
2.000 de brazi din Avrig pentru Romania
2000 de brazi proveniti din padurea orasului Avrig vor fi regasiti si in acest an, in casele romanilor din
intreaga tara, cu prilejul sarbatorii Craciunului.
  
  Deja se cunoaste faptul ca Regia Publica Locala Ocolul Silvic "Izvorul Florii " RA Avrig (RPLOSIF)
este, an de an, unul dintre cei mai importanti ofertanti de brazi de Craciun din aceasta zona, pomii de la
Avrig fiind intotdeauna apreciati pentru frumusete si robustete.
  
  Şeful silvicultorilor avrigeni, ing. Ovidiu Prodan, ne-a informat ca, in urma cu doar cateva zile,
campania de recoltare a brazilor pentru Craciun a fost incheiata, iar acum este in plina desfasurare
livrarea pomilor catre beneficiari.
  
  "Avem solicitari din mai multe judete ale tarii, cea mai mare parte a acestora fiind facute de parteneri
statornici de-ai nostri. Toata cantitatea de brazi recoltata a fost deja contractata, mare parte fiind deja
livrata catre beneficiari. Brazii provin din padurea orasului Avrig si au fost recoltati prin efectuarea unor
lucrari de curatiri, dintre exemplarele regenerate pe cale naturala ", ne-a spus Ovidiu Prodan.
  
  Am mai aflat ca, asa cum s-a intamplat si in anii anteriori, RPLOSIF Avrig are deja pregatiti si brazi ce
vor fi scosi, incepand de luni, 12 decembrie, spre vanzare catre populatie. Vanzarea se va face direct din
curtea ocolului si in pietele din localitatile apartinatoare.
  
  Pentru populatie, preturile de vanzare a brazilor au ramas nemodificate fata de anul trecut (un brad
pentru apartament sau casa, cu inaltime de maxim 2 metri, poate fi achizitionat contra unui pret de 27 lei-
pret fara TVA. Pentru exemplarele mai inalte, si pentru pentru economici, preturile se negociaza.
  
  
  
  Tot mai putini brazi scosi la vanzare
  
  
  
  Cantitatea de brazi recoltata la Avrig este, in fiecare an, in continua scadere. Astfel, dupa ce, in cursul
anului 2003, in primul an de activitate, ocolul silvic privat a oferit pietei aproximativ 12500 de pomi, din
cauza scaderii solicitarilor, cantitatea a scazut in acest an la doar 2000 de exemplare.
  
  in ultimii ani, RPLOSIF Avrig a fost furnizorul de brazi de Craciun pentru mai multe localitati ale tarii.
Brazii ce au fost amplasati in Piata Mare din Sibiu (in anii 2008 si 2009), cei din centrul Avrigului sau din
localitatea Marsa, ori cel din centrul capitalei Romaniei (in iarna trecuta) sau din comuna Jidvei (judetul
Alba), dar si din alte localitati mai mici din judet sau din tara, au provenit din aceeasi padure administrata
de silvicultorii avrigeni loc. 
  
  Pentru aceasta iarna, ocolul silvic privat avrigean a oferit bradul de Craciun pentru primaria
municipiului Sibiu, orasele Talmaciu si Cisnadie, comuna Şelimbar (impreuna cu satul Vestem) etc. La
fel cum s-a intamplat mereu in ultimii ani, doi brazi frumosi si falnici au fost amplasati si impodobiti in
centrul Avrigului si in localitatea Marsa .
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