариус Чокою – Директор на Агенция за развитие на селските
райони (APDRP) – Гюргево;
2.
Пчеларството в Гюргево. Сътрудничеството към днешна дата между
пчеларските сдружения в Гюргево и Русе;
Представя г-н Александър Петку – Председател на пчеларско сдружение
„Prisaca” Гюргево;
3.
Дискусия.
Срещата беше открита от председателя на работната група г-н Йонел Мускалу
и заместник председателя г-н Веско Маринов. Те приветстваха всички участници и
представиха своите делегации.
Същинската част на заседанието започна с презентацията на г-н Чокою,
притежаващ масив от върби, които се използват за производство на електрическа и
топлинна енергия. Българските участници бяха запознати с целия процес на
отглеждане, поддържане, събиране на продукцията, както и рентабилността на този тип
култури. Стана ясно, че отглеждането на върбата е сравнително евтино. Една такава
плантация може да работи в продължение на 20 – 25 години, по време на които освен
торене и рекултивиране няма други производствени разходи. Реколтата може директно
да се лансира като суровина за пелети или брикети. В момента в Румъния са
регистрирани 3 фирми, развиващи подобен тип дейност.
В рамките на заседанието бяха обсъдени добрите практики и проблеми,
свързани с пчеларството в трансграничния регион. За пореден път беше доказано, че
български и румънски пчелари работят в тясно сътрудничество. В тази връзка
председателят на съвместната работна група връчи дипломи на български и румънски
пчелари в знак на признание за подкрепата им на трансграничното сътрудничество в
сектора.
В края на работната среща като резултат от доброто сътрудничество румънски
пчелари поканиха своите колеги от България на ежегодно изложение на мед и пчелни
продукти, което се провежда през месец август в Унгария.
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