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A BEFARMEX Projekt második értekezletének ideje 2011. február 8-11, színhelye Görögország,
Kalamata városa volt, amely Athéntól kb. 250 kmre dél-nyugatra helyezkedik el.
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BEGINNING FA RME RS E XTE NSION

A második mobilitási programban résztvevők száma összesen 23 fő volt, ők az alábbi országokból
érkeztek: Törökország: 6 fő, Románia: 8 fő,
Olaszország: 4 fő, Spanyolország: 2 fő, Görögország: 3 fő.
Az első nap, február 8. az érkezés napja, egy
rövid athéni városnézéssel indult.
A második napon, február 9-én tartottuk az
értekezletet minden vendég részvételével a KEK
AIAS üléstermében, Mikromani faluban, kb. 5 kmre Kalamata városközpontjától.
Az értekezleten reggel 09.00 és délután 17.00
között különböző menedzsment és technikai kérdéseket vitattunk meg, így többek között a munkacsoportok feladatait, valamint a gazdálkodók és
érdeklődők számára készítendő kérdőív formai
követelményeit. Ezen kívül, még az első napon, a
részvevők ellátogattak egy articsóka termelőhöz
és egy articsóka feldolgozóba is. A látogatás alatt
egy szakértő vezette körbe a csoportot, részletesen ismertette az articsóka termelés fortélyait, a
csomagolás technikáját és egyéb részleteket a
termesztéssel kapcsolatban, a vegyszerek alkalmazását, valamint gazdasági és költségeket érintő témákat is.
A harmadik napon, február 10-én tanulmányutakat tettek a résztvevők a következő helyekre:
a) Olíva olaj és ecetgyártás Kalamata város mellett
A Kalamata körüli területen, amit Messinia régiónak neveznek, főleg olívatermeléssel, és azon
belül is olíva olaj előállításával foglalkoznak. A
résztvevők szakszerű vezetéssel egybekötött látogatást tettek a termelési területen. Részletes tájékoztatást kaptak az olíva olaj- és ecettermelésről, csomagolásról, illetve értékesítésről.
A tanulmányi látogatás hasznos volt mindazok
számára, akik a jövőben hasonlóképpen olívatermeléssel, csomagolással és azok más országba
történő exportálásával kívánnak foglalkozni. Különösen nagy hangsúlyt fektettek a különféle gyártási folyamatokban, valamint a csomagolás során
alkalmazott gépek bemutatására, illetve a higiéniai előírások betartására és betartatására mind a
dolgozók/alkalmazottak, mind a vendégek vonat-

kozásában. Ezek az előírások biztosítják többek
között azt, hogy a végtermék kifogástalan minőségben jusson el a fogyasztóhoz.
b) Juh akol Kalamata város mellett
A tanulmányi látogatás alkalmával a résztvevők
megtekintettek egy juh akolt, és láthatták, hogyan illeszkedik ez a tevékenység a mezőgazdasági termelésbe. Görögországban szinte minden
gazdálkodónak vannak saját juhai, még ha olykor
igen csekély számban is, ezzel egészítve ki a gazdálkodásból származó bevételüket.
Végül, de nem utolsó sorban szintén figyelembe
kell venni, hogy a juhok teje igen népszerű a
görög piacon joghurt formában is.
c)
Ökológiai gazdálkodás olíva ültetvényen
Kalamata város mellett
Habár kézzelfogható hatása ennek a látogatásnak
nem volt a potenciális olíva-termelőkre, az ökogazdaságban tett látogatás lehetőséget teremtett
a résztvevők számára, hogy láthassanak egy
vegyszert egyáltalán nem alkalmazó, alacsony
költségű bio-olívát termő olívafa-ültetvényt.
A negyedik napon, február 11-én a résztvevők egy része elutazott, de a török és a spanyol
vendégek részére lehetőség nyílt, hogy útban
Athén felé megnézhették Nafliont. Naflion lakosai
gazdálkodóként is dolgoznak, valamint kis- és
középvállalkozásokban helyi turizmussal is foglalkoznak.
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