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Νέα Επίσκεψη Μελέτης Νέων Αγροτών Αργολίδας
Η Ένωση Νέων Αγροτών Αργολίδας μπροστά την απελπιστική έλλειψη
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για τους νέους αγρότες, συνεχίζει
να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με την οργάνωση ανταλλαγής εμπειριών με
Επισκέψεις Μελέτης (study visit).
Την Κυριακή, 6 Νοε 2011, η ΕΝΑ Αργολίδας, όπως ενημέρωσε η πρόεδρος
της κα Γεωργία Δρόσου-Παγίδα, οργανώνει Επίσκεψη Μελέτης στην Ηλεία
σε συνεννόηση και με φιλοξενία της Ένωσης Νέων Αγροτών Ηλείας για να
επισκεφθούν και να συνομιλήσουν με Νέους Αγρότες που ήδη ανέπτυξαν και
καλλιεργούν ελιές σε πυκνή φύτευση (γραμμικού τύπου), και σε καλλιέργειες
βοτάνων.
Ο πρόεδρος της ΕΝΑ Ηλείας κ. Θ. Βασιλόπουλος (6932335569) έχει
προετοιμαστεί για να οδηγήσει τους Νέους Αγρότες της Αργολίδας σε
αγρόκτημα του Κάστρου Κυλίνης (ελιές) και στις καλλιέργειες του
Συνεταιρισμού Βιοκαλλιεργητών Αρωματικών Φυτών στην Σμίλα Κρεστένων
(βότανα) Ηλείας.
Η ΕΝΑ Αργολίδας είχε πρωτοστατήσει στην καθιέρωση των Επισκέψεων
Μελέτης με την πρώτη οργανωμένη τέτοια επίσκεψη τον Οκτ 2008, με την
φιλοξενία όσων Νέων Αγροτών ενδιαφερόντουσαν από όλη την Ελλάδα, για
την καλλιέργεια της ροδιάς με επίσκεψη στην Ερμιόνη (αγρόκτημα Μερτύρη).
Στην φετινή πρώτη εξόρμησή της έχει την θετική αποδοχή της οργάνωσης
Συστήματος Ανταλλαγής Εμπειριών από τη Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας
στο Περιφερειακό Πρόγραμμα 2012-2014 και την ουσιαστική υποστήριξη από
τον Δήμο Επιδαύρου.
Γι’ αυτό, όπως μας είπε η κα Γ. Δρόσου-Παγίδα, η πρώτη αυτή Ανταλλαγή
Εμπειριών θα ξεκινήσει στις 08.00 μπροστά από τον χώρο που παραχώρησε ο
Δήμος Επιδαύρου για έδρα στην ΕΝΑ Αργολίδας στην πλατεία της Δήμαινας
και προγραμματίζεται να τελειώσει στις 20.00 πάλι στην Δήμαινα.
Η ΕΝΑ Αργολίδας φιλοδοξεί με την λειτουργία του Συστήματος Ανταλλαγών
να καλύψει τμήμα της ανάγκης διεύρυνσης των εμπειριών των Νέων
Αγροτών, υποδεχόμενη μικρές ομάδες Νέων Αγροτών στην Αργολίδα (αφού
καταγράψει τα επιδεικτικά αγροκτήματα-εκμεταλλεύσεις) και να στείλει σε
άλλες περιοχές Νέους Αγρότες της ΕΝΑ Αργολίδας.
Ήδη σχεδιάζεται Επίσκεψη Μελέτης στις 29-30 Νοε στην Θεσσαλονίκη για
ενημέρωση σε Βοτανικούς κήπους με αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.
Μια ακόμα πρόταση είναι να συνδυασθεί η ενημέρωση σε περιοχές της
Πιερίας με την επίσκεψη στην Agrotica στις 4-5 Φεβ 2012.
Στην ουσία την Κυριακή, 6 Νοε 2011, στις 08.00, μπροστά από τα
γραφεία της ΕΝΑ Αργολίδας στην Δήμαινα ξεκινά η πρώτη Επίσκεψη
Μελέτης μικρής κλίμακας Ενώσεως Νέων Αγροτών με την οποία ξεκινούν οι
Ανταλλαγές Εμπειριών για το Σύστημα Ανταλλαγής Εμπειριών 2012-2014.
Πληροφορίες: κα Γ. Δρόσου-Παγίδα, 6976562330
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