
Cotidian de informaţie, opinie şi publicitate
Nr. 201 (2.852) Vineri, 17 octombrie 2008 www.magazinsalajean.ro 12 pagini - 1 leu

Telefon:
611364
616807

În urma unei investiţii de circa două milioane de euro, din care circa o treime sunt bani europeni prin programul
Sapard, la Zalău a luat naştere una dintre cele mai moderne fabrici de conserve de legume-fructe din România. Linia
de produse tradiţionale de genul conservelor de legume şi fructe, murături, compoturi, gemuri, dulceţuri şi, pe viitor,
produse tartinabile şi deshidratate va purta denumirea „Doamna Toamnă”.
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Fabrică de conserve de
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Lacul Vârşolţ, repopulat
cu peşte din Ungaria

Lacul de acumulare Vârşolţ, din judeţul Sălaj, a fost
repopulat, ieri, cu o tonă şi jumătate de crap adus din
Ungaria. Iniţiativa aparţine e Asociaţia Judeţeană a
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS), lacul din
Vârşolţ fiind principalul punct de atracţie pentru pescarii
din Sălaj, dar şi din judeţele limitrofe. „Am ales să
aducem peştele din Ungaria pentru că e aproape la
jumătate de preţ faţă de cel de la crescătoria de la Motiş,
din judeţul nostru, chiar dacă include şi transportul.
Peştele a venit cu toate actele în regulă, inclusiv un
buletin prin care ni se confirmă faptul că este sănătos”,
ne-a declarat, ieri, Cristian Crişan, directorul AJVPS
Sălaj. Conform acestuia, puietul de crap, în special din
specia cunoscută sub denumirea de crap oglindă, are
greutatea cuprinsă între 400 şi 900 de grame, şi a fost
deversat într-o zonă a lacului în care pescuitul este
interzis, pentru a avea timp să se acomodeze cu noul
mediu. AJVPS Sălaj are circa 1.400 de membri pescari,
autorizaţia de pescuit eliberată de asociaţie fiind valabilă
atât pe lacul Vârşolţ, cât şi pe râul Someş.
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