Actiuni

Mai

Iun

Iul

Aug

Sep

Oct

Nov

Vino sa-ti
culegi
propriile
capsuni
Culege-ti
mure
Culege-ti
afine
Culege-ti
cirese
Culege-ti
zmeura
Culege-ti
prune
Culege-ti
mere

Ghidul vizitatorilor
in fermele pomicole

Culege-ti
pere
Culege-ti
gutui

Ferme

Locatii Ferme
Satul Racovita, Comuna
Natural Ilinca
Bucsani, Județul Dâmbovița
Satul Marculesti (langa
Capsunaria Rosa
Slobozia), judetul Ialomita
Bio Mironesti

Fructe

Satul Mironesti Comuna
Gostinari, judetul Giurgiu

Pentru informatii suplimentare legate de organizarea vizitei dvs( locatie, orar, disponibilitati ),
va rugam sa ne contactati la nr. telefon:

0771053878
www.fermadelangatine.ro

Un proiect al asociației Romcãpşuni finanţat prin PNDR 2014-2020 prin interemediul mãsurii 16.4a
“Dezvoltarea şi promovarea lanțului scurt de aprovizionare cu produse pomicole
Ferma de lânga tine!” .

Culege-ti
Fructele

Singur!
Pentru a vizualiza fermele incluse
in program, data evenimentelor,
locatia acestora, calendarul
disponibilitatii fructelor si programul de vizitare vizitati site-ul:

Vizita la una din fermele membre
ale lantului scurt
„ Ferma de langa tine” se poate
transforma intr-o experienta foarte
placuta in familie.
Va veti bucura de aer curat si soare
in timp ce va alegeti
cele mai proaspete si coapte fructe.

Componenta a
lantului scurt

Vizitele se organizeaza de obicei in
weekend in perioada optima de
coacere a fructelor.
Daca nu puteti ajunge fizic in
ferma, puteti comanda online cu
livrare la domiciliu sau in punctele
de ridicare mentionate pe site.

www.fermadelangatine.ro

Sfaturi :
pentru recoltarea

Reguli
1

PROTEJATI-VA

Imbracati-va confortabil atunci cand
vizitati ferma, nu uitati palaria de soare,
crema protectie si spray-ul impotriva
insectelor, de asemenea incaltarile sa fie
comfortabile si rezistente. Nu uitati sa va
hidratati cu multa apa pe parcursul vizitei.

2

GHIDAJ LA
SOSIRE

Preluati cosuletele/caserolele pentru cules
de la intrare/magazinul fermei unde un
agajat va va informa cu privire la parcelele
de unde veti putea culege fructe pe durata
vizitei dvs.

3

PROTEJATI
PLANTELE

Fiti atenti cand va plimbati prin ferma, nu
calcati plantele de cultura, nu va urcati in
pomi, nu rupeti ramuri si nu treceti peste
biloane distrugand plantele de capsuni.

4

PASTRATI
DISTANTA

Fata de utilajele fermei- fie in lucru ori parcate- si alte locuri imprejmuite sau semnalizate ca potentiale zone de accidentare.
Nu alergati prin ferma, unele zone nu sunt
denivelate si va puteti rani.

5

SUPRAVEGHEATI
COPIII

Pentru a transfroma vizita dvs intr-o experienta placuta si instructiva va rugam sa va
supravegheati copiii pe parcursul intregii
vizite.

6

ANIMALE DE
COMPANIE

Din motive de siguranta/sanatate, accesul
cu animalele de companie se face numai cu
acordul fermelor vizitate. Va rugam sa luati legatura cu fermierul inaintea vizitei dvs
pentru a stabili acest detaliu.

7

PASTRATI
CURATENIA

Gunoiul va rugam sa il aruncati la cosurile
de gunoi din ferma, pastrand astfel curatenia si pentru urmatorii vizitatori.

8

FUMATUL

Este interzis in zonele unde se culeg, se
vand sau se proceseaza fructe.

9

MANCARE/
BAUTURI

Unele ferme dispun de „magazinul fermei”
de unde va puteti achizitiona bauturi si
mancare. Va rugam sa verificati acest lucru
pe site-ul www.fermadelangatine.ro. In
cazul in care nu vi se ofera acest serviciu,
aveti ocazia sa organizati un picknick cu
mancare/bautura aduse de dvs.

10

CULEGETI
RESPONSABIL

Trebuie sa platiti pentru intreaga cantitate
de fructe pe care dvs si familia dvs o culege,
de aceea va rugam sa culegeti doar atat cat
aveti in gand sa achizitionati si sa nu aruncati din fructele culese pe jos.

11

PRECOMENZI

De asemenea daca credeti ca nu puteti
culege intreaga cantitate de fructe dorita,
puteti comanda in prealabil, contactand
ferma inaintea vizitei. Fructele va vor astepta gata culese de catre angatii nostri.

12

cireselor/visinelor

1

Miscati incet ramurile/frunzele pentru
a observa fructele ascunse, coapte

2

Culegeti-le coapte, la maturitate deplina- deoarece nu isi continua maturarea
dupa ce au fost recoltate, ele nu trebuie culese necoapte dar nici prea coapte
cand devin moi- deoarece se vor strica repede

3

Apucati fructele cu degetele si trageti usor.

5

Repetati aceste miscari cu ambele maini
pana cand aveti 3-4 cirese in ambele
maini

7

Nu umpleti pana la refuz cosuletele cu fructe
si nu ingramaditi fructele apasandu-le.

8

Asezati cosuletele cu fructe la umbra in timpul
culesului, sa stea cat mai putin in bataia soarelui.

9

Aveti grija sa nu rupeti ramurile, distrugeti
pomii.

10

Dupa cules fructele trebuie racite cat mai repede, la
frigider unde se pot pastra cateva zile- depinde de
starea in care au fost culese

4

pentru recoltarea

Daca sunt coapte, se vor detasa usor cu tot cu codita,
culegeti-le cu codita (pedicel)- astfel ele se vor pastra pe o perioada mai lunga de timp
Asezati-le cu grija. nu le aruncati in
cosuletele/caserolele in care adunati
fructele

6

capsunilor

CONDUSUL
MASINILOR

Este interzis in perimetrul fermei-in afara
caii de acces si a parcarii.

13

SUNATI
INAINTE

Numarul vizitatorilor fiind limitat, toate
vizitele se fac pe baza de rezervare.

14

SPALATI
FRUCTELE

Stim ca este in natura umana si foarte
atractiv a manca in timp ce culegeti, dar va
rugam sa nu o faceti pana cand nu spalati
si platiti fructele culese.

15

PLATA

Majoritatea fermelor accepta doar plata
numerar, daca doriti sa achitati cu cardul
va rugam sa ne contactati inaintea vizitei
pentru a verifica daca acest lucru este
posibil.
BUCURATI-VA DE TIMPUL
PETRECUT IN NATURA.

7
9

Recoltati doar fructele 100% coapte, dati la
o parte frunzele zi cautati fructele ascunse
dupa acestea

1

Apucati pedicelul, (codita) capsunii, imediat deasupra fructului, intre degetul mare si cel aratator si trageti cu o usoara miscare
de rotire.

2

Dupa ruperea coditei, cam 2
cm deasupra fructului, lasati
fuctul sa cada in palma.

4

Asezati fructele cu grija,
nu le aruncati, in caserole/
cosulete.

6

Aveti grija sa nu distrugeti plantele, fructele calcand-le sau
zdrobindu-le cu genunchii, urcandu-va pe biloane.

8

Pentru ca fructele sa reziste mai multe zile dupa cules, ele trebuie
culese dimineata devreme, in zilele mai racoroase, noroase

5

Repetati aceasta operatiune
cu ambele maini, pana cand
aveti 3-4 fructe in palma
Nu umpleti pana la refuz
caserolele si nu le inghesuiti.

Evitati sa tineti capsunele proaspat culese in bataia soarelui, asezati-le la umbra unui pom si cat mai repede la frigider unde
pot fi pastrate cateva zile, in functie de starea lor la momentul culesului

pentru recoltarea

zmeurei

1

Chiar daca nu au ghimpi,tulpinile zmeurei datorita
perilor mai aspri va pot irita, de aceea ar fi bine sa
purtati manusi subtiri

2

Un fruct copt este de culoare intensa, ferm la atingere, se va desprinde usor de pe planta. Interiorul
fructului va ramane atasat.

3

3

Recoltati doar fructele coapte/la maturitate de consum. Cautati intre tulpini fructele ascunse.

4

Este mai simplu sa tineti
tulpina cu o mana si sa
culegeti cu cealalta.

6

Asezati fructele in caserole, nu le
aruncati, nu asezati multe fructe intr-o
caserola, 2-3 straturi sunt suficiente,
altfel se zdrobesc.

5

Repetati aceste operatii
pana aveti 3-4 fructe in
fiecare mana.

7

Fructele proaspat culese trebuie
asezate la umbra si racite cat mai
repede posibil.

