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COMUNICAT DE PRESA
In data de 11.05.20012, ora 11.00 se vor realiza în localitatea Șinca Nouă din Județul Brașov
lucrări de îmbunătățire a calității economice și a stării de conservare a biodive rsității pășunii comunale.
Această activitate va fi precedată în data de 10.05.2012 ora 11.00 de o sesiune de instruire pentru
comunităţile, autorităţile locale şi ONG-uri. Instruirea teoretică va fi urmată de o aplicație practică, în
teren care să exemplifice și să explice modul de realizare al diferitelor lucrări de îmbunătățire a pajiștilor
în vederea conservării biodiversității și a menținerii/creșterii valorii lor economice.
Ambele acțiuni se vor realiza în cadrul proiectului “MODEL DE MANAGEMENT DURABIL
AL PAJIȘTILOR DIN ZONELE RURALE MONTANE”.
Proiectul este finantat de Fondul Global de Mediu (GEF) prin Programul de Granturi Mici
(SGP) administrat de Programul Natiunilor Unite Pentru Dezvoltare (UNDP).
Proiectul este derulat de Asociația RENATUROPA din Brasov, în parteneriat cu Primaria
Comunei Sinca Nouă, Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajisti Brasov (ICDP), Facultatea de
Alimentaţie şi Turism a Universităţii Transilvania din Braşov, Școala Generală Șinca Nouă, Societatea
Româna de Etnofarmacologie și Asociația Tășuleasa Social.
Activitatea de refacere a calității pășunii comunale va fi realizată cu utilaje specializate de către
specialiști de la Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajisti Brasov (ICDP).
Se vor realiza lucrări de supraînsămînțar e, mecanizat, pe suprafețele degradate din pășune, cu
utilaje specifice care introduc în stratul ierbos existent semințe de plante, care cresc în mod natural în
comuna Șinca Nouă, constituind fondul de bază al pajiștilor din această zonă. Semințele sunt de
proveniență locală, fiind produse de Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajisti Brasov.
Supraînsămînțarea se va realiza demonstrativ pe cca. 14 ha de pășune degradată
La această activitate vor participa și copii, localnicii și voluntari de la Școala din Șinca Nouă.
Acestia vor realiza supraînsămânțarea pășunii cu “floare de fân”. “Floarea de fân” reprezintă resturile
mărunte de frunze, paie și semințe ce rămân în gospodării, la inceputul primăverii după ce animalele au
consumat fânul. Aceste resturi sunt bogate în semințe ale speciilor native.
Activitatea se va realiza exclusiv cu participarea localnicilor și a voluntarilor. Voluntarii asociației,
împreună cu reprezentantul primăriei au vizitat gospodăriile locale în vedere procurării “florii de fân”.
Proprietarilor li s-a explicat in prealabil importanța acestei resurse și modul în care ea poate fi
valorificată. În multe cazuri proprietarii ard această sursă importantă de semințe.
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