
Fermierul anului, productia anului!
Cu putin timp in urma, Teodor Aflat era declarat de Ministerul Agriculturii fermierul anului din judetul
Sibiu in sectorul vegetal, cu productii record. Trebuie spus ca fermierul mediesean Teodor Aflat este de
profesie inginer. Nu s-a gandit niciodata ca va deveni agricultor. Imboldul de a face agricultura a venit din
partea unui prieten si partener de afaceri din Germania.
  
  "Am inceput sa investim in agricultura in anul 2001, cand am arendat 50 de hectare pe care le-am
cultivat cu diverse culturi de primavara. In fiecare an am tot crescut suprafata cultivata. Astazi, in 2014,
avem cultivate 6.480 ha cu porumb, sfecla de zahar, grau, orz, floarea-soarelui, soia, plante de nutret.
Dintre acestea, 1.540 ha sunt cultivate cu porumb si peste 600 ha cu sfecla de zahar. In sectorul
zootehnic, am debutat in anul 2004, cand am cumparat 150 de oi. In prezent, crestem peste 750 de ovine.
Imi este foarte greu. Daca n-as avea ajutorul familiei si, in special, al baiatului, nu cred c-as putea face
fata. Şi pamantul, si animalele iti cer nu numai pasiune si pricepere, ci si foarte mult timp. Ne sculam de
la 6 dimineata si ne culcam la miezul noptii", ne-a declarat Teodor Aflat, cu ocazia recoltarii porumbului
de pe niste parcele semanate cu seminte Pioneer, PR 32 P73. Productiile medii recoltate luni, 20
octombrie, pe loturile demonstrative de la Danes, au fost intre 14.000 si 16.000 kg la hectar. Surpriza
pentru specialistii si oamenii prezenti la fata locului a fost insa o productie record de 23.560 kg la hectar,
obtinuta pe una din parcelele demonstrative. Umiditatea graului a fost de 30,1. Vom reveni intr-un
reportaj mai amplu, cu amanunte din viata si activitatea acestui fermier de succes al Sibiului.
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