Două asociaţii din Sighet vor să planteze arbori meliferi în jurul gropii de gunoi
Marţi, 27 Ianuarie 2009 13:20 -

Săptămâna trecută, Asociaţia crescătorilor de albine “Apisigmar” şi Asociaţia pentru ecologie şi
turism “Nordica” - ambele din Sighetu Marmaţiei - au încheiat un protocol de colaborare privind
colaborarea la un proiect “verde” al cărui model, în caz de reuşită, mai mult ca sigur că va fi
preluat şi de alte localităţi din judeţ. În principal, este vorba de plantarea de arbori şi arbuşti
meliferi de-a lungul gropii de gunoi a municipiului.

Preşedintele Asociaţiei Nordica, Mihail Gerald Manole, ne-a povestit de unde această idee şi
dacă ar putea fi materializată. “Ideea ne-a venit călătorind cu trenul. La intrarea în oraş ne-a
întâmpinat imaginea dezolantă a gropii de gunoi, care se întinde pe o distanţă de aproximativ
700 metri de-a lungul căii ferate. Ne-am gândit că ea ar putea fi mascată de un şir de copaci. În
momentul în care am discutat cu specialiştii în privinţa esenţelor care ar putea fi plantate, ne-am
dat seama că arborii ar putea avea o dublă funcţie.

Pe lângă aspect, ar putea oferi în anumite perioade eflorescenţe pentru familiile de albine din
zonă”. Cu ocazia adunării generale de săptămâna trecută a “Apisigmar”, ideea a fost primită cu
mare bucurie de albinarii din asociaţie şi de directorul executiv adjunct al Direcţiei Agricole, Ioan
Banc, prezent şi el la adunare. “Plantarea de arbori meliferi în jurul gropii de gunoi a
municipiului ne va fi de un mare ajutor, mai ales că o parte din crescătorii de albine locuiesc
chiar în acea zonă”, a afirmat Ioan Ardelean-Prucu, preşedintele “Apisigmar”. “Noi ne gândim în
primul rând la evodia, un arbore de două ori mai melifer ca salcâmul, producţia fiind de 3.000 kg
miere la hectar. Apoi, arbustul se adaptează foarte bine climei de la noi, iar perioada de
creştere este de doi-trei ani. Nemaivorbind de frumuseţea lui exotică”. Urmează ca cele două
asociaţii să întocmească dosarul pentru aprobări şi apoi găsirea fondurilor necesare pentru
achiziţionarea puieţilor. Ideea “înverzirii” zonei este cu atât mai generoasă cu cât, într-un viitor
mai apropiat sau mai îndepărtat, groapa de gunoi va fi închisă, acoperită cu pământ, iar apoi să
se poată planta în conformitate cu prevederile europene.
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