
Anul acesta va fi unul bun pentru pomicultori
2013 va fi un an bun pentru pomicultorii sibieni. Cu o conditie: sa-si fi facut tratamentele si lucrarile asa
cum scrie la carte. Inginerul Ioan Anghel, directorul S.C Horticola International, spune ca, in ciuda
secetei de anul trecut, 2013 va fi un an rodnic: "Am folosit ingrasamant foliar, ingrasamant natural, am
luat probe de sol, am ajutat PH-ul solului, astfel incat sa putem obtine o recolta buna, fara a simti efectele
secetei din 2012. in tot ceea ce facem, punem accentul pe ingrasaminte naturale, incercand sa stabilim o
compozitie chimica a solului cat mai buna". Daca faci o plimbare prin livada de la Viile Sibiului, ii poti
intelege optimismul. Merii, ciresii, visinii sunt infloriti, livada fiind o adevarata splendoare. Daca in anii
trecuti Horticola International s-a putut lauda cu productii foarte bune la mere, prune, cirese, visine, nici
in acest an lucrurile nu vor sta altfel: "O sa avem productie buna atat din punct de vedere calitativ, cat si
cantitativ, la samburoase, adica cirese, visine si prune, dar si la soiurile de mar", spune inginerul Anghel.
De altfel, merele de la fermele SC Horticola International pot fi cumparate si acum de la magazinul din
strada Luptei, din Piata Ţaraneasca organizata la Sala Transilvania sau de la depozitul din Şoseaua Alba
Iulia, nr 108. Merele de la Horticola sunt recunoscute pentru gustul deosebit si pentru raportul foarte bun
pret - calitate. Fructele sunt depozitate in conditii foarte bune, la o temperatura controlata. Ioan Anghel
lanseaza inca un apel catre consumatori, recomandandu-le sa consume fructe romanesti: "Fructele
Rom a nesti sunt mult mai bune decat cele din import, si, pe deasupra, sunt si mai ieftine. Cu acest prilej
le doresc sibienilor multa sanatate si sa aiba parte de Sarbatori Fericite".
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