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„Începând cu luna iulie a
fost dat startul campaniei de
recepţionare a dosarelor. În trei
luni, AIPA a primit 2200 de
dosare pentru subvenţionare, în
valoare totală de 300 de milioane de lei. Circa 700 de dosare au
fost deja achitate producătorilor
agricoli care au depus dosare
în iulie-august. În proces de
examinare mai sunt 1500 de
solicitări”. Anunţul a fost făcut
joi, 228 septembrie, de către Directorul Agenţiei pentru Intervenţii și Plăţi în Agricultură, Dl
Nicolae Ciubuc, în cadrul unei
conferinţe de presă. Potrivit
directorului AIPA, în acest an,
situaţia privind subvenţiile este
mai favorabilă decât în anii
precedenţi.
Totodată, producătorii agricoli mai au timp să-și depună
dosarele pentru subvenţii până
pe 31 octombrie. AIPA îndeamnă agricultorii să nu lase dosarele pe ultima sută de metri,
agenţia având încă peste 230
de milioane de lei destinaţi
subvenţionării.

DATELE PRIVIND PREJUDICIILE PROVOCATE FERMIERILOR ÎN URMA
NINSORILOR DIN APRILIE VOR FI VERIFICATE DE O COMISIE SPECIALĂ
O declaraţie în acest
sens a făcut viceministrul
Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului Ion
Parea la ședinţa de miercuri,
27 septembrie, a Comisiei
parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară,
anunţă noi.md
Ion Parea a menţionat că în
procesul de evaluare a prejudiciilor au fost identificate cazuri
în care fermierii au prezentat
intenţionat sau involuntar
informaţii greșite despre gradul
de prejudiciere a plantaţiilor,
culturilor sau livezilor.
„Unii producători agricoli
au încercat să profite de situa-

ţie și să obţină despăgubiri de
la stat, chiar dacă gospodăriile
loc nu au fost aproape deloc
afectate. De asemenea, a fost

dificil să evaluăm la prima vedere pagubele reale, deoarece
unele culturi se pot recupera
și își pot menţine capacitatea

de cultivare”, a explicat viceministrul.
Potrivit lui, Ministerul și
Comisia respectivă, vor avea
nevoie de trei săptămâni
pentru a verifica din nou și a
compara datele iniţiale cu rezultatele campaniei de recoltare. După aceasta, Ministerul
va pregăti o hotărâre privind
acordarea compensaţiilor și
o va prezenta spre aprobare
Cabinetului de miniștri. La
ședinţă a fost făcută propunerea de a elabora un regulament privind evaluarea
pagubelor pentru a nu elabora
o metodologie de fiecare dată
când în Moldova se produce
un dezastru natural.

Vă puteţi abona la ziarul nostru
la toate oficiile poştale din ţară
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JAPONIA VA SUSŢINE DEZVOLTAREA AGRICULTURII
CONSERVATIVE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
AmbasadorUL Extraordinar și Plenipotenţiar
al Japoniei la Chișinău,
Excelenţa Sa Masanobu
Yoshii, a efectuat, recent,
o vizită de curtoazie la
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului, unde s-a
întâlnit cu ministrul
Vasile Bîtca și au discutat despre proiectul de
dezvoltare a agriculturii
conservative în Republica Moldova, în cadrul
programului de granturi
întitulat „Programul de
Dezvoltare Socială și
Economică”, disponibil
în cadrul asistenţei tehnice a Guvernului Japoniei.

Proiectul a fost iniţiat
de ambele părţi în acest
an, prin semnarea, în luna
martie, a Acordului între
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei.
În cadrul discuţiilor, mi-

nistrul Vasile Bîtca și-a exprimat recunoștinţa pentru
suportul oferit ţării noastre
și a reiterat disponibilitatea
de a colabora în vederea
dezvoltării agriculturii din
Republica Moldova.

”Mă bucur să avem un
partener de încredere și
sunt sigur că în continuare vom dezvolta proiecte
concrete pentru agricultorii
noștri, pentru dezvoltarea
regiunilor ţării. Mă bucur
că în acest an iniţiem un
proiect de dezvoltare al
agriculturii conservative și
de dezvoltare a unui sistem
durabil de gestionare a
solurilor, ce are o importanţă deosebită pentru noi”, a
precizat ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului.
La rândul său, Excelenţa
Sa a menţionat interesul
pe care Japonia îl manifestă pentru ţara noastră,

realizând o scurtă trecere în
revistă a domeniilor în care
investitorii japonezi ar dori
să dezvolte o colaborare cu
Republica Moldova, acestea
fiind în special în domeniile
agricultură și sănătate.
” Prin intermediul proiectului, circa 4,8 mil de dolari vor fi oferiţi sub formă
de grant în domeniul agricol. Astfel, în cadrul acestui
proiect Guvernul Japoniei
va oferi Republicii Moldova
106 tractoare. De asemenea,
suntem dispuși să oferim
sprijin pentru fermierii din
ţara dumneavoastră și ne
dorim să sporim importul de
grâu și vinuri din Republica
Moldova, întrucât oamenii

de afaceri din Japonia au un
interes deosebit pentru vinurile din Moldova. În acest
sens, suntem interesaţi să
iniţiem proiecte comune.”, a
menţionat Excelenţa Sa.
Totodată, oficialii au
vorbit despre beneficiile
agriculturii conservative,
precizând că utilizarea de
către fermieri a tehnologiilor moderne în domeniul
agricol are rolul de a asigura
o agricultură durabilă, adaptată schimbărilor climatice.
Amintim, cu suportul
Guvernului Japoniei, în ţara
noastră sunt în derulare
patru proiecte în domeniul
agriculturii, în valoare totală de circa 65 mil de dolari.

ROMÂNIA A TRANSFERAT UE VA LANSA ÎN MOLDOVA DOUĂ PROIECTE NOI
Uniunea Europeană va realiza în
borarea planului de acţiune privind viULTIMA TRANȘĂ
Republica Moldova două proiecte în
zibilitatea și comunicarea în domeniul
valoare
totală
de
circa
5,5
milioane
respectiv, precum și în implementarea
DIN ÎMPRUMUTUL ACORDAT de euro, care au drept obiectiv implediferitelor sale acţiuni de sensibiliza-

În data de 25 septembrie, pe contul valutar al
Ministerului Finanţelor
deschis la BNM, au fost
transferate circa 40 mil.
euro, echivalentul a 845,3
mil. lei moldovenești. Banii
reprezintă cea de-a treia
tranșă (finală) din împrumutul oferit în baza Acordului
privind asistenţa financiară
rambursabilă între Republica Moldova și România,
ratificat în octombrie 2015.
Asistenţa financiară
rambursabilă va fi utilizată
pentru finanţarea programelor de cheltuieli prevăzute
în Legea bugetului de stat

mentarea Acordului de Asociere și a
Zonei de Liber Schimb Aprofundat și
Cuprinzător.

pentru anul 2017.
Valoarea totală a împrumutului acordat Republicii Moldova de România
constituie 150 mil. euro.
Primele două tranșe din
acest împrumut au fost
transferate în august 2016
(60 mil. euro) și, respectiv,
în februarie 2017 (50 mil.
euro).

Primul proiect, „Vizibilitate și
comunicare pentru acţiunile referitoare la implementarea Acordului de
Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (AA/DCFTA)”,
are o durată de 24 luni și drept scop
sporirea sensibilizării opiniei publice
și a mediului de afaceri, precum și
înţelegerea beneficiilor Acordului de
Asociere/DCFTA integral implementat
și participativ.
Proiectul „Sprijin pentru Cadrul
Infrastructurii Calităţii în contextul
DCFTA în Republica Moldova” va

dura 36 luni și conţine următoarele
componente de bază - alinierea în
continuare a structurilor naţionale privind infrastructura calităţii și
supravegherea pieţei cu cerinţele UE;
îmbunătăţirea aspectelor legate de
competitivitatea sectorului privat; ela-

re, comunicare și vizibilitate legate de
infrastructura calităţii în contextul
DCFTA.
Vicepremierul Octavian Calmîc a
reiterat importanţa suportului continuu acordat de Uniunea Europeană pentru implementarea reformelor
ce promovează creșterea economică
sustenabilă a Republicii Moldova și
contribuie la realizarea principalelor
priorităţi ale Guvernului, menţionând
că Ministerul Economiei și Infrastructurii va acorda tot suportul echipelor
de experţi în implementarea acestor
două proiecte.
Ceremoniile de lansare ale ambelor
proiecte sunt planificate pentru lunile
octombrie și noiembrie 2017.
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Au rămas zile numărate până la
cel mai important eveniment de business al anului – Moldova Business
Week 2017, care se va desfășura în
perioada 3-6 octombrie, la Chișinău.
Cea de-a patra ediţie a săptămânii de
afaceri va reprezenta un eveniment
interesant atât pentru companiile
din Moldova în căutare de parteneri
și finanţări, cât și pentru cele străine, interesate să-și disloce unităţile
de producere în ţara noastră sau de
furnizori locali.
În cadrul evenimentului, vor fi
organizate circa 30 reuniuni de afaceri,
printre care forumuri, conferinţe,
workshopuri, vizite la producători,

întâlniri cu manageri de companii și
asociaţii de business, care vor veni
cu recomandări privind soluţiile de
reușită în afaceri.
La Moldova Business Week 2017
vor veni să se întâlnească cu producătorii moldoveni reprezentanţii a
unsprezece reţele de supermarkete din
Romania, precum Carrefoure, Kaufland,
Cora, Selgros, Dagmar ș.a. Acestea sunt
interesate de furnizori locali din sectorul agroalimentar și textil.
Potrivit viceministrului Economiei și Infrastructurii, Vitalie Iurcu,
Moldova Business Week începe să
devină o tradiţie pentru mediul de
afaceri, generând tot mai mult interes
din partea companiilor străine pen-

tru investiţii în ţara noastră, dar și a
întreprinderilor locale pentru exporturi. ”Un exemplu în acest sens este
industria componentelor auto, care în
ultimii cinci ani a înregistrat rezultate
impresionante, ajungând la un volum
anual de exporturi de 400 mln. USD
în 2016, cu o pondere de peste 20% în
totalul de exporturi. Datorită intrării
pe piaţă a unor companii din domeniul
componentelor auto, care au beneficiat
de facilităţi pentru dezvoltarea proiectelor investiţionale în zonele economice libere și parcurile industriale, în
Raportul Global Location Trends 2017
ţara noastră s-a clasat pe locul șase în
lume în ceea ce privește numărul locurilor de muncă create anul trecut în
raport cu numărul populaţiei, totodată
ajungând și cea mai nouă destinaţie de
investiţii emergente. Ne dorim astfel
de rezultate în toate sectoarele economiei naţionale”, a afirmat Vitalie Iurcu.
Amintim că Moldova Business
Week 2017 este organizată de Ministerul Economiei și Infrastructurii și
MIEPO în parteneriat cu compania
KAUFLAND, Moldova Agroindbank,
precum și al Orange, ODIMM, EBA, GIZ,
CEP II, AmCham, Ambasada Italiei la
Chișinău.
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ÎN ANUL 2018, REPUBLICA MOLDOVA VA DEVENI
CAPITALA MONDIALĂ A TURISMULUI VINICOL
În anul 2018, Republica Moldova va deveni,
sub egida ONU, Capitala
Mondială a Turismului Vinicol. Anunţul a fost făcut
marţi, 26 septembrie, de
către Directorul general
al Agenţiei Turismului, dl
Stanislav RUSU, în cadrul
Conferinţei de presă prilejuită de Ziua Mondială a
Turismului.
Director general a
adus la cunoștinţă faptul
că Republica Moldova a
fost selectată de către
Organizaţia Mondială a
Turismului pe lângă ONU
(OMT) drept gazda ediţiei a
III-a a Conferinţei Globale a Turismului Vinicol.
„Așteptăm aproximativ
250-300 de participanţi
profesioniști din peste 70

de ţări ale lumii. Cheltuielile de transport și cazare
vor fi suportate de participanţi. Moldova va suporta
doar cheltuieli interne, de
organizare” – a precizat
Stanislav Rusu.
Pe lângă Republica Moldova au înaintat candidaturile sale Regatul Spaniei
și Republica Sudafricană.

Însă, în rezultatul organizării cu succes la Chișinău, în
perioada 5-7 iunie curent,
a celei de-a 61-a Reuniuni
a Comisiei regionale pentru
Europa a OMT, unde toţi
delegaţii au avut posibilitatea să descopere patrimoniul vinicol incomparabil,
care merită cu desăvârșire
a fi valorificat pe plan inter-

naţional, decizia conducerii
OMT de a găzdui Conferinţa Globală a Turismului
Vinicol, în anul 2018, a
fost în favoarea Republicii
Moldova. „Decizia găzduirii acestui eveniment este
considerată cu certitudine
o victorie pentru imaginea
ţării noastre ca destinaţie
turistică, care va rezulta
cu poziţionarea Republica
Moldova în topul mondial
al destinaţiilor turistice
vinicole”, a mai declarat dl
Director general.
Prima ediţie a acestei
conferinţe a avut loc în
2016 în Georgia, Regiunea
Cahetia, a doua ediţie, din
anul curent, va fi în Argentina, reg. Mendoza, iar a
treia ediţie, din anul viitor,
se va desfășura în Republica Moldova.

TURIȘTII STRĂINI VOR FI SERVIŢI GRATIS
CU FRUCTE SEZONIERE AUTOHTONE
În contextul susţinerii
producătorilor de fructe
locali, Agenţia Turismului
solicită structurilor de primire turistică cu funcţiuni
de cazare din Republica
Moldova să susţină campania de promovare a consumului de fructe de sezon de
provenienţă autohtonă.
Agenţia Turismului
îndeamnă ca pe parcursul unei luni, oaspeţilor
din străinătate cazaţi să
li se ofere în mod gratuit
fructe de sezon de provenienţă autohtonă, precum mere, struguri, pere,

rii producătorilor de fructe
din Republica Moldova, se
menţionează în comunicatul instituţiei.

prune. Agenţia Turismului
anticipat aduce mulţumiri
structurilor de primire
turistică cu funcţiuni de

cazare ce urmează să dea
curs campaniei de promovare a consumului de
fructe de sezon și susţine-

NOTĂ: Potrivit estimărilor Organizaţiei Mondiale
a Turismului, anul trecut,
Republica Moldova s-a
clasat pe locul 5 în lume cu
cea mai rapidă creștere a
numărului de călători în
scop turistic - 28, 6%. În
anul 2016 în jur de 121.000
de turiști au ales Republica
Moldova ca și destinaţie de
petrecere a vacanţelor, comparativ cu 94.000 de oameni
în anul 2015.

propunem ca elevii să fie
asiguraţi și cu alte fructe
sezoniere, care sunt recoltare la noi în ţară”, a accentuat ministrul Economiei și
Infrastructurii.
Fructele vor fi procurate doar de la producătorii autohtoni în urma
unui examen fito-sanitar,
care dispun de condiţii

de păstrare a acestora și
asigură îndeplinirea cerinţelor înaintate pentru
standardele fructelor, iar
pentru livrarea fructelor
către instituţiile de învăţământ să fie desfășurat
un concurs între companiile de transport/logistică, care să asigure săptămânal instituţiile școlare
cu cantitatea necesară de
fructe, iar monitorizarea
procesului de realizare a
programului să fie efectuată de secţiile raionale de
educaţie
Conform estimărilor, până la finele anului
curent, pentru asigurarea
zilnică a celor circa 340
mii de elevi din clasele
primare și gimnaziale cu
mere sunt necesare circa
1700 de tone, iar pentru
întreg anul școlar această
cantitate poate ajunge la
peste 3500 tone.
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MOLDOVENII ÎȘI POT VINDE
LOCUINŢELE FĂRĂ
A PLĂTI IMPOZIT LA STAT
Statul a scutit de plata
impozitelor moldovenii
care își vând locuinţele
unde au viză de reședinţă,
dar și tranzacţiile imobiliare tip donaţie și moștenire.
Anunţul a fost făcut de
către Serviciul Fiscal, în
cadrul unei mese rotunde
organizate de Uniunea
Agenţiilor Imobiliare (UAI),
structură ce întrunește
peste 20 de companii imobiliare.

beneficiază toţi cei care au
viză de reședinţă de minim
trei ani în locuinţa vândută.
De asemenea, au fost
anulate și taxele în cazul
tranzacţiilor de donare și
moștenire a locuinţelor.
Organizaţia, din care fac
parte majoritatea agenţiilor imobiliare, însă, afirmă
că va veni cu propuneri
de modificări la legislaţie
pentru a face mai transparente tranzacţiile imobiliare.

Parascovia Cibotarenco, șefa Direcţiei impozite
directe din cadrul Serviciului Fiscal, a precizat
că facilităţile au intrat în
vigoare la începutul anului,
însă, puţini sunt cei care
cunosc modificările Codului
Fiscal. Prin urmare, oamenii
evită să declare preţul real
al tranzacţiilor. “Pentru a
minimiza riscurile, vă recomandăm să indicaţi suma
reală în contractatele de
vânzare-cumpărare, întrucât
fiscul nu mai percepe nicio
taxă de pe urma acestor
tranzacţii”, a declarat reprezentantul Serviciul Fiscal.
De scutirea impozitelor

Reducerea impozitelor în
urma tranzacţiilor imobiliare ar fi o soluţie, care, întrun final, va spori încasările
la buget, întrucât numărul
celor care ascund veniturile
reale va fi cu mult mai mic,
afirmă Andrian Toderașcu,
președintele Uniunii Agenţiilor Imobiliare.
Potrivit legislaţiei,
tranzacţiile imobiliare sunt
impozitate cu 7% - 18% din
valoarea spaţiului comercializat.. Anume din acest
motiv, în contractele de vânzare-cumpărare, de cele mai
multe ori, este indicat preţul
cadastral, acesta fiind unul
cu mult sub preţul de piaţă.

ATENŢIE, ȘOFERI!
S-A SCUMPIT POLIŢA
PROGRAMUL NAŢIONAL DE ASIGURARE A ELEVILOR RCA ȘI CARTE VERDE

CU FRUCTE PROASPETE

Potrivit ministerului
Economiei și Infrastructurii, în luna octombrie
Guvernul va lansa Programul naţional de asigurare a
elevilor cu fructe proaspete,
care va avea drept obiective
principale sporirea consumului regulat de fructe în
rândul copiilor și susţinerea
producătorilor autohtoni.

Potrivit vicepremierului
Octavian Calmîc, Programul
va cuprinde elevii claselor
primare și gimnaziale din
toate instituţiile preuniversitare din ţară, inclusiv cele
private, și va fi susţinut de
Guvern anual. ”La prima
etapă de implementare a
Programului ne vom limita
doar la mere, iar ulterior ne

Comisia Naţională a
Pieţei Financiare (CNPF)
a adoptat o hotărâre prin
care se majorează prima de
asigurare de bază la poliţele RCA si Carte Verde. Astfel, în cazul RCA majorarea
e de 25 de lei, iar în cazul
asigurării de tip Carte
Verde prima de bază se modifică în funcţie de zonă,
cea mai mare creștere fiind
pentru Zona 2.
Potrivit CNPF, decizia a
fost luată în baza datelor
statistice pentru ultimele 10
semestre. Astfel, primele de

bază se modifică după cum
urmează:
Pentru RCA - de la 735
de lei la 760 de lei;
Asigurarea Carte Verde
pentru Zona 1 - de la 35
euro la 38 de euro;
Asigurarea Carte Verde
Zona 2 - de la 215 euro la
260 de euro;
Asigurarea Carte Verde
Zona 3 - de la 563 euro la
580 de euro.
Ultima dată prima de
bază a la RC și Carte Verde a
fost majorată la finele anului trecut, intrând în vigoare
la 1 ianuarie curent.
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ÎN ŢARĂ ESTE ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE CAMPANIA
DE RECOLTARE A STRUGURILOR
În anul curent recolta de struguri
va fi cu 1% mai mare decât recolta
de anul trecut. Conform estimărilor
specialiștilor Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în anul 2017, în ansamblu pe
ţară, urmează a fi recoltate circa 620
mii tone de struguri (faţă de 615,7
mii tone în anul precedent), inclusiv
soiurile pentru masă – circa 110 mii
tone. Suprafaţa plantaţiilor viticole în
toate categoriile de gospodării, inclusiv și cele auxiliare ale populaţiei,
constituie circa 135 mii ha, din ele pe
rod - 129 mii ha.
În gospodăriile producţie marfă (CAP,
SA, SRL, GŢ) suprafaţa viilor se estimează la peste 87 mii ha, din care pe rod
– cca 82 mii ha. Producătorilor mici de
struguri (GŢ, cotași) le revine peste 60 la
sută din suprafaţa menţionată. În categoria respectivă de gospodării se preconizează obţinerea unei producţii globale
de struguri de cca 410 mii tone (cu cca
65 mii tone mai mult ca în anul 2016),
inclusiv de soiuri pentru masă – 90,0
mii tone , soiuri europene pentru vin –
280 mii tone, soiuri de tip „Isabella” – 30
mii tone. La procesare urmează a fi direcţionate cca 300 mii tone de struguri
(280 mii tone de soiuri europene și cca
20 mii tone de soiuri de tip „Isabella”).
Din cauza schimbărilor climatice, ce
au fost înregistrate pe parcursul anului,
recoltarea soiurilor de masă a început
mai târziu, comparativ cu ultimii cinci
ani, iar soiurile pentru vin – în decada
a doua a lunii septembrie. În prezent,
recoltarea strugurilor de soiuri de masă
cu epoca timpurie de coacere (Arcadia, Codreanca, Cardinal și altele) este
finalizată și continuă recoltarea celor
cu epoca medie de coacere (Victoria, Pameati Negrulea, Leana etc.). Recoltarea

soiurilor cu perioada tardivă de coacere
(Moldova, Ialovenschi ustoicivîi, Caraburnu și altele) va începe la finele lunii
curente. Din soiurile de struguri pentru
vin, deja au fost recoltate cele cu epoca
de coacere semitimpurie (Chardonnay, Muscat Ottonel, grupa Pinot etc.),
ponderea cărora constituie cca 23% din
suprafaţa pe rod a plantaţiilor viticole.
Totodată, în gospodăriile producţie
marfă, recoltarea strugurilor de soiuri
pentru masă actualmente este efectuată pe cca 35% din suprafaţa pe rod
a plantaţiilor viticole (cca 14 mii ha),
iar celor pentru vin și de tip „Isabella”
– peste 24% din suprafeţe (cca 60 mii ha
și, respectiv, cca 8 mii ha). În categoria
nominalizată de gospodării au fost recoltaţi cca 113 mii tone de struguri, inclusiv de soiuri pentru masă – peste 28
mii tone. Recolta medie de struguri
constituie, la general, cca 5,3 t/ha, iar
de soiuri pentru masă – 5,8 t/ha.

Strugurii de masă sunt comercializaţi
atât pe piaţa internă, cât și la export.
Preţul angro pe piaţa locală la începutul
recoltării, în funcţie de calitatea soiurilor și a strugurilor, varia între 9 și 12
lei/kg, iar în ultima săptămână – 7 și 9
lei/kg.
La export, strugurii pentru masă de
soiuri europene se livrează la preţul
de 8-12 lei/kg, iar cei de soiuri de tip
„Isabella” - 5,5-6 lei/kg.

REZULTATE FRUCTUOASE
ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR FAO

La 19 septembrie 2017, la
Chișinău, a avut loc seminarul
de finalizare a Proiectului FAO
TCP/MOL/3502 „Suport pentru
adaptarea și implementarea
Managementului Integrat al
Dăunătorilor în Moldova”,
obiective realizate pe parcursul
anilor 2015-2017.
În cadrul seminarului au fost
accentuate cele mai importante
obiective realizate, fiind nominalizată: asistenţa experţilor internaţionali și locali la elaborarea

proiectului Programului naţional
de protecţie integrată a plantelor pentru anii 2018-2027, document de planificare strategică
pe termen lung, care stabilește
scopul, obiectivele specifice și
acţiunile prioritare, planificate
pentru implementare; activităţile de evaluare a sistemului
fitosanitar naţional, în baza
modulelor elaborate și prezentate de FAO; crearea a 32 școli de
câmp a fermierului, specializate
la cultivarea cartofului, tomatelor, porumbului și merelor, care

vor servi ca bază demonstrativă
pentru instruirea producătorilor
agricoli mici și mijlocii, privind
implementarea tehnologiilor
avansate și aplicarea bunelor
practici agricole; acordarea
asistenţei tehnice producătorilor
agricoli, fondatori ai școlilor de
câmp a fermierului; organizarea
seminarelor/instruirilor organizate de FAO în teritoriu, cu
scopul familiarizării producătorii agricoli (cca 6000 fermieri),
cu tehnologiile de cultivare a
culturilor agricole prietenoase

mediului, cu riscul generat de
pesticide și cu tehnicile de aplicare raţională a acestora.
Conceptul protecţiei integrate
a plantelor constă în promovarea
reducerii presiunii cantitative a
produselor de uz fitosanitar la
o unitate de suprafaţă agricolă,
asigurarea consumatorilor cu
produse vegetale calitative și
sigure prin aplicarea managementului corect al organismelor
dăunătoare și optimizării tratamentelor fitosanitare pentru un
mediu sănătos de viaţă.

Din recolta anului curent au fost
exportaţi peste 7,2 mii tone de struguri pentru masă, exportul total (de la
începutul anului) fiind de peste 23 mii
tone. Sub aspectul grupelor de pieţe, în
ţările CSI, exportul strugurilor de masă
din recolta anului în curs a constituit
cca 6,4 mii tone și cele din UE – 0,9
mii tone. Topul exportului de struguri
pentru masă este asigurat de Federaţia Rusă cu cca 5 mii tone, Republica
Belarus - 1,1 mii tone și România - 0,7
mii tone. Preţurile strugurilor de masă
la export, declarate în vamă, constituie
în medie peste 450 dolari SUA per tonă,
mai avantajoase
fiind pe pieţele UE –
cca 1070 dolari.
Din volumul de
struguri de soiuri
pentru vin, recoltaţi
până în prezent, la
procesare au fost
direcţionaţi peste
82 mii tone, cca 60
la sută din ei fiind
achiziţionaţi de
la producătorii de
struguri. Preţurile de
achiziţie a strugurilor pentru vin sunt
mai înalte ca cele
din anul precedent
și mai mari decât
preţurile de referinţă, recomandate de Consiliul filierei de
produse vitivinicole pentru anul curent,
variind în intervalul de 4,8-6,0 lei/kg
la soiurile europene și 3,0-3,5 lei/kg la
soiurile de tip Isabella.
Sub aspectul unităţilor teritorial
administrative, cu ritmuri mai sporite
decurge recoltarea strugurilor în raioanele Cahul, Căușeni, Ialoveni, Hânceşti
și UTA Găgăuzia.

MINISTERUL AGRICULTURII,
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI MEDIULUI
ARE O NOUĂ PAGINĂ WEB
Actualul Minister al Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și-a lansat pagina
web: www.madrm.gov.md. Noua
platformă va avea o eficienţă sporită,
va asigura transparenţa și va comunica eficient cu toţi cei interesaţi de
domeniile gestionate de minister.
Potrivit unui comunicat al ministerului, noul site are o structură clară
și accesibilă, iar interfaţa conturează
noua identitate a instituţiei și descrie pe înţeles activităţile acesteia.
În acest context, instituţia mai
anunţă că paginile web ale celor
trei instituţii: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (www.
maia.gov.md), Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcţiilor (www.
mdrc.gov.md) și Ministerul Mediului
(www.mediu.gov.md), vor fi redirecţionate spre noua pagină electronică: www.madrm.gov.md, iar în
cazul în care utilizatorii au sugestii,
observaţii sau nelămuriri, acestea
pot fi expuse pe adresa it@madrm.
gov.md.
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ÎN URMĂTORII 12 ANI, AGRICULTURA UE
VA FI 50% ECOLOGICĂ
Pentru a atinge ţelul propus de ‚’Organic Vision 2030’’, IFOAM UE - Federaţia Internaţională a Mișcării pentru
Agricultura Ecologica a UE a lansat
o foaie de parcurs ecologica pentru
sistemele de alimentaţie și agricultură durabilă din Europa, la al 11-lea
Congres Organic European de la Tallinn.
Aceasta este rezultatul unor discuţii
ample în cadrul unui proces colectiv de
dezvoltare a viziunii. Foaia de parcurs
ar trebui sa ghideze părţile interesate
din sectorul agricol european pentru a
modela în mod activ, durabil și organic
sistemele agroalimentare, pentru a
atinge ponderea ecologică de 50% în
agricultură până în 2030.

Christopher Stopes, președintele IFOAM
al UE, a declarat în faţa celor peste 200 de
participanţi la Congresul Organic European,
următoarele: „Foaia noastră de parcurs
arată modul în care agricultura ecologică
poate continua să joace un rol important în

producerea alimentelor de calitate, creând
oportunităţi viabile de afaceri și protejând
mediul. Discuţia cu factorii de decizie din UE
la Congresul International IFOAM de la Tallinn
și consultărilor publice recente ale Comisiei
privind PAC arată clar că este nevoie de o
nouă înţelegere între agricultori și cetăţeni.’’
Jan Plagge, vicepreședinte IFOAM, a
adăugat: „Dezbaterea actuală privind reforma
PAC evidenţiază în mod clar faptul că o Politică
Agricolă Comună, adecvată erei moderne
trebuie să asigure venituri echitabile fermelor
dar și să acorde prioritate bunurilor publice
în beneficiul public, ce trebuie susţinute de un
buget UE bine finanţat.”
Sursa:
gazetadeagricultura.ro
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EUROPENII MĂNÂNCĂ
TOT MAI MULTĂ CARNE
DE PORC
Anul trecut, peste 257
de milioane de porci au
fost sacrificaţi în Uniunea Europeană (UE), cu
două milioane mai mulţi
decât în 2015 și cu 5,2
milioane mai mulţi decât
în urmă cu zece ani, arată datele publicate recent
de Oficiul European de
Statistică.

decât în perioada similară
din 2016 (minus 2,1%).
Jumătate din această scădere a fost determinată
de reducerile de consum
înregistrate în Germania
(minus 700.000), Franţa
(minus 426.000) și Marea
Britanie (minus 296.000).
Cu 59,4 milioane și,
respectiv, 47,7 milioane

În 2016, producţia de
carne de porc în UE s-a
ridicat la 23,4 milioane de
tone, reprezentând 45,9
kilogram pentru fiecare locuitor al UE, cu un
kilogram și jumătate mai
mult decât în 2006.
Totuși, în ultimele
luni se observă un declin
al producţiei de carne de
porc.
În primul semestru
din acest an, au fost
sacrificaţi în UE cu 2,7
milioane mai putini porci

de porci sacrificaţi, Germania și Spania au fost
anul trecut cei mai mari
producători de carne de
porc din Uniunea Europeană. Ele sunt urmate
de Franţa (23,8 milioane),
Polonia (21,8 milioane),
Danemarca (18,2 milioane), Olanda (15,4 milioane), Italia (11,8 milioane),
Belgia (11,2 milioane)
și Marea Britanie (11
milioane).

ROMÂNIA: STRUGURII SE STRICĂ PE CÂMP
PENTRU CĂ NU ARE CINE SĂ-I CULEAGĂ
Lipsa forţei de muncă este o
problemă majoră pentru viticultorii din România. Într-un reportaj
realizat de DiGi 24 viticultorii se
plâng că au ajuns să lucreze cu
jumătate din zilierii de care au nevoie. În astfel de condiţii, strugurii
s-ar putea strica pe câmp.
În podgoria din comuna ieșeana
Bârnova lucrează doar 10 zilieri,
deși ar fi nevoie de cel puţin 30. Via
se întinde pe 20 de hectare, așa că
muncitorii nu au timp de pierdut.
Pentru a atrage persoane dornice de
muncă, proprietarul podgoriei a dat
anunţuri inclusiv pe pagini de socializare. A promis bani pentru transport,
o masă și o plata între 60 și 120

RON pe zi, în funcţie de cantitatea de
struguri culeasă. O singură persoană
s-a arătat, însă, interesată de anunţ.
„Eu cred că ar fi super tare ca toţi
tinerii, toţi studenţii să facă chestia
asta, pentru că toţi vrem să bem
ceva bun, dar nimeni nu face nimic”,
spune o tânără.
Producătorii sunt îngrijoraţi că
strugurii se vor strica pe câmp. „Ne
afectează pentru ca vorbim de agricultură și tot ce înseamnă produse
agricole sunt perisabile trebuie să
le culegem la 220 grame zahăr,
dacă trece peste, e o problemă”,
spune Marian Olteanu, proprietarul
podgoriei.
Ca să nu rămână cu strugurii
în câmp, proprietarii altor podgorii

spun că au fost nevoiţi să caute
muncitori în judeţele învecinate.
„Cu transport, aduși de acolo, cu
cazare la mine, cu trei mese pe zi,
dimineaţă, prânz și seara, la 1500

de oameni vă daţi seama ce costuri
sunt”, spune Constantin Deleanu director companie vini-viticolă.
Sursa: digi24.ro

Sursa: agerpres.ro

RAPORT ONU: FOAMETEA LA NIVEL GLOBAL ESTE DIN NOU
ÎN CREŞTERE. CARE SUNT FACTORII CE O PROVOACĂ
După o scădere constantă timp de un deceniu,
foametea globală este din
nou în creștere, afectând
815 milioane de persoane în 2016 sau 11% din
populaţia globală, se arată
într-o nouă ediţie a raportului anual al Naţiunilor
Unite asupra securităţii
alimentare și nutriţiei. În
același timp, multiple forme de malnutriţie ameninţă sănătatea a milioane
de persoane din întreaga
lume.
Creșterea este explicată,
în mare parte, prin escaladarea conflictelor violente
și a șocurilor legate de
climă, potrivit raportului
”Starea securităţii alimentare și a nutriţiei pe glob în
2017.
Aproximativ 155 de
milioane de copii cu vârste
sub cinci ani nu au o înălţime corespunzătoare vârstei,
se spune în raport, în timp
ce 52 de milioane suferă de

greutate scăzută, ceea ce
înseamnă că ponderea lor
este prea mică pentru înălţimea lor. Aproximativ 41
de milioane de copii sunt
acum supraponderali. Anemia la femei și obezitatea
adultă sunt, de asemenea,
motive de îngrijorare. Aceste tendinţe sunt consecinţa
nu numai a conflictelor și
a schimbărilor climatice, ci
și a schimbărilor profunde
ale obiceiurilor alimentare, precum și a încetinirii
creșterii economice.

Raportul este prima
evaluare globală a ONU privind securitatea alimentară
și nutriţia care urmează a
fi lansat în urma adoptării Agendei 2030 pentru
dezvoltare durabilă, care
urmărește să eradicheze
foametea și toate formele
de malnutriţie până în
2030 ca și politică de top
prioritară la nivel global.
Raportul evidenţiază
conflictul - din ce în ce mai
complicat de schimbările
climatice - ca unul dintre

factorii cheie ai reapariţiei
foametei și a multor forme
de malnutriţie.
„În ultimul deceniu,
conflictele au crescut
dramatic ca număr și au
devenit mai complexe și
mai greu de rezolvat”, au
menţionat șefii mai multor
organizaţii printre care Organizaţia Naţiunilor Unite
pentru Alimentaţie și Agricultură (FAO), Fondul Internaţional pentru Dezvoltare
Agricolă (IFAD), Fondul
Naţiunilor Unite pentru

Copii (UNICEF), Programul
Alimentar Mondial (PAM)
și Organizaţia Mondială
a Sănătăţii (OMS). Ei au
subliniat că cea mai mare
pondere de copii din lume
care suferă de malnutriţie
și insecuritate-alimentară
este acum concentrată în
zone de conflict.
„Acest lucru a declanșat
semnale de alarmă pe care
nu ne putem permite să le
ignorăm: nu vom eradica
foametea și toate formele
de malnutriţie până în

2030 dacă nu abordăm toţi
factorii care subminează
securitatea alimentară și
nutriţia. Asigurarea unor
societăţi pașnice și favorabile incluziunii este o
condiţie necesară în acest
scop „, au spus ei.
Foametea a lovit în
unele părţi ale Sudanului
de Sud timp de câteva luni
la începutul lui 2017, și
există un risc ridicat de a
reapărea acolo, precum și
de a apărea în alte locuri
afectate de conflicte, și
anume Nigeria de Nord-Est,
Somalia și Yemen.
Dar, chiar și în regiunile mai pașnice, din cauza
secetelor sau a inundaţiilor
legate în mare parte de
fenomenul meteorologic El
Niño, precum și din cauza
încetinirii creșterii economice mondiale, s-a văzut,
de asemenea, deteriorarea
securităţii alimentare și
nutriţiei.
Sursa: fao.org/news
Foto: euractiv.ro; fao.org
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EXPERIENŢA POLONIEI ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA GRUPELOR
DE PRODUCĂTORI AGRICOLI, UTILĂ FERMIERILOR MOLDOVENI
Proiectul ”Promovarea
lanţului valoric horticol și
incluziv în Moldova, Armenia,
Georgia și Kazahstan”, implementat de Federaţia Naţională
a Agricultorilor din Moldova
și finanţat de către Fondul
Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), este
în plină desfășurare. Datorită
acestui proiect, producătorii agricoli mici, vor avea
posibilitatea să-și sporească
veniturile prin cooperare și
integrare în lanţul valoric în
horticultură.
Unul dintre obiectivele
proiectului constă în facilitarea
creării și dezvoltării grupelor de
producători sub diverse structuri juridice de antreprenoriat
de asociere. În acest context, în
urma avizului lansat de către
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform, au fost primite mai multe
solicitări de participare atât de
la grupuri deja înregistrate sub
anumite forme, cât și de la grupuri de iniţiativă, care doresc
să creeze astfel de structuri. O
comisie de evaluare a examinat
cererile venite din teritoriu,
astfel la moment au fost selectate nouă grupuri potenţiale și
cooperative deja existente cu
care s-a început lucrul la prima
etapă, care presupune un șir de
evenimente cum ar fi instruiri
tematice, vizite de studiu interne, o vizită de studiu externă
și elaborarea simulatoarelor
economice privind investiţiile
ulterioare.
În acest context, în luna
august, un grup de producători
agricoli din Moldova au efectuat
o vizită de studiu în Polonia.
La acest turneu de studiu au
participat câte un reprezentant
din grupele selectate, dar și
de la cooperativele Federaţiei
AGROinform. ”Scopul major al
turneului respectiv a fost familiarizarea producătorilor din
Republica Moldova cu principiile
de funcţionare a grupurilor
de producători agricoli din
Polonia, care au o experienţă de
peste zece ani. Știm că Polonia
a reușit să progreseze foarte
mult la acest capitol, desigur,
cu suportul Uniunii Europene”,
ne-a relatat Dl Iurie Hurmuzachi, vicedirector al Federaţiei
Naţionale a Agricultorilor din
Moldova AGROinform.
Conform agendei, participanţii au avut un șir de întruniri cu grupuri de producători, și
cu membrii acestora. Una dintre
aceste întâlniri a fost cu grupul
de producători ”Zlotiy Sad”,
care, de altfel, este unul dintre
cele mai mari grupuri de producători din Polonia. Ei dispun de
toată infrastructura necesară
privind perioada de postrecoltare pentru fructe, în special,
pentru mere. Și aici vorbim de
frigidere cu o capacitate totală
de 6000 de tone, linii de sortare,
linii de producere a cutiilor, etc.
La începuturi, din componenţa
acestui grup de producători,
făceau parte doar 12 persoane,

iar astăzi grupul numără 60
de membri care deţin suprafeţe destul de mari de livezi.
Desigur, toate aceste facilităţi
au fost posibile graţie suportului din și au această facilitate,
pentru care au primit și suport
din partea UE.
De asemenea, participanţii au avut și alte întâlniri cu
grupuri de producători, care se
ocupă de producerea merelor,
a prunelor, cireșelor, dar și a
pomușoarelor (agriș, coacăză
neagră și albă), în cadrul cărora
au discutat cu colegii din Polonia despre principiile de funcţionare a grupelor de producători,
dar și despre diverse aspecte ale
tehnologiilor moderne, despre
alegerea soiurilor potrivite, dar
și despre tot ciclul de tehnologii
– începând de la protecţia plantelor și până la plasă antigrindină și diverse utilaje, etc.
”Agricultorii noștri au avut
mai multe întrebări referitoare
la iniţiativa creării grupelor
de producători, în special, s-au
interesat despre problemele și
impedimentele cu care s-au
ciocnit polonezii în procesul de
creare a cooperativelor și cum
au reușit ei să le soluţioneze. Un
subiect aparte, arzător pentru
Moldova, dar și pentru Polonia,
a fost cel care ţine de accesarea
pieţelor de desfacere, în special
în condiţiile embargoului și a
restricţiilor impuse din partea
Federaţiei Ruse, or, pentru Polonia piaţa rusească, la fel este
o piaţă importantă sub acest
aspect”, a mai adăugat Dl Iurie
Hurmuzachi.
O întâlnire interesantă a
avut loc la o întreprindere care
produce sucuri naturale. Este
vorba despre o întreprindere
mică, care prestează servicii
pentru producătorii agricoli,
achiziţionând mere pentru
producerea sucurilor în saci
de polietilenă. Mini fabrica are
capacitatea de 80 – 1000 l de
suc pe oră și produce sucuri
pe bază de mere cu coacăză,
cătină, aronia, morcov, ș.a. În
plus, fabrica își are și marca
sa comercială proprie. Într-un
cuvânt, un exemplu de afacere
profitabilă de producere și promovare a produselor cu valoare
adăugată.
În total, în perioada respectivă, participanţii la turneul
de studiu, au avut peste 15
întruniri și vizite. În afară de
cunoștinţele obţinute, care,
indiscutabil, le vor fi de un
real folos, fermierii au luat și
contacte, au făcut schimb de
telefoane și adrese ale potenţialilor parteneri, de la care
intenţionează să achiziţioneze
în viitor material săditor, utilaj,
tehnologii. Cu atât mai mult, cu
cât, colegii din Polonia au spus
că sunt disponibili să acorde
inclusiv și servicii de consultanţă, reieșind din practica lor
acumulată.
În următoarea perioadă, în
cadrul proiectului, se va purcede
la etapele de lucru care prevăd
instituţionalizarea și fortificarea
grupurilor de producători.

NOTĂ: Condiţiile economice
existente la nivel mondial impun
cerinţe noi și rigori sporite
producătorilor agricoli. Pentru
a reuși să facă faţă acestora,
fermierii, în special cei mici,
au nevoie de suport, instruire
și consolidarea resurselor în
scopul accesării pieţelor de des-

facere. Proiectul ”Promovarea
lanţului valoric horticol și
incluziv în Moldova, Armenia, Georgia și Kazahstan”
vine în sprijinul agricultorilor.
Scopul principal al proiectului
este de a contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru
gospodăriile rurale sărace,

precum și sporirea veniturilor
producătorilor agricoli mici prin
integrarea în lanţul valoric și
aplicarea durabilă a acţiunilor
colective.
Proiectul este finanţat de
către Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)
și implementat de Federaţia

Naţională a Agricultorilor din
Moldova AGROinform în parteneriat cu Organizaţia Neguvernamentală ”SHEN” din Armenia,
Asociaţia Agriculturii Biologice
”ELKANA” din Georgia și Institutul de Cercetări Economice în
Domeniul Agriculturii și Dezvoltării rurale din Kazahstan.
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ÎNVĂŢĂM DIN EXPERIENŢE.
PRIN COLABORARE SPRE REALIZĂRI ȘI PROGRES
În paginile ziarului nostru, de fiecare dată, ţinem să vă informăm despre
evenimentele organizate în cadrul Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din
Moldova. Vizitele de lucru și schimb de experienţă, turneele de studiu, atelierele de instruire și seminarele care se desfășoară cu suportul AGROinform
oferă participanţilor șanse de a căpăta cunoștinţe și deprinderi noi. Și de

această dată venim cu reportaje despre una dintre vizitele de studiu, care au
fost organizate în ultima perioadă pentru producătorii agricoli în afara ţării.
Bunele practici implementate de statele UE în domeniul dezvoltării sectorului
agricol, după cum s-a demonstrat, sunt deosebit de preţioase și utile pentru
producătorii agricoli de la noi.

ORIZONTURI NOI, EXPLORATE DE AGRICULTORII DIN RAIONUL FĂLEȘTI
În perioada 22-24 septembrie, AO
”CUTEZĂTORUL” din Fălești a organizat
un turneu de studiu în România, la care
au participat 28 de producători agricoli
din raion, membri ai Grupului de Studiu
Fermieri și ai Grupurilor de Vânzări a
producătorilor de struguri, de cireșe și
prune. Evenimentul a avut loc în cadrul
proiectului ICAS – P902, finanţat de
Centrul Cooperativelor din Suedia ”WE
EFFECT” și implementat de Federaţia
Naţională a Agricultorilor din Moldova
AGROinform.
Programul turneului de studiu a fost
unul amplu și divers. Producătorii agricoli
au avut ocazia să viziteze târgul agricol
pentru fermieri AGRALIM 2017, unul dintre cele mai mari evenimente de profil al
anului din ţara vecină, desfășurat în Parcul

sectoriale între cooperative, asociaţii de
fermieri, agenţiile guvernamentale și sectorul privat din agricultura judeţului Iași,
raioanele Fălești și Ungheni din Republica
Moldova și regiunea Viniţa din Ucraina.
Parcul este situat pe o suprafaţă de 2 ha de
teren, iar fermierii au aici la dispoziţie spatii pentru expunerea mărfurilor, dar și hale
frigorifice, cu temperatura controlată, care
permit să păstrarea legumelor și fructelor
în condiţii optime.
La târgul agricol participanţii din cadrul
turneului de studiu au vizitat standurile
cu tehnică și utilaje agricole, scule și piese
de schimb, silozuri, uleiuri și combustibili,
sisteme de cântărire, inputuri, soluţii pentru zootehnie si horticultură. Și pentru că
vizita a fost una de afaceri, important este
că agricultorii de pe ambele maluri ale Prutului au făcut schimb de adrese și contacte

cu potenţialii parteneri de colaborare.
La o altă etapă a turneului de studiu,
participanţii au asistat la procesul de recoltare mecanizată a strugurilor la Grupul de
firme Domeniile Lungu din satul Trifești,
jud. Iași. Unii dintre ei au mai fost în vizită
la Vasile Lungu, proprietarul și administratorul domeniilor, așa încât știau că până în
prezent aici strugurii erau culeși manual,
iar din acest an era preconizată procurarea
unei combine adaptate pentru recoltarea
strugurilor. Astfel, participanţii au aflat
despre avantajele utilizării combinei de
recoltat struguri, faţă de utilizarea forţei de
muncă manual, care constau în randamentul mare al utilajului - o combină recoltând
pe zi, până la 60 tone de struguri!
Un alt obiectiv al turneului de studiu
a fost în satul Vlăsinești, jud. Botoșani, la
fabrica de cașcaval, S.C.VLĂSIE COMPANY
SRL, unde se produce renumitul ”Cașcaval
de Săveni”, calităţile unice ale căruia îl

agroindustrial TransAgropolis din comuna
Leţcani, care oferă oportunităţi de sprijin
pentru fermierii din regiune, pe cele trei direcţii consacrate: soluţii tehnice integrate,
consultanţă tehnică și financiară, informaţii și acces la ultimele noutăţi din domeniu.
NOTĂ: Menţionăm că Parcul agroindustrial „TransAgropolis”, înfiinţat cu sprijinul
fondurilor europene la Leţcani, este un
proiect transfrontalier, care are scopul de a
încuraja și dezvolta marketingul producţiei
agricole și a bunelor practici în domeniul
agrar prin promovarea colaborării multi-

fac unicat pe piaţa românească. Conform
afirmaţiilor producătorului, cașcavalul
de Săveni este lucrat manual în coșuri
de nuiele, pe blat de lemn și maturat pe

scândură de brad si este 100% natural, iar
acest procedeu tradiţional de fabricare ii
asigura calitatea deosebita a gustului si a
texturii. Aceasta este o afacere de familie,
iar produsele sunt fabricate în condiţii de
igienă și sterilizare asigurate de cele mai
noi tehnologii de procesare. Cu o suprafaţă de 310 mp și 15 angajaţi, fabrica are o
capacitate de prelucrare de cca 10000 litri
de lapte pe zi.
De asemenea, a mai urmat o vizită la livada de mere din comuna Curtești, judeţul
Botoșani a firmei S.C. AGRIMPEX SRL.
Vizita s-a încununat cu un program
cultural la Muzeul de Etnografie Botoșani,
unde sun expuse piese etnografice reprezentând ocupaţiile, meșteșugurile, cerami-

ca, piesele de mobilier, ţesăturile, portul
popular, din zona judeţului Botoșani, dar și
la Ipotești, la Casa ţărănească de epocă,
în stil moldovenesc a familiei Papadopol,

deţinătoare a moșiei Ipotești si la Bisericuţa familiei Eminovici.
”Ţin să aduc mulţumiri Direcţiei pentru
Agricultură Judeţeană Botoșani, și în special, , directorului executiv, Dlui Cristian
Delibaș pentru experienţa împărtășită și

speram și pe viitor la o colaborare fructuoasa și reciproc avantajoasă”, a menţionat
Dl Victor Cimpoieș, Director executiv al AO
”Cutezătorul”.
Foto: facebook.com/dajbt/; facebook.com/
cimpoies.vitalie; agrointel.ro
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Sistemul conservativ de agricultură constă în aplicarea tehnologiilor agricole moderne, ce presupun reducerea la minimum a intervenţiei mecanice asupra solului,
asigurarea acoperirii permanente a solului cu resturi vegetale, diversificarea rotaţiei culturilor, stimulând dezvoltarea microorganismelor în sol. Toate cele menţionate,
de rând cu reducerea fenomenului de evaporare a apei din sol, asigură creșterea producţiei, concomitent cu protecţia şi îmbunătăţirea resurselor funciare de care depinde producţia, astfel fiind reduse efectele negative provocate de secetă. Experţii susţin că agricultura conservativă este îndeosebi indicată pentru zonele cu risc sporit de
secetă. Conform datelor, tot mai mulţi fermieri din ţară practică principiile agriculturii conservative sau sunt la etapa de iniţiere în implementarea acestora. Totuși, una
din problemele majore ce persistă, este insuficienţa cunoștinţelor ce ţin de aplicarea acestui sistem.

ȘCOLILE DE CÂMP CARE PROMOVEAZĂ
AGRICULTURA CONSERVATIVĂ
Unul dintre programele Unităţii Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD este orientat către susţinerea
agriculturii conservative în Moldova și a acelor agricultori care
doresc să implementeze tehnologiile agriculturii conservative.
Astfel, în cadrul Programului Rural de Rezilienţă EconomicoClimatică Incluzivă (PRRECI), finanţat de Fondul Global de Mediu
(FGM) și implementat de către Unitatea Consolidată pentru
Implementarea Proiectelor IFAD, se promovează agricultura conservativă prin acordarea granturilor pentru procurarea
tehnicii agricole și crearea școlilor de câmp pentru fermierii, care
implementează sistemele minime de lucrare a solului tehnologii-

le: no-till, mini –till şi strip-till și contribuie la schimbul de experienţă și cunoștinţe între fermierii din ţară. O atenţie deosebită
în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării
tehnologiilor performante în domeniul agricol. În această ordine
de idei, agricultura conservativă este privită ca o tehnologie
agricolă performantă care va permite agricultorilor din republică
în viitor să obţină recolte stabile puţin dependente de condiţiile
climaterice cât și de a stopa procesul de degradare a solului. Mai
multe detalii despre aceste iniţiative, ne-a oferit recent, în cadrul
unui interviu, Dl Victor Roșca, directorul Unităţii Consolidate
pentru Implementarea Programelor IFAD.

- Dle Victor Roșca,
Vă rog să ne povestiţi
despre această iniţiativă de înfiinţare a
școlilor de câmp, susţinută și promovată de
către UCIP-IFAD.
- Este o iniţiativă, care
a venit odată cu lansarea
proiectului IFAD-VI, de
a susţine producătorii
nu numai financiar,
dar și prin transfer de
cunoștinţe, de inovaţii.
Experienţa internaţională
ne-a ajutat ca să implementăm în anul acesta școlile de câmp.
Avem deja selectate 10 școli și urmează să mai alegem încă
trei beneficiari, amplasaţi în toate zonele republicii noastre. Pe
platforma acestor școli, în mod practic, noi demonstrăm tehnologiile și transferăm cunoștinţele, experienţa acumulată de
către producătorii agricoli care implementează principiile agriculturii conservative către alţi fermieri, care sunt la început de
cale, sau care abia planifică să facă această alegere. Și trebuie
să Vă spun că aceasta nu este o acţiune nu de un singur moment, ci este una de lungă durată, care creează condiţii pentru
instruirea continuă a producătorilor agricoli. Iată de ce aceste
școli vor funcţiona nu numai pe perioada proiectului, dar vor fi
active și în continuare.
- Prin ce se deosebește o școală de câmp de o instruire obișnuită?
- Se deosebește prin faptul că la transferul de cunoștinţe
participă însuși producătorul agricol, cu experienţa lui practică. În cadrul școlii de câmp sunt angajaţi doi experţi – unul
în tehnologii și unul în aspecte economice care calculează și
arată eficienţa economică a tehnologiilor. Tot în cadrul școlii
de câmp avem asistenţa instituţiilor de cercetări știinţifice,
care fac analizele solului, analizele apei și fac recomandări
pentru tehnologia concretă, pentru soiul concret și elaborează recomandări privind sistemul cel mai optim de fertilizare.
Deci, după cum vedeţi, acesta este un sistem complex, unde
sunt implicaţi atât producătorii agricoli, cât și savanţii,
experţii străini. Tot în cadrul școlilor de câmp, organizăm și
vizite de studiu în afara școlii. Sunt turnee pe care le organizăm în teritoriu, în republică, mergem împreună cu producătorii agricoli în vizită la mai multe gospodării care practică
sistemul conservativ în agricultură, iar odată sau de două ori
pe an organizăm vizite în ţările străine, când vizităm și studiem experienţa gospodăriilor și fermelor care practică astfel
de sisteme în diferite ţări. Cam aceasta este esenţa școlilor de
câmp care noi le promovăm. Trebuie să mai menţionez aici
faptul că prin intermediul programului, noi am dotat școlile
de câmp din punct de vedere tehnic, s-a lucrat foarte mult și
cu beneficiarii. Și ei au venit cu contribuţia lor la aceasta și
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suntem siguri că asta va aduce beneficii.
- În concluzie, scopul cu care au fost create aceste
școli de câmp este promovarea avantajelor agriculturii
conservative?...
- Școlile de câmp sunt create pentru promovarea, de fapt
a două tehnologii – unul dintre accente se pune pe tehnologiile conservative de prelucrare a solului, sau tehnologiile
conservative de producere a producţiei agricole, iar o altă
prioritate o constituie agricultura ecologică. Avem deja aprobată crearea primei școli de câmp, care va activa în domeniul
culturilor ecologice, a producerii produselor organice, domeniu încă prea puţin valorificat de către producătorii agricoli
de la noi.
- Din observaţiile Dvs, cât de mult sunt interesaţi
producătorii agricoli din Moldova de agricultura conservativă?
- Cred că cel mai convingător răspuns ni-l oferă cifrele,
care ne demonstrează că în timp de peste trei ani de zile, de
când am lansat primele loturi demonstrative, în unul din
proiectele precedente, în total, în RM erau cam 45 mii ha de
terenuri prelucrate după tehnologiile agriculturii conservative,
pe când acum avem aproape 200 mii ha, care sunt prelucrate
în sistemul conservativ. Vedem, astfel, timp de aproape patru
ani de zile cu cât a crescut suprafeţele. Mai mult, acum este
mai ușor, mai simplu de convins producătorul agricol să preia
astfel de tehnologii, deoarece fiecare deja simte pe pielea lui
efectul schimbărilor climaterice. Devine mai dificil să păstrăm
apa și resursele naturale în sol. Și eu sun convins că numai
prin cunoștinţe, numai prin investiţii putem să face acest
lucru.
- Tehnica și utilajele pentru agricultura conservativă sunt destul de costisitoare, astfel încât prea puţini
fermieri își pot permite astfel de inovaţii. Mai cu
seamă, agricultorii mici, care dispun de suprafeţe mici
de teren.
- Când vin producătorii mici și văd un tractor mare, sau
o semănătoare mare, se decepţionează, crezând că pentru ei
este imposibil acest lucru. Dar vreau să Vă spun că această
tehnologie este exact valabilă și ușor de implementat și pentru
producătorii mici. La moment, impedimentul constă în faptul
că noi nu avem furnizori de tehnică de capacităţi mici pentru
loturile mici de pământ. Dar ea se implementează exact așa!
În Argentina, sau în alte ţări, cum sunt Iranul, Irakul – ţări
care s-au confruntat cu efectele negative ale schimbărilor
climaterice, deja producătorii mici utilizează semănători de 1 –
1,5 m lăţime. Sperăm că în una dintre școlile de câmp pe care
le vom mai organiza, vom avea un producător mic, vom aduce
și un set de echipamente pe exemplul cărora vom demonstra
că agricultura conservativă este valabilă și pentru producătorii
mici.
Cât despre aspectele financiare, vreau să amintesc producătorilor agricoli despre faptul că UCIP-IFAD oferă oportunităţi de asistenţă financiară pentru implementarea tehnologiilor, pentru efectuarea investiţiilor. În afară de sursele de
finanţare, care tradiţional le acordăm pentru investiţii de
lungă durată sub formă de credit, avem disponibile o serie
de granturi nerambursabile pentru producătorii agricoli.
Bunăoară, avem granturi pentru tinerii antreprenori, surse de
investiţii până la 700 mii de lei, dintre care 380 mii - grant
nerambursabil. Avem granturi până la 10.000 USD pentru
procurarea tehnicii agricole pentru agricultura conservativă – no-till, mini-till, avem un șir de granturi pentru măsuri
de adaptare la schimbările climaterice, cum ar fi înfiinţarea
perdelelor forestiere, a plantaţiilor forestiere, a învelișurilor
de iarbă pe pantele unde avem plantate livezi, vii, unde este
eroziune enormă, și un șir de alte măsuri.
Mai mult, trebuie să Vă mai spun că pe data de 6 octombrie vom lansa un proiect nou – următorul în seria proiectelor IFAD, și anime, IFAD –VII, care vine cu un buget de 24
mil USD, dintre care vom avea și componenta de grant și astfel vom continua să susţinem producătorii agricoli! Suntem
gata să ajutăm atât consultativ, cât și investiţional.

AGRICULTURA CONSERVATIVĂ

Echipa redacţiei noastre a fost la
câteva dintre evenimentele de instruire
și transfer de cunoștinţă, organizate
în cadrul școlilor de câmp înfiinţate cu
suportul UCIP-IFAD. La aceste instruiri,
sunt invitaţi producători agricoli din
toate regiunile ţării pentru a se familiariza cu particularităţile agriculturii
conservative. Experţii tehnici explică
principiile de funcţionare a utilajelor și
tehnicii, sunt organizate demonstraţii
practice a modului în care funcţionează
combinele și alte unităţi tehnice. Experţii din cadrul instituţiilor de cercetare vin cu explicaţii teoretice privind
masurile de menţinere a fertilităţii solurilor, lucrările contra bolilor şi a dăunătorilor, lucrarea solului, etc. Partea
practică implică și vizitarea câmpurilor
utilizate drept loturi demonstrative,
unde sunt prezentate soiurile şi hibrizii
cultivate în sistemul conservativ.
Pe data de 8 septembrie, spre exemplu, la Institutul de Fitotehnie ”Porumbeni”, s-a organizat ZIUA CÂMPULUI.
Anul acesta institutul a beneficiat de
un grant din partea UCIP-IFAD, pentru
crearea școlii de câmp pentru fermieri,
care va activa în următorii trei ani de zile,

implementând tehnologiile agriculturii
conservative.
Aici am stat de vorbă cu mai mulţi
agricultori, unii dintre care deja de mai
mulţi ani practică agricultura conservativă, alţii, abia își fac planuri de viitor.
”Tehnologia clasică – aratul, nivelatul de cu toamnă, semănatul în termeni
optimi și așa mai departe, a făcut ca în
2007, atunci când a fost secetă mare,
să se usuce tot. Și atunci m-am hotărât ca să trecem și noi la agricultura
conservativă. Dar, trebuie să vă spun
că trecerea la agricultura conservativă necesită investiţii mari. Practic se
schimbă tot utilajul agricol, și acesta este destul de scump”, ne-a spus
Nicolae Moraru, producător agricol din
r-n Sîngerei.
”Suntem și noi pe cale de a implementa acest sistem. Am, totuși o gospodărie mai mică, dar fac mici parcele,
demonstrez și economie de carburanţi și
de timp și de forţă de muncă. Cu timpul
ne convingem că arând pământul adânc,
noi de parcă am deschide ușa la plită…”
e de părere Gheorghe Ureche producător
agricol din r-n. Criuleni.
Am încercat să aflăm părerea agricul-
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torilor și despre avantajele și dezavantajele agriculturii convenţionale.
”Desigur, sunt și dezavantaje, dar
avantaje – mai multe. În primul rând,
sinecostul producţiei scade, în al doilea
rând – păstrăm umiditatea în sol. Cred
că agricultura conservativă are viitor în
ţara noastră, or, altă ieșire nu există!
După cum vedem, în fiecare an sunt tot
mai puţine precipitaţii. Totuși, sunt și
unele probleme cu procurarea tehnicii și
acesta este dezavantajul”, ne-a explicat
Alexei Ivanov, președintele AGROinform,
producător agricol din r-n. Orhei.
La aceleași evenimente am stat de
vorbă și cu mecanizatorii ce lucrează pe
aceste combine moderne și care, după
cum ne-au mărturisit chiar ei, ”lucrează
ca ceasul…”.
NOTĂ: Seminarele de instruire
și transfer de cunoștinţă în cadrul
școlilor de câmp au fost organizate de Unitatea Consolidată pentru
Implementarea Programelor Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea
Agricolă (UCIP-IFAD), în colaborare
cu Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova, AGROinform.
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NĂMOLUL CA FERTILIZANT 
O OPORTUNITATE DE AFACERI PENTRU AGRICULTURĂ
Nămolul de la staţia
de epurare din Chișinău
poate fi folosit ca
îngrășământ bio pentru
terenurile agricole, iar
fermierii pot beneficia de
acesta absolut gratuit.
Cercetătorii Institutului
de Ecologie și Geografie
al Academiei de Știinţe
îi încurajează pe agricultori să înlocuiască
îngrășămintele chimice
cu nămol. La rândul său,
furnizorul de apă din
Chișinău a hotărât să nu
mai arunce nămolul deshidratat, ci să-l ofere agricultorilor în calitate de
îngrășământ bio, absolut
gratuit. Toţi cei interesaţi
de ofertă pot solicita volumele necesare de nămol.
Astfel, tone de reziduuri,
tratate corespunzător, vor
ajunge pe ogoarele fermierilor, anunţă pe pagina
web furnizorul de apă din
capitală AO ”Apă-Canal”
Chișinău.
Întrucât nămolul
transportat de pe platforme și depozitat în perioada
anilor 2009-2010 în depozitul nr. 1, în volum de 36
de mii m cubi este parţial
deshidratat, stabilizat și
a parcurs etapa finală de
compostare și distrugere a
microflorei patogene, s-a
decis utilizarea acestuia în
agricultură.
Precizăm că, în perioada anilor 2014-2016,
administraţia furnizorului de apă, a încheiat
contracte de colaborare
cu Institutul de Ecologie

și Geografie al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei și
cu Institutul de Genetică,
Fiziologie și Protecţie a
Plantelor al AŞM, în vederea efectuării cercetărilor
știinţifice în laboratoarele acreditate, în cadrul
proiectului „Studiul
privind utilizarea nămolurilor deshidratate și
stabilizate la SE Chișinău
în calitate de fertilizant
organic, pentru perioada
anilor 2014-2016”. Astfel,
au avut loc lucrări de
transportare și înglobare
cu mecanisme speciale a
nămolului pe circa 200 ha
de terenuri experimentale
ale AŞM.
În baza Studiului
menţionat s-a cercetat
impactului nămolului
asupra solului, determinându-se indicatorii agrochimici până la împrăștierea
nămolului pe sol, după
introducerea acestuia în sol
prin discuire, determinarea
dozelor optime de intro-

ducere a nămolului în sol,
monitorizarea permanentă
a concentraţiilor de metale
grele și de substanţe minerale permise pentru cultivarea plantelor, precum
și a compoziţiei chimice a
plantelor cultivate. Toate
investigaţiile necesare au
fost efectuate în conformitate cu prevederile actelor
normative și practicilor
Uniunii Europene (UE) din
domeniu.
Analizele privind calitatea nămolurilor, efectuate
pe probe de nămol deshidratat, stabilizat și omogenizat la Staţia de Epurare
Chișinău, au arătat că aceste nămoluri conţin cantităţi
suficiente de substanţă
organică și macronutrienţi (NPK) necesari pentru
dezvoltarea plantelor, iar
conţinutul de metale grele
nu depășește concentraţiile
maxim admisibile (CMA)
pentru nămol, stipulate în
reglementările naţionale și
europene.

NOTĂ: Staţia de epurare
a apelor uzate din municipiul Chișinău produce anual
110–115 mii m³ de nămol
deshidratat în geotuburi
cu umiditatea de 78–82%.
După un an de la stocare,
umiditatea scade până la
circa 65%, ceea ce-l face din
punct de vedere tehnologic
bun pentru transportare și
aplicare ca îngrășământ.
Într-o tonă de nămol
orășenesc deshidratat în
geotuburi și stocat timp de
un an se conţin 151 kg de
materie organică, 9,0 kg de
azot total, 9,9 kg de fosfor
total, 2,9 kg de potasiu și
20,7 kg de calciu. Conţinutul
de metale grele se află sub
limitele maxime admisibile.
În comparaţie cu tehnologia
clasică, la deshidratarea
nămolului prin geotuburi,
timpul necesar deshidratării
se reduce de18 ori, suprafaţa terenului de deshidratare
– de 4,8 ori, suprafaţa terenului de stocare – de 7,6 ori
și eliminarea gazelor toxice

în atmosferă – de 1,4–6,2ori.
Deshidratarea prin geotuburi a majorat de circa două
ori conţinutul carbonului,
azotului și potasiului total și
l-a redus pe cel al fosforului
total în nămolul orășenesc
cu circa 10 %. Aplicarea
nămolului orășenesc deshidratat prin geotuburi ca
îngrășământ, la doza de 18
t/ha, a asigurat în doi ani
un spor total de producţie de
1810 kg/ha cereale convenţionale. La doza de 36 t/ha
nămol sporul de recoltă a
fost cu 2 la sută mai mic.
Sporul specific de recoltă la
1 tonă de nămol aplicată a
constituit 100,5 kg și, respectiv, 45,5 kg unităţi cereale
convenţionale.
(Datele se conţin în concluziile studiului publicat
pe http://dspace.uasm.md)
Utilizarea nămolului de
la staţiile de epurare este o
metoda foarte bine enunţată in legislaţia europeana,
cat si la nivel naţional. Ca
și condiţii minimale de
aplicare al acestor biosolide, atât timp cat s-au făcut
analize din punct de vedere
calitativ si se încadrează
mult sub limitele maxim
admise, putem vorbi despre
un biosolid. Acesta nu
mai este deșeu, devine un
produs foarte bun pentru
plante. Acest nămol are
proprietăţi foarte bune ca
fertilizant si, mai ales, ca
amendament, pentru că are
un PH de aproximativ 7%.
În afară de faptul că aduce
un aport substanţial de
azot, fosfor și potasiu, este

foarte important pentru
terenurile acide, pentru
corectarea acidităţii. Acest
bionamol aduce un aport
substanţial de nutrienţi
necesar tuturor culturilor și
este simplu de împrăștiat.
Utilizarea nămolului de la
staţiile de epurare ca fertilizant în agricultură este o
metodă prietenoasa pentru
mediu, benefica pentru sol
si pentru culturile agricole. Totodată, se vine în
ajutorul fermierilor, pentru
ca reprezintă o modalitate
eficientă pentru creșterea
producţiei, având in vedere
ca este aproape gratis.

EXPERIENŢA
ALTOR ŢĂRI
Experienţa ţărilor UE
în domeniul gestionării
deșeurilor formate la staţiile de epurare a apelor uzate
(nămolurilor de epurare),
procesate prin utilizarea
celor mai performante tehnologii, instalaţii și utilaje,
denotă oportunitatea utilizării acestora în calitate de
îngrășăminte organice la
cultivarea diferitor culturi
agricole, precum și în calitate de fertilizant. Consiliul
Europei a stabilit o serie
de reguli stricte prin care
fermierii pot utiliza nămolurile provenite din staţiile
de epurare a apelor uzate
orășenești ca îngrășământ.
Surse: acc.md; dspace.
uasm.md; gazetadeagricultura.info
Foto: acc.md.

CALENDARUL FERMIERULUI  LUCRĂRI ÎN CÂMP ÎN LUNA OCTOMBRIE
Luna octombrie continuă să fie una
productivă pentru fermieri, atât din
punct de vedere al culturilor de câmp, cât
și al viticulturii. Priorităţile în cultura
mare sunt: finalizarea recoltării culturilor agricole de câmp; însămânţările de
toamnă; eliberarea terenurilor agricole de
resturile vegetale și fertilizarea acestora cu îngrășăminte pe bază de fosfor și
potasiu; tratarea seminţelor de cereale
contra bolilor și a dăunătorilor.

VITICULTURA
În luna octombrie se finalizează
recoltarea strugurilor de vin și se pregătesc spaţiile și vasele necesare pentru
depozitarea vinului; Se încorporează
în sol îngrășămintele cu fosfor și potasiu; Se acordă atenţie protecţiei viţei de vie
pentru perioada rece, de aceea se acoperă
total butucii cu pământ.

POMICULTURA

CULTURILE DE CÂMP
În luna octombrie accentul este pus cu
precădere pe însămânţările de toamnă, pregătirea terenului pentru orzul și grâul de
toamnă, precum și pe finalizarea recoltării
culturilor agricole de câmp: porumb, sfeclă
de zahăr, tutun și cartofi.
Însămânţarea începe cu operaţiunea
de pregătire al patului germinativ se face
cu 1–2 zile înainte de semănat și constă
în afânarea și mărunţirea bulgărilor pe o
adâncime de 6–8 cm cu ajutorul grapei cu
discuri; Semănatul se realizează în perioada optimă, data acestuia fiind diferită
în funcţie de zona geografică. Arătura este
recomandată a se executa imediat după
recoltarea culturilor în agregat cu grapa
stelată, la adâncime de 20–22 cm, concomitent cu încorporarea îngrășămintelor

sub arătură. Îngrășămintele pot fi administrate și la suprafaţă, urmând a fi încorporate în sol o dată cu pregătirea patului
germinativ.
La începutul lunii octombrie se seamănă și orzul de toamnă. Lucrările de pregătire a solului pentru însămânţarea grâului se
efectuează în așa fel încât între executarea
arăturii și semănat să treacă un interval
de 15–20 zile, necesar pentru a se realiza
„așezarea solului”. Semănat în perioada op-

timă, grâul are posibilitatea să înfrăţească
și să se călească, fortificându-se pentru perioada de iarnă, în aceste condiţii putând
rezista până la –20ºC. În această perioadă
culturile de porumb traversează ultimele
perioade de vegetaţie. Boabele (care conţin
în medie 10% proteine, 7% substanţe extractive ne-azotate, 4% grăsime 2%, celuloză și 13% apă), sunt folosite cu precădere
ca nutreţ concentrat în alimentaţia tuturor
categoriilor de animale.

În luna octombrie se finalizează
recoltarea strugurilor de vin și se pregătesc spaţiile și vasele necesare pentru
depozitarea vinului; Se încorporează în
sol îngrășămintele cu fosfor și potasiu;
Se acordă atenţie protecţiei viţei de vie
pentru perioada rece, de aceea se acoperă
total butucii cu pământ și dăunători care
pot afecta calitatea și cantitatea producţiei anului viitor: distrugerea cuiburilor
de omizi și primele tratamente împotriva
păduchilor ţestoși.
Se aplică îngrășăminte organice
și chimice în plantaţiile de pomi (3–4 kg/
mp) sau se poate face fertilizarea locală
la pom.
Sursa:
http://chemarkrom.ro
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UN LABORATOR MEDICAL
A RETURNAT UNEI FAMILII 4.000 LEI,
DUPĂ CE A GREȘIT REZULTATELE UNOR ANALIZE
O familie din capitală a
primit tratament medicamentos, deși ambii soţi erau
perfect sănătoși. Aceștia
au luat medicamentele
în baza rezultatelor unor
analize efectuate la un
laborator. Testele repetate
la alte clinici au demonstrat
că aceștia nu sufereau de
nimic, iar administraţia
laboratorului, care a greșit,
le-a returnat banii cheltuiţi,
scrie bizlaw.md.
Potrivit informaţiilor
oferite de Agenţia pentru
Protecţia Consumatorilor, la
recomandarea unui medic,
familia a ales să meargă la
un centru medical pentru a
efectua mai multe analize.
În urma recoltării probelor, rezultatul s-a dovedit
a fi pozitiv, dar pentru că
lipseau simptomele pentru
acea infecţie, pacienţii au
repetat analizele la alte
două laboratoare. Aici, însă,
rezultatele au fost negative.

Cu toate acestea, oamenii
au acceptat tratamentul
prescris de medic. Acesta s-a
dovedit a fi unul anevoios,
iar medicamentele au avut
și efecte secundare.
Peste ceva timp de la
tratament, soţii au mers să
repete șirul de analize, la
fel, la câteva laboratoare
diferite. Și de această dată
rezultatele au fost diferite.
Ulterior, s-a demonstrate că
soţii erau perfect sănătoși,
iar infecţiile depistate erau

doar pe hârtie. Atât tratamentul, cât și efectuarea
analizelor au provocat familiei un prejudiciu material
al cărui cuantum se ridică
la aproximativ 4.000 de lei.
Astfel, soţii au hotărât să
depună o petiţie la Agenţia
pentru Protecţia Consumatorilor. În urma discuţiilor
cu administraţia laboratorului, conflictul a fost remediat
și laboratorul a rambursat
costul analizelor și medicamentelor.

TOT CE TREBUIE SĂ ȘTIM PENTRU SECURITATEA VIEŢII

– Butoaiele cu must depozitate în beciurile care nu au
căi de aerisire sunt un adevărat
pericol.
– Dioxidul de carbon rezultat în urma fermentaţiei alcoolice este imposibil de decelat.
Este inodor, incolor și insipid.

GALBENĂ GUTUIE…
100 DE PROPRIETĂŢI BENEFICE
ÎNTRUN SINGUR FRUCT
Indiferent cum le consumăm – crude,
coapte, uscate, fierte – gutuile își păstrează proprietăţile și acţionează pozitiv asupra organismului, afirmă medicii. În primul rând, ele pot duce în spate un întreg
sistem imunitar, mai ales în sezonul rece!
În plus, îmbunătăţesc sistemul digestiv și
cel respirator, te ajută să scapi de acnee.
Câteva bucăţele de gutui adăugate într-o
salată de legume sau de fructe reprezintă
un stimulator pentru digestie.

INTOXICAŢIILE CU DIOXID DE CARBON
DEGAJAT ÎN URMA PROCESULUI
DE FERMENTARE A VINULUI.

În fiecare an, odată cu
sezonul de preparare a vinului
în gospodăriile proprii, auzim
de cazuri fatale de intoxicaţie
cu bioxid de carbon, acumulat
în beciuri. Recent, un astfel
de caz tragic s-a produs la
Cahul. În acest context, iată ce
trebuie să știe fiecare gospodar pentru a nu se intoxica cu
acest gaz foarte periculos pentru organism. Site-ul doctorulzilei.ro a publicat o serie de
îndrumări, întocmite de către
doctorul Tudor Ciuhodaru.

11

– Efectele asupra organismului sunt cauzate în special
de reducerea cantităţii de oxigen în spaţiile închise în care
fermentează vinul.
– Gravitatea acestui tip de
intoxicaţie e dependentă atât
de organism cât și de durata
sau intensitatea expunerii.
– Simptomele pot varia de
la simple ameţeli, cefalee, greţuri, vărsături până la sincopă,
asociată sau nu tulburărilor
cardiace sau respiratorii.
– Cazurile severe pot merge
până la obnubilare, comă și
deces.
Pacienţii afectaţi pot avea nevoie de resuscitare respiratorie,
suport volemic, antidotism,
oxigenoterapie, analeptice respiratorii, așa că cel mai bine e
să-i duceţi urgent la spital sau
să chemaţi salvarea.

În acest context, Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă roagă
cetăţenii să fie foarte prudenţi, în perioada fermentării vinului. Nu este
recomandată aflarea pe
perioade lungi în beciurile
unde există recipiente cu
vin în proces de fermentare, mai ales dacă beciurile
nu sunt dotate cu sisteme
de ventilare. Drept acţiuni
de verificare a nivelului
de concentraţie cu vapori
periculoși, atunci când mergeţi în beci, e recomandat
să aprindeţi o lumânare.
Astfel poate fi verificat
nivelul de oxigen, în dependenţă de durata de ardere
a lumânării. Mai mult, este
recomandat ca procesul de
fermentare să fie făcut în
încăperi deschise sau cu
ventilare, iar atunci când
presupunem că în beci există persoane care necesită
ajutor, este recomandat să
fie chemate echipe speciale,
fără să ne punem viaţa în
pericol. Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, acesta este
primul caz de intoxicaţie cu
dioxid de carbon, înregistrat în această toamnă în
toată ţara.

Proaspete, gutuile sunt remedii naturiste pentru buna funcţionare a ficatului,
dar și pentru afecţiunile psihice. Iar pentru
pacienţii aflaţi în etapă de convalescenţă, preparatele din gutui, precum gemul,
jeleul, siropul, cu aroma lor specifică, pot fi
adevărate stimulente. Mai mult, în camera
bolnavilor este indicat să se ţină pe masă
cel puţin două gutui.

GUTUILE ȘI SISTEMUL
IMUNITAR
În urmă cu 4.000 de ani, gutuile erau
folosite de romani, dar și de greci pentru întărirea sistemului imunitar și pentru
stimularea potenţei. Iar strămoșii noștri
știau foarte bine de ce luau anumite decizii: gutuile au un conţinut bogat în săruri
de fier, potasiu și magneziu.
Pe lângă aceste întăritoare, vedetele
toamnei se bucură de prezenţa principiilor
bioactive - taninul, pectinele – și de influenta vitaminelor A, B, C și PP. Tanina, în
combinaţie cu pectina, întreţine sănătatea
mucoasei digestive, iar antioxidanţii din
gutui sunt un real sprijin pentru radicalii
liberi, reducând astfel riscul de cancer.
Un alt atu al gutuilor pleacă de la
concentraţia mare de potasiu care scade
presiunea vasculară.
Specialiștii au atribuit gutuilor 100 de
proprietăţi, printre care se numără și acţiunea antiinflamatoare, astringentă, analgezică, emolientă, tonică și expectorantă.
Cu forma lor bivalentă, între măr
și pară, gutuile mâncate dimineaţa, pe
stomacul gol, întăresc gingiile și ajută
la remineralizară dinţilor în timp ce elimină toxinele din organism și te scapă de
oboseală.
Vitamina C din compoziţia unui suc
de gutui este un remediu pentru răceală,
gripă (infecţii de sezon) și încetinește procesul de evoluţie al microelementelor care
favorizează hepatita.

Un pahar de suc de gutui este recomandat zilnic, înainte de masă, timp de 30
de zile, celor care suferă de astenie, celor
cu probleme respiratorii, cardiacilor sau
astenicilor. Substanţele pectice din gutui
sunt esenţiale în reducerea colesterolului!

SEMINŢELE DE GUTUI
ȘI EFECTELE LOR
TERAPEUTICE
O tartă care conţine seminţe de gutui
poate contribui la vindecarea tusei urmată
de o expectoraţie cu sânge, astmului, diareii sau hemoragiilor uterine. De asemenea,
pentru tuberculoză, în fază incipientă,
traheită, bronșită sau angină pectorală este
recomandat să te folosești tot de seminţele
gutuilor.
Gutuile stimulează poﬅa de mâncare,
tocmai de aceea sunt impuse în dieta copiilor moﬅuroși sau anemici – în combinaţie
cu miere de albine, morcov, mere.
În vremuri străvechi, femeile scăldau
copiii prea slabi sau persoanele bolnave în
decoct de gutui, acesta fiind un tratament
pentru anemie, mai precis pentru activarea
poﬅei de mâncare și a forţei fizice.
SFAT: Alege fructele cu coaja galben
viu, acoperită cu un strat subţire de puf,
fără pete și care degajă un parfum agreabil. Fructul se consumă atât în stare
crudă, cât și preparat – fiert, copt sau
uscat. Din gutuie se fac gemuri, compoturi, dulceţuri și marmelade extraordinare. Gutuia se poate prepara în platouri cu
carne de pasăre, conferindu-le acestora
un gust dulceag și un parfum picant. Gutuia îmbunătăţește sosurile pe bază de
vin roșu, dar este bună și ca umplutură
pentru pui. Fructul se regăsește în preparate tip desert – jeleuri, siropuri, tarte,
lichior etc. Dacă îl prepari la cuptor, pune
un pic de miere peste feliile de gutui,
înainte de a le servi. Vor fi mai aromate.
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ZIUA NAŢIONALĂ A VINULUI 2017. CU CE NOUTĂŢI VINE ÎN ACEST AN
Ziua Naţională a Vinului, cea mai mare sărbătoare a tradiţiilor, ajunsă
la cea de-a 16-a ediţie, se
va desfășura în acest an
pe 7-8 octombrie, în Piaţa
Marii Adunări Naţionale.
Evenimentul va întruni 43
de producători autohtoni
de vinuri din Regiunile cu
Indicaţie Geografică Protejată și se va desfășura sub
genericul „Păstrăm legenda
vie”.
Timp de două zile, în inima capitalei vor fi amenajate
standuri expoziţionale ale
producătorilor de vin, târgul
meșterilor populari, Școala
Vinului, Teatrul Gastronomic, un nou stand dedicat
consumului moderat, o zonă
dedicată alimentaţiei publice
și o scenă impunătoare.

Potrivit organizatorilor,
ediţia din acest an, marchează o premieră pentru un
eveniment public - evoluează spre un alt nivel de
conștientizare eco, promovând standarde europene în
materie de sustenabilitate.
Pentru prima dată vinurile
vor fi degustate din pahare
ecologice din tritan, 100%

reciclabile, cu logo-ul „Wine
of Moldova”. Paharele ecologice sunt inerte la interacţiunea cu vinul și oferă posibilitatea de a savura corect
aromele Vinului Moldovei și
de promova cultura eco-friendly; zonele de relaxare vor
fi amenajate din materiale
naturale și elemente de decor eco. Mai mult, organiza-

FESTIVALUL PRUNELOR
LA NISPORENI
Zeci de producători agricoli, reprezentanţi ai mediului de afaceri și oficiali
s-au întrunit duminică, 24
septembrie, la cea de-a II-a
ediţie a Festivalului Naţional al Prunei, la Nisporeni.
Producătorii și-au prezentat
roadele muncii lor, dar și
bucate preparate din prune
– care mai de care! Autorităţile locale constată că
numărul moldovenilor care
investesc în cultivarea și
prelucrarea prunelor crește
în fiecare an.
Evenimentul s-a
desfășurat al doilea an consecutiv, iar scopul acestuia este
de a populariza dezvoltarea
sectorului și promovarea
producătorilor autohtoni
de prune și a tehnologiilor
moderne de producere a prunelor și a materialului săditor
pomicol precum și a tehnolo-

giilor moderne de prelucrare
a prunelor.
Pentru vizitatori s-au organizat expoziţii cu vânzare,
un târg de bucate tradiţionale, o paradă a portului
naţional, dar și concursuri
culinare. Ai mult, participanţii au avut ocazia să urmărească un frumos program
artistic susţinut de artiști
consacraţi din ţară, originari
din raionul Nisporeni.
Raionul Nisporeni este o

Naţional de Operă și Balet
„Maria Bieșu” din Chișinău.
În ziua evenimentului, biletele vor costa 200 de lei și vor
putea fi cumpărate la intrările amenajate în Piaţa Marii
Adunări Naţionale pentru
Ziua Naţională a Vinului.
Ziua Naţională a Vinului
este organizată de Oficiul
Naţional al Viei și Vinului,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Asociaţiile producătorilor
de produse vitivinicole cu IGP
„Codru”, „Valul lui Traian”,
„Ștefan Vodă”, „Divin”, cu suportul partenerului strategic
al evenimentului, Proiectul de
Competitivitate din Moldova,
finanţat de USAID și Guvernul Suediei și al partenerului
general Moldova Agroindbank.

MILENII DE CIVILIZAŢIE
LA ORHEIUL VECHI

zonă specifică pentru producerea prunelor atât în stare
proaspătă, cât și a prunelor
uscate. Este o tradiţie, o
îndeletnicire, practicată de
nisporeneni de foarte mulţi
ani. Anual în această zonă se
produc peste 2.000 de tone
de prune uscate, iar suprafaţa totală de livezi cu pruni
în raionul Nisporeni este de
circa 1.750 de hectare.
Foto: albasat.md

IARMARECO, EVENIMENTUL CARE PROMOVEAZĂ
PRODUSELE ECOLOGICE
sănătos din Moldova. În acest sens, cei care
au un produs ecologic, un proiect social sau
sunt experţi într-un domeniu relevant se
pot face cunoscuţi la iarmaroc.

În perioada 30 septembrie - 1 octombrie
la Chișinău va avea loc a V-a ediţie IarmarEco - un iarmaroc socio-cultural destinat
promotorilor unui mod de viaţă activ și

torii își propun să reducă în
proporţie de 25% consumul
de energie electrică faţă de
ediţia precedentă;
Totodată, oaspeţii se
vor bucura de mai multe
facilităţi oferite din partea
Oficiului Naţional al Viei și
Vinului în schimbul unui
bilet promoţional pus în
vânzare la un preţ de 150 de

lei, care include următoarele:
un pahar din tritan (100%
reciclabil), însoţit de un
accesoriu special de purtat
în jurul gâtului (port pahar);
21 de degustări de vinuri (pe
parcursul celor două zile ale
sărbătorii); bilete de călătorie cu troleibuzul pentru a
încuraja vizitatorii să-și lase
mașinile acasă; reducere de
20% la articolele promoţionale Wine of Moldova (șepci,
tricouri, pahare etc); pliante
cu programul Zilei Naţionale
a Vinului 2017 și o hartă cu
amplasarea stand-urilor.
Biletele la preţ promoţional de 150 de lei au fost
puse în vânzare prin platforma iticket.md, de asemenea
pot fi cumpărate la Vinoteca Wine.md (strada Pușkin
15), casele Palatului Naţional
„Nicolae Sulac” și Teatrului

Timp de două zile aici toţi își vor
împărtăși cunoștinţele lor - fie în cadrul atelierelor, fie de la tejghea, în cadrul discuţiilor
personale.
La IarmarEco veţi găsi produse ecologice
și sociale, produse handmade din materiale
ecologice, workshop-uri educative, discuţii cu
experţi, ateliere de lucru, zonă pentru copii,
cafenea cu produse vegetariene și vegane,
tombolă cu cadouri, și bineînţeles o doză de
bună dispoziţie și comunicare cu oameni
frumoși. Evenimentul va avea loc la Casa
Naţionalităţilor (str. A. Mateevici 109/1).

Dacă veniţi pe la
Chișinău și v-aţi pus
întrebarea ce evenimente
culturale propune capitala în această perioadă,
trebuie să știţi că recent,
la Muzeul Naţional de
Istorie a Moldovei a fost
inaugurată expoziţia
„Milenii de civilizaţie la
Orheiul Vechi. 70 de ani
de cercetări arheologice”.
Evenimentul este organizat în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului.
În anul 2017 se împlinesc 70 de ani de la
începutul investigaţiilor
arheologice în microzona
Orheiul Vechi. Vatră de
istorie milenară, Inima și
Sufletul Moldovei, Rezervaţia cultural-naturală
Orheiul Vechi reprezintă un loc unic, în care
s-au contopit de minune
elemente de istorie și
arheologie, de etnografie și arhitectură rurală
tradiţională, lăcașuri de
cult rupestre și imagini
de neuitat ale peisajului
din această zonă. Începutul cercetărilor acestui
sit a fost pus încă in anii
postbelici 1947-1948, iar
pentru mulţi arheologi
din Republica Moldova,
șantierele de la Orheiul
Vechi au devenit permis
de activitate profesională
ulterioară.
Majoritatea pieselor
prezentate expuse pentru
prima dată, cu toate că
acestea au fost cercetate
și incluse deja în circuitul știinţific. Expoziţia
reunește o serie de obiecte
care au aparţinut diferite-

lor civilizaţii ce s-au perindat acolo, fiind structurată
în două compartimente:
epoca antică de vieţuire la
Orheiul Vechi și perioada
medievală.
Primul compartiment
cuprinde vestigiile arheologice descoperite pe teritoriul cetăţii getice de la

cântar. Perioada moldovenească (sec. XV-XVI)
este reprezentată de vase
ceramice, unelte agricole
și de uz casnic din metal,
piatră, os și ceramică, dar
și arme, cahle, cruciuliţe
și sfeșnice. Un loc aparte
revine celor două tunuri
de bronz, din sec. al XV-

Butuceni. Cel de-al doilea
compartiment este dedicat
civilizaţiei medievale de
la Orheiul Vechi. Descoperirile monetare sunt
reprezentate de emisiunile
locale, asociate cu monede provenite din diferite
state, dar și pușculiţe,
greutăţi, talgere pentru

lea, piese de unicat pentru
spaţiul românesc.
Expoziţia este completată cu o serie de imagini ce reflectă procesul
cercetărilor arheologice,
precum și cu fotografiile
celor mai frumoase artefacte și peisaje ale Orheiului Vechi.

SONDAJ
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EDITORIAL

DE VORBĂ
CU CITITORII
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CHESTIONAR
Numele, prenumele __________________________________________________________________________
Localitatea_________________________________

Raionul_______________________________________

De cât timp sunteți abonat la ziarul AgroMediaInform? ________________________________________________
Ce rubrici, pagini, tematici Vă par cele mai interesante, informative și utile ? _______________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Stela VDOVÎI, Redactor-șef

Dar care nu trezesc interes? ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Dragii noștri cititori! Vă mulţumim
că ne sunteţi aproape, că trăiţi alături de ziarul nostru realitatea prin
care trece societatea noastră zi de zi.
V-aţi abonat la ziarul AgroMediainform, deci aţi demonstrat încredere
în profesionalismul, competenţa și
onestitatea echipei redacţionale, dar și
a întregului colectiv de specialiști din
cadrul Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform.
Ziarul AgromediaInform este, la
acest moment, cea mai amplă și mai
recunoscută publicaţie periodică de
profil agricol. O spun cititorii, o spun
specialiștii în domeniu. Ţinem mâna
pe pulsul dezvoltării sectorului agricol
din Moldova, trăim în ritmul cerinţelor tot mai rigide ale timpului, respirăm în unison cu încrederea în viitor
și aspiraţiile producătorului agricol.
Și pentru că muncim pentru Voi,
stimaţi cititori, a venit momentul să
stăm la sfat. Ca între colegi, ca între
persoane care au un singur scop – să
facă lucruri bune și cu maxim rezultat. Știţi voi… comunicarea este esenţială, iar cine-i informat e și înarmat…
Am elaborat pentru Dvs un chestionar, prin intermediul căruia dorim să
aflăm ce așteptări aveţi în continuare
de la ziarul nostru, despre ce teme
și aspecte ale dezvoltării sectorului
agrar doriţi să cunoașteţi mai mult,
ce putem face noi pentru ca informaţia cu care intră în casele Dvs ziarul
AgroMediaInform să Vă fie de folos în
activitatea cotidiană? Ne dorim mult
să Vă expuneţi sincer, critic, obiectiv
și creativ cu privire la așteptările
pe care le aveţi vis-a-vis de ziarul
AgroMediaInform pentru perioada
următoare.
Iar aici venim cu o surpriză și lansăm un concurs!
Vom acorda premii de preţ celor mai interesaţi, fideli și implicaţi
cititori. Pentru a intra în posesia
premiilor trebuie doar să completaţi
chestionarul din această pagină, să-l
decupaţi pentru ca mai apoi să-l
trimiteţi prin poștă la adresa redacţiei. Nu ezitaţi! Echipa redacţională
din cadrul Federaţiei Naţionale a
Agricultorilor din Moldova Va analiza
și va premia trei dintre cititorii care
ne-au expediat chestionarele completate cu cele mai inspirate și creative
răspunsuri. Nu uitaţi, avem un scop
comun – de a face ziarul nostru,
AgroMediaInform, cât mai interesant,
util, informativ și atractiv pentru
Dumneavoastră.
VĂ MULŢUMIM PENTRU DESCHIDERE! BAFTĂ!

___________________________________________________________________________________________
- Ce subiecte de actualitate ați vrea să dezvăluim în numerele următoare ale ziarului?

- Interviuri cu ce persoane de răspundere, autorități, experți, specialiști… ați dori să citiți în paginile ziarului?

- Reportajele realizate în teritoriu sunt foarte importante pentru cititori, deoarece fac comunicarea noastră prin intermediul ziarului mai vie și mai interesantă. Ne-am dori foarte mult să realizăm reportaje despre activitatea Dumneavoastră, iar în cazul în care sunteți de acord să ne împărtășiți din experiența pe care o aveți, Vă rugăm să notați
aici datele Dvs de contact.

- Materialele de problemă și investigații sunt instrumentele care V-ar ajuta să rezolvați unele probleme cu care vă
confruntați în activitatea Dvs, să Vă faceți auziți, să Vă realizați dreptul la opinie. Dacă aveți astfel de teme, sugestii,
Vă rugăm să ne comunicați.

- Ați schimba ceva în formatul sau stilul ziarului? Alte sugestii….

Cu respect, Stela Vdovîi, Redactor-șef AgroMediaInform Tel: (022) 23 56 98; mob: 06 888 22 11
sau 0691 58 202 email: svdovii@agroinform.md
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TE INFORMEAZĂ LA TIMP,
OFERINDUŢI CELE MAI BUNE
ARGUMENTE ÎN ORICE NEGOCIERE!

MULŢI PRODUCĂTORI SAU CONVINS
CĂ ESTE MULT MAI GREU
SĂ VINZI PRODUSUL
LA UN PREŢ CONVENABIL,
DECÂT SĂ PRODUCI
Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova
Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md
Piaţa agricolă
Edineţ

Denumirea produsului

minim
Ardei dulce
Cartofi
Castraveţi
Ceapă albă
Ceapă galbenă
Ceapă roşie
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Gogoşari
Morcov
Pătrunjel
Ridiche neagră
Roşii de seră
Roşii de câmp
Salată
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză
Varză broccoli
Varză conopidă
Varză de pechin
Vinete

7.00
3.50
8.00
3.50
10.00
10.00
5.00
5.00
13.00
6.00
4.00
40.00
2.00
10.00

maxim
10.00
4.50
10.00
4.00
10.00
15.00
5.00
5.00
13.00
8.00
4.50
50.00
2.50
12.00

Piaţa angro
Bălţi

mediu
9.00
4.00
9.00
3.50
10.00
12.00
5.00
5.00
13.00
7.00
4.00
45.00
2.50
10.00

minim
7.50
3.00
13.00
2.50
10.00
5.00
3.50
5.00
3.50
25.00
1.50
13.00
10.00
7.00

maxim
12.00
5.00
14.00
4.50
15.00
7.00
4.00
9.00
4.00
25.00
3.50
13.00
10.00
9.00

Piaţa angro
Chişinău
mediu

minim

LEGUME
9.00
7.00
3.50
3.00
13.00
6.00
5.00
3.50
3.00
5.00
33.00
11.00
12.00
6.00
3.00
35.00
4.00
2.00
6.00
4.00
35.00
4.00
3.00
25.00
25.00
2.00
1.50
12.00
13.00
12.00
10.00
8.00
8.00
7.00

maxim
8.00
5.00
7.00
5.00
4.00
5.00
34.00
14.00
4.00
40.00
2.00
6.00
40.00
4.00
35.00
2.00
15.00
14.00
10.00
8.00

28.09.2017
Piaţa agricolă
Ungheni

mediu
7.00
3.00
6.00
5.00
3.00
5.00
33.00
12.00
3.00
35.00
2.00
4.00
35.00
3.00
25.00
1.50
12.00
12.00
8.00
7.00

minim
8.00
3.50
12.00
4.00
40.00
8.00
18.00
5.00
8.00
4.00
5.00
35.00
4.00
15.00
15.00
10.00

maxim
14.00
6.50
14.00
6.00
45.00
10.00
20.00
7.00
14.00
6.00
6.00
65.00
6.00
20.00
20.00
13.00

Piaţa agricolă
Cahul

mediu
12.00
4.50
12.00
5.00
45.00
10.00
20.00
6.00
10.00
5.00
6.00
60.00
5.00
15.00
15.00
12.00

minim
7.00
4.00
8.00
4.00
36.00
17.00
6.00
7.00
6.00
5.00
25.00
3.00
15.00
12.00

maxim
9.00
5.50
10.00
6.00
36.00
17.00
6.00
7.00
6.00
5.00
35.00
3.00
15.00
13.00

mediu
8.00
4.00
8.00
5.00
36.00
17.00
6.00
7.00
6.00
5.00
35.00
3.00
15.00
12.00

FRUCTE
Banane
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Richard
Pepene galben (zemos)
Pepene verde (harbuz)
Pere
Piersici
Portocale
Prune
Prune uscate
Struguri albi de masă
Struguri de masă Moldova
Struguri Kişmiş
Struguri roşii de masă

6.00
6.00
12.00
12.00

7.00
10.00
13.00
15.00

7.00
8.00
13.00
14.00

29.00
35.00
5.00
7.00
10.00
2.00
33.00
9.00
8.00
8.00

32.00
35.00
7.00
9.00
11.00
2.00
33.00
10.00
9.00
8.00

32.00
35.00
6.00
8.00
10.00
2.00
33.00
9.00
8.00
8.00

21.00
32.00
35.00
30.00
4.00
6.00
10.00
4.00
2.00
8.00
9.00
22.00
7.00
18.00
7.00
9.00
7.00

23.00
34.00
38.00
32.00
8.00
9.00
10.00
6.00
3.00
15.00
13.00
23.00
11.00
30.00
10.00
11.00
10.00

21.00
32.00
35.00
30.00
4.00
6.00
10.00
4.00
2.00
8.00
9.00
22.00
7.00
18.00
7.00
9.00
7.00

10.00
10.00
10.00
5.00
2.50
8.00
12.00
10.00
25.00
12.00
15.00
15.00

14.00
12.00
12.00
8.00
4.00
15.00
14.00
15.00
35.00
14.00
15.00
18.00

12.00
12.00
12.00
7.00
3.00
10.00
12.00
15.00
30.00
14.00
15.00
15.00

25.00
8.00
20.00
10.00
8.00
8.00
9.00

25.00
9.00
20.00
10.00
9.00
9.00
10.00

25.00
8.00
20.00
10.00
8.00
8.00
9.00
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OFERTE COMERCIALE
OFERTE
Produs / Serviciu

Preț

Grâu alimentar
ecologic

Cantitate

50 t

Contacte
MD-5932, s. Logofteni, r-l Fălești
; Telefon: +373 259 60138; Mobil:
+373 69640708; Email: anasorocovicova@mail.ru
MD-5932, s. Logofteni, r-l Fălești
; Telefon: +373 259 60138; Mobil:
+373 69640708; Email: anasorocovicova@mail.ru

Floarea soarelui
ecologică

100 t

Struguri Izabela

3t

Stolniceni; Telefon: 068083841;

Porumb furajer

10 t

Drăgușenii-Noi; Mobil: 069241178;
Email: capraru.simion@mail.ru

Struguri soiul
Izabela

5t

s. Buteni, Hâncești; Mobil:
079548840;

Struguri soiul
Aligote

3t

Logănești; Telefon: 026957938;

Clădire pentru
scopuri industriale
Semințe de grâu
Antonovca

Semințe de grâu
Blagodarea
Odesscaia

Puieți de cireș

1 000 unități

Telefon: 023555824; Mobil:
068481500;
Email: brinzav@mail.ru

Material săditor
de Caise "NJA42"

14 MDL

1 000 unități

Telefon: 023555824; Mobil:
068481500;
Email: brinzav@mail.ru

Material săditor
de Caise "A-1"

14 MDL

1 000 unități

Telefon: 023555824; Mobil:
068481500; Email: brinzav@mail.
ru

800 kg

s. Todirești, r. Ungheni; Telefon:
+373 23649453; Mobil: +373
69239827; Email: vgladchi@mail.
ru

200 t

s. Petrești, r-n Ungheni; Telefon:
+373 236 42276; Mobil: +373
79041155;
Email: snisteriuc@mail.ru

Miere de albini

65 MDL

s. Ciuciuleni; Telefon: 069490367

Porumb furajer

15 t

40 t

orașul Fălești; Telefon:
+37325923195; Mobil:
+37378011066; Email: ion_turtureanu@mail.ru

Logănești; Telefon: ; Mobil: 069190179; Email: danu.
valyusha@mail.ru

Struguri Izabela

5t

Drăgușenii-Noi; Telefon:
069414668

Struguri soiul
Izabela

4t

Stolniceni; Telefon: 068216982

Struguri Aligote

4t

Logănești; Telefon: 026957791

5t

MD-3618, s. Chirileni, raionul Ungheni ; Telefon: +373 236 75341;
'; Mobil: +373 79207222 ; Email:
vladei@mail.md
s. Todirești, r-nl Ungheni; Telefon:
+373 236 49230; Mobil: +373
68683534;
Email: dfrasin@gmail.com

35 t

Puieți de vișin

14 MDL

3t

1 000 unități

Puieți de trandafir

Material săditor
de Caise "Saturn"

Struguri soiul
Moldova

Telefon: 023555824; Mobil:
068481500; Email: brinzav@mail.ru

Semințe de orz
Deviatăi Val

Telefon: 023555824; Mobil:
068481500;
Email: brinzav@mail.ru

30 t

Telefon: 023555824; Mobil:
068481500;
Email: brinzav@mail.ru

14 MDL

1 000 unități

Hâncești; Telefon: 069711006;

1 000 unități

Material săditor
de Vișin" Fiurtoși"

14 MDL

10 t

14 MDL

Semințe de orz
de toamnă Dostoinîi

Material săditor
de Caise "Salah"

Struguri de masă

Material săditor
de Cireș "Crupnoplotnie"

14 MDL

Telefon: 023555824; Mobil:
068481500;
Email: brinzav@mail.ru

orașul Fălești; Telefon:
+37325923195; Mobil:
+37378011066; Email: ion_turtureanu@mail.ru

Telefon: 023555824; Mobil:
068481500;
Email: brinzav@mail.ru

Material săditor
de Vișin "Erdikrupnoplodnaia"

1 000 unități

Grâu alimentar

1 000 unități

Semințe de grâu
soiul Cuialnik

14 MDL

s. Ilenuța, raionul Fălești; Telefon:
025968236; Mobil: 076003942;
Email: primaria.ilenuta@mail.ru

14 MDL

14 MDL

Material săditor
de Caise 'Nadejda"

1 unitate

Material săditor de Cireș
"V.Cicalov"

Material săditor
de Cireș "Regina"

15

1 000 unități

Roșii de seră

3 800 MDL

6 000 MDL

orașul Fălești; Telefon:
+37325923195; Mobil:
+37378011066; Email: ion_turtureanu@mail.ru

Grâu alimentar

3 500 MDL

500 t

Telefon: 023555824; Mobil:
068481500; Email: brinzav@mail.ru

Roșii de seră

7 000 MDL

5t

Ungheni;
Telefon: +373 (236) 75378;
Email: stoicabs@mail.md

40 t

or. Chișinău, str. Traian 23/1, ap.
406; Telefon: +373 236 92518;
Mobil: +373 699 33055;
Email: serbuscoolga@gmail.com

200 t

s. Costuleni, r-n Ungheni; Telefon: +373 236 40230; Mobil: +373
79506811;
Email: ivrabie@mail.ru

25 t

orașul Fălești; Telefon:
+37325923195; Mobil:
+37378011066; Email: ion_turtureanu@mail.ru

Mere

1 000 unități

Telefon: 023555824; Mobil:
068481500; Email: brinzav@mail.
ru

Grâu alimentar
24% gluteina,
90% IDC

25 t

orașul Fălești; Telefon:
+37325923195; Mobil:
+37378011066; Email: ion_turtureanu@mail.ru

Transport
internațional

10 000 unități

s. Glinjeni, raionul Fălești; Mobil:
079540692; Email: vmisnei@
rambler.ru

5 000 unități

s. Glinjeni, raionul Fălești; Mobil:
079540692; Email: vmisnei@
rambler.ru

5 000 unități

s. Glinjeni, raionul Fălești; Mobil:
079540692; Email: vmisnei@
rambler.ru

Material săditor
de Vișin "Meteor"

14 MDL

1 000 unități

Telefon: 023555824; Mobil:
068481500; Email: brinzav@mail.ru

Material săditor
de Vișin "Corai"

14 MDL

1 000 unități

Telefon: 023555824; Mobil:
068481500; Email: brinzav@mail.ru

Material săditor
de Vișin "Pandi"

14 MDL

1 000 unități

Telefon: 023555824; Mobil:
068481500;
Email: brinzav@mail.ru

12 000
MDL

Transport Frigorific

3 200 MDL

3€

3€

15 unități

or. Durlești, str. Dimo 22; Telefon: +37368600041; Mobil:
+37368600041;
Email: vioniktir@mail.ru

5 unități

or. Durlești, str. Dimo 22; Telefon: +37368600041; Mobil:
+37368600041;
Email: vioniktir@mail.ru

CERERI
Produs / Serviciu
Grâu alimentar
24% gluteina,
95% IDC

Preț
2 800
MDL

Cantitate

500 t

Contacte
s. Sculeni, str. D. Cantemir 1;
Telefon: +373(236) 63629; Mobil:
+37369121750;
Email: ricomariobs@mail.md

Mai multe informații găsiți pe
www.agravista.md
Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparţine
www.agravista.md
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DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?

a
i
d
e
m inform
Abonaţi-Vă la ziarul AGRO
Index de abonare:

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN

PM 21948

PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

©

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

ŞI VEŢI PRIMI:

 informaţii despre preţuri pe diferite pieţe agricole din ţară;
 cereri şi oferte de producţie agroalimentară;
 recomandări ale specialiştilor în agricultură despre:
TOATE ACESTEA
LA UN PREŢ
REZONABIL
DE NUMAI

 creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
 îngrijirea livezilor şi viilor,
 creşterea animalelor,
 idei de afaceri profitabile argumentate economic.

154 de lei
PENTRU
UN ABONAMENT
ANUAL

PREŢURI DE ABONARE (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

14

42

84

126

154

* august vacanţă

Ozonteh IMPEX S.R.L. din oraşul Străşeni vă propune tractoare compacte la preţuri
 Tractoare compacte japoneze
de la 12 la 70 cai putere atât de
mâna a doua, cât şi noi

mici

 Asistenţă tehnică
 O gama larga de utilaj
nou pentru aceste tractoare
precum:
 Pluguri
 Stropitoare combinată (dotată
atât cu ventilator pentru stropit în
vie, cât şi cu braţe pentru stropitul
culturilor de câmp)

 Grapă cu discuri
 Cultivatoare
 Cositoare cu rotor
 Cositoare plată
 Burghiu de săpat gropi
 Remorcă simplă sau basculabilă
 Tocător de crengi
TOATE PIESELE DE SCHIMB
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE -

suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ

Pentru comoditate tractoarele
şi agregatele au fost expuse
pe o suprafaţă special amenajată ce se află în or. Străşeni la
adresa: şoseaua Chişinăului 1.
Terenul este amplasat exact
lângă Gara Auto, pe traseul
naţional Chişinău – Ungheni.

CONSUM REDUS
TRACŢIUNE 4x4
LONGEVITATE
STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ
PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ
PREŢ MIC

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

Ozonteh IMPEX S.R.L.
Mob.: 0698 98 123 - Nicolae
mob.: 0685 98 250 - Nicolae
mob.: 0698 98 987 - Ion

E-mail: ozonteh@gmail.com
www.TehnicaAgricola.md

