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Sâmb\t\, 11 septembrie 2010

Edi]ia de Moldova

Peste 30 de produc\tori din toat\ ]ara la

T=rgul de produse ecologice de la
Biserica Toma Cozma din Ia[i
Ie[enii sunt a[tepta]i ast\zi [i m=ine la prima edi]ie a T=rgului de
produse ecologice [i tradi]ionale „ECOAGRIS 2010“.
Deschiderea a avut loc ieri [i s-a bucurat de prezen]a unui
public numeros. Scopul principal al t=rgului este con[tientizarea
publicului cu privire la importan]a promov\rii unui stil de via]\
s\n\tos [i ecologic. Evenimentul faciliteaz\ `nt=lnirea cu
principalii produc\tori, procesatori [i furnizori de servicii.
Constantin Ciofu
~n parcul Bisericii Toma
Cozma din Ia[i se desf\[oar\,
`ncep=nd de ieri, T=rgul de
produse ecologice [i tradi]ionale „ECOAGRIS 2010“. T=rgul este organizat de BIOMA
AGRO ECOLOGY [i Parohia
Toma Cozma, `n parteneriat
cu Prim\ria Ia[i [i se va
`ncheia m=ine. Dup\ conferin]a de pres\ a avut loc deschiderea oficial\ a t=rgului. ~n
debut, pr. Benone Dasc\lu,
consilier al Sectorului agricol
[i silvic al Arhiepiscopiei Ia[ilor, prezent la eveniment ca
delegat din partea ~nalt Preasfin]itului P\rinte Teofan,
Arhiepiscopul Ia[ilor [i Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei,
a rostit o rug\ciune de binecuv=ntare. P\rintele Benone
Dasc\lu a considerat ini]iativa
de a organiza un t=rg ecologic
ca fiind benefic\, pentru c\
sus]ine ideea unei abord\ri
responsabile pe care o promoveaz\ agricultura modern\.
A atras, totodat\, aten]ia asupra pericolului pe care `l reprezint\ pesticidele [i chimicalele
utilizate `n produc]ia agricol\.
P\rintele paroh Mihai
M\rgineanu a explicat celor
prezen]i care este semnifica]ia
cuv=ntului „ecologie“, care `n
limba greac\ `nseamn\ „cas\“,
iar `n final a mul]umit Prim\riei municipiului Ia[i pentru
sprijinul acordat `n organizarea t=rgului. „Orientarea
ecologic\ ne propune s\ ne

consider\m acas\ peste tot.
Nu este o `nt=mplare faptul c\
o astfel de manifestare cu caracter ecologic are loc `n parcul
unei biserici. Biserica, prin
structura [i `nv\]\tura ei, `n
mod constant a propov\duit
responsabilitatea fa]\ de mediul `n care tr\im. Nu e o noutate faptul c\ Biserica, pe toate
c\ile, promoveaz\ ideea unei
s\n\t\]i suflete[ti [i fizice. Ne
dorim ca ECOAGRIS 2010 s\
fie `nceputul unei frumoase colabor\ri `n viitor, care s\ aib\
`n vedere stimularea interesului preocup\rilor at=t ale consumatorilor, c=t [i ale produc\torilor“, a spus pr. paroh Mihai
M\rgineanu.

Beneficii multiple pentru
v=nz\tori [i cump\r\tori
Peste 30 de expozan]i din
peste zece jude]e ale ]\rii au

venit la Ia[i pentru a-[i desface astfel produsele. Publicul
g\se[te aici o gam\ larg\ de
produse de calitate, produse
alimentare, ecologice [i tradi]ionale (lactate, br=nzeturi,
ou\, carne de porc sau de
oaie, b\uturi, dulciuri). Apoi
mai sunt expuse spre v=nzare
produse cosmetice naturale,
produse de artizanat (goblenuri, vaze lucrate manual).
„Pentru aceast\ prim\ edi]ie

La standul cu br=nzeturi

SC BIOMA, implicat\
`n programe de cercetare
pe plan mondial
SC BIOMA AGRO ECOLOGY CO SRL este unic distribuitor pentru Rom=nia al societ\]ii omonime
din Elve]ia, cu larg\ recunoa[tere `n domeniul
cercet\rii [i produc]iei eco-b
biologice, implicat\ `n
cele mai complexe programe de cercetare pe
plan mondial, fiind prezent\ `n 21 de ]\ri europene prin gama de produse GEOLIFE line®.
Certifica]i atoxic de c\tre Oficiul Federal de
S\n\tate Public\ din Berna (E
Elve]ia), publica]i `n
listele oficiale ale FIBL, IFOAM, Ecoinspect
Napoca), BIO-S
Suisse, Micro-B
Bio,
Rom=nia (C
Cluj-N
EU, Biocerto, Bioagricoop [i destina]i pentru agri-

pe care am organizat-o sub
aceast\ titulatur\ participarea firmelor [i a expozan]ilor
a fost gratuit\. Ne dorim s\
ini]iem o frumoas\ tradi]ie `n
acest sens. Am dori s\ organiz\m un astfel de t=rg cu
ocazia s\rb\torilor Ia[ului.
Beneficiile sunt multiple `ntruc=t expozi]ia este cu v=nzare. Oamenii pot veni s\
cumpere produse de calitate
f\r\ s\ parcurg\ distan]e

Produse cosmetice

cultura chemical free cu garantare Bioquality,
amelioratorii biologici, poten]iatorii metabolici [i
patogeni din gama GEOLIFE line®
protectorii fito-p
permit realizarea de produse agricole ecologice
cu productivitate [i calit\]i organoleptice superioare. De asemenea, produsele din gama GEOLIFE line® sunt utilizate cu rezultate remarcabile
epurarea apelor reziduale,
`n protec]ia mediului (e
igienizarea toaletelor [i eficientizarea foselor septice, tratarea gunoiului organic, a terenurilor infestate cu produse petroliere, a zonelor contaminate
radioactiv), `n zootehnie (ffurajare zootehnic\, asimilarea dejec]iilor zootehnice, neutralizarea f\inurilor animale, descompunerea carcaselor reziduale, ihticultur\ ambiental\, stabilizarea metabolic\ a animalelor de cas\), precum [i `n industria agroalimentar\ (vvinifica]ie, mezel\rie [i conservate din carne, produse lactate [i br=nzeturi).
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foarte mari. Un alt beneficiu
pe care `l putem `ntrevedea
este acela de informare [i educa]ie ecologic\. Publicul
larg are posibilitatea s\ poarte discu]ii cu produc\torii
pentru a afla nout\]i legate de
re]ete alimentare, fie legate
de anumite terapii pentru diferite afec]iuni“, a declarat
Vasilica Onofrei, consilier Rela]ii publice [i marketing la
BIOMA AGRO ECOLOGY.

