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Semnarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană (UE), liberalizarea regimului de vize și
alegerile parlamentare din 30 noiembrie, au fost evenimentele care au marcat anul 2014. Sunt
datele obţinute în urma unui sondaj de opinie realizat zilele trecute de către Asociaţia Sociologilor
și Demografilor din Moldova, dar și concluziile la care am ajuns noi și pe care vi le-am prezentat în
ultimul număr al ziarului. Populaţia a apreciat drept important și relaţiile tensionate cu Federaţia
Rusă, dar și situaţia dificilă de pe piaţa valutară, care a devenit critică încă de la finele anului trecut. De la începutul lui 2015 leul moldovenesc a fost într-o continuă scădere în raport cu euro și
dolarul, depreciindu-se în continuare.
Dacă despre toate evenimentele importante din anul trecut, ziarul AgroMediaInform a scris destul la timpul respectiv, nu
am reușit să abordăm subiectul deprecierii
leului moldovenesc. Luna ianuarie a venit
cu recorduri pe piaţa valutară. Moneda europeană și dolarul au crescut ajungând la
noi recorduri.
Se pare că embargoul rusesc și criza în
care s-au pomenit agricultorii are legătură
directă cu acest fenomen negativ. Cel puţin
așa susţine guvernatorul Băncii Naţionale
a Moldovei (BNM) , Dorin Drăguţanu, care
a declarat că la baza deprecierii leului stă
faptul că economia Moldovei a fost lovită
de şocuri externe, pentru care nu a fost
pregătită. El susţine că situaţia economică
din Rusia, dar şi embargourile impuse de

către această ţară pentru produsele agricole
moldoveneşti, au influenţat direct căderea
leului moldovenesc. „Rubla rusească a scăzut dramatic, aşa că muncitorii moldoveni
din Rusia trimit acasă mai puţini dolari sau
euro ca înainte. Astfel, au scăzut remitenţele. O altă cauză, care a dus la deprecierea
leului o constituie scăderea volumului
exporturilor, asupra cărora şi-au lăsat amprenta embargourile”, a precizat Drăguţanu.

PRODUSE MAI MULTE,
EXPORTURI MAI PUŢINE
Potrivit datelor Biroului Naţional de
Statistică (BNS), producţia globală agricolă
în Moldova în 2014 a constituit conform

estimărilor preliminare 108,2% comparativ
cu anul 2013. Specialiștii susţin că acest
fapt este condiţionat de creșterea producţiei vegetale – cu 10,8%, cât şi animale
– 4%. În producţia vegetală cea mai mare
creştere s-a văzut în producerea soiei - cu
70,2% şi rapiţei – cu 59,4%. Cea mai mare
recoltă a fost cea de porumb +7,8%, sfeclă
de zahăr +14,7% şi grâu + 9,1%. În sectorul zootehnic s-a înregistrat o creștere în
producerea cărnii de vită şi pasăre cu 7,3%,
iar producerea de ouă a crescut cu 3,4%.
Totuși, studiile arată că Moldova a exportat cu trei la sută mai puţine produse
în 11 luni ale anului trecut faţă de aceeaşi
perioadă a lui 2013.
Continuare în pagina 2
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ACTUALITATE

 EDITORIAL

CE AM ALES
ȘI CE AVEM ?
Au trecut două
luni de la alegerile din 30 noiembrie. Noii aleși nu
au reușit timp de
câteva săptămâni
să formeze o coaliţie. Mulţi dintre
noi am rămas
surprinși și dezamăgiţi de evoluţia
Arina ROȘCA
lucrurilor. Nici vizitele emisarilor
europeni până la Aeroportul din Chișinău unde
s-au întâlnit cu liderii celor 3 partide proeuropene nu a ajutat. Nici presupusa vizita a lui Iohannis și apoi anularea ei, nu i-a pus pe gânduri pe
politicienii moldoveni. Nici presiunea societăţii
civile nu i-a făcut să cedeze.
Ţara are un guvern demis, care funcţionează
pe ultima sută de metri, nu există încă o Lege a
Bugetului pentru anul 2015. Agricultorii nu pot
vedea un Regulament al Subvenţiilor. Oficialii
se lansează în declaraţii contradictorii cu referire la valoarea subvenţiilor, creditul polonez
și compensaţiile pentru agricultori. Între timp,
leul moldovenesc pierde terenul în faţa dolarului și monedei europene, iar preţurile la produsele alimentare și servicii sunt în continuă
creștere.
Cu mare greu, după lungi dezbateri, discuţii, polemici, politicienii au „dat naștere” unei
așa-zise coaliţii minoritare. Liderii celor trei
partide pro-europene nu au reușit să ajungă
la un compromis. Doar două dintre partide
s-au înţeles și au format Alianţa pentru o Moldovă Europeană, zic ei. În sfârșit, după două
luni, există un Parlament funcţional, căruia
au reușit să-i aleagă și un Președinte. Există
și un candidat propus pentru funcţia de PrimMinistru. Acum numai atât. Nu putem să ne
comparăm cu Grecia, de exemplu, care duminica trecută a avut alegeri, iar marţi deja un
premier care a depus jurământul și a trecut la
formarea noului guvern.
Stimaţi politicieni, noi ţinem minte toţi
președinţii interimari și numeroasele alegeri
anticipate și lupta pentru putere. Noi nu pentru
toate acestea am votat. Noi v-am mai dat o
șansă, poate ultima, nu o irosiţi.
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform
Bd. Ştefan cel Mare 123V
MD – 2004, Chişinău, Moldova
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ECONOMIA R. MOLDOVA

LA RĂSCRUCE DE DRUMURI
Sfârşit.
Început în pag. 1
Potrivit datelor statistice, exporturile spre Federaţia Rusă s-au micșorat cu
peste 30 de la sută, iar spre
Ucraina - cu 20 la sută. A
crescut volumul mărfurilor
exportate în Belarus, cu
peste 50 la sută. În același
timp, exporturile în ţările
CSI s-au micşorat cu aproape 19 la sută.
Potrivit datelor BNS, în
ianuarie-noiembrie 2014
exportul de mărfuri moldoveneşti în Rusia a însumat
407,4 milioane de dolari,
diminuîndu-se cu 31 la sută
faţă de perioada similară
a anului precedent. Totodată, ponderea Rusiei în
volumul total al exportului
moldovenesc a scăzut de la
26,5 până la 18,9 la sută.
Soldul negativ al balanţei
comerciale a Moldovei cu
Federaţia Rusă, înregistrat
timp de 11 luni ale anului
trecut a constituit 215,5 de
milioane de dolari, sporind
de 2,3 ori faţă de perioada
analogică a anului 2013.
După cum menţionează experţii, reducerea exportului
moldovenesc în Rusia este
condiţionată, în principal, de
interdicţia introdusă asupra
livrărilor de vinuri, fructe
și legume moldovenești. În
pofida sancţiunilor impuse,
agenţii economici au încasat
407 milioane de dolari de la
Federaţia Rusă, cu 31 % mai
puţin decât în anul 2013.
Principalul partener al
Moldovei, unde au ajuns
mai mult de jumătate din
exporturi, a fost Uniunea
Europeană. În UE au fost

exportate produse în valoare de 1,2 miliarde de dolari.
Cele mai deschise pieţe de
desfacere pentru produsele
moldoveneşti sunt cele din
România, Italia şi Germania. Exporturile spre România au crescut cu 5%. Ţara
vecină a achiziţionat mărfuri moldoveneşti în valoare
de 400 milioane de dolari.
Produsele alimentare,
animalele vii, dar şi diverse
articole manufacturate au
fost cele mai solicitate în
afara ţării. Cea mai mare
creştere s-a remarcat la exporturile de cereale, grăsimi
vegetale şi uleiuri rafinate,
zahăr şi preparate de zahăr, miere, îmbrăcăminte
şi accesorii, carne şi preparate din carne, produse
medicinale şi farmaceutice,
maşini şi aparate electrice.
R. Moldova exportă nu doar
în ţările CSI sau UE, dar
și în ţări mai îndepărtate,
precum China, Indonezia
şi Noua Zeelandă. Pe lângă
faptul că ţara noastră exportă produse autohtone,
ea rămâne a fi un teren
profitabil pentru mărfurile
destinate reexportului.

PROBLEME PE PIAŢA
DIN EST
Se pare că direcţia Rusia
încă rămâne suspendată
chiar dacă ambele părţi și-au
exprimat dorinţa de a începe
negocierile privind reluarea
exporturilor produselor agricole din ţara noastră. Nu este
clar ce se va întâmpla în relaţiile economice cu Ucraina,
care intenţionează să introducă taxe suplimentare de

import în mărime de 5-10%
pentru o serie întreagă de
mărfuri moldovenești. Potrivit ministrului Agriculturii şi
Industriei Alimentare, Vasile
Bumacov această acţiune din
partea statului vecin ar contravine relaţiilor bilaterale
cu Moldova şi altor acorduri
guvernamentale. Ministrul
susţine că legea „privind
măsurile de stabilizare a
balanţei de plăţi”, adoptată
la sfârşitul lunii decembrie
de Rada Supremă a Ucrainei,
contravine cursului european
al Ucrainei. Potrivit acestei
legi, se presupunea că din
1 ianuarie 2015 va fi introdusă o taxă suplimentară
în mărime de 5% şi 10%, la
mărfurile transportate pe
teritoriul Ucrainei în regim
vamal de import, indiferent
de ţara de provenienţă, cu
excepţia unor mărfuri vital
necesare. Potrivit lui Bumacov, în cazul intrării în
vigoare a acestui document,
Moldova va fi nevoită să ia
măsuri de răspuns. „Această
situaţie trebuie discutată nu
doar la nivel de Minister al
Agriculturii, dar şi la nivel de
Guvern, deoarece este o situaţie extrem de periculoasă»,
a mai precizat ministrul.
Pe fundalul situaţiei

instabile economice din
regiune, leul moldovenesc
continuă să se deprecieze.
Zilele trecute dolarul și euro
au înregistrat un nou record.
Fluctuaţiile de pe piaţa valutară au dus deja la revizuirea preţurilor la mai mule
produse de primă necesitate
cum ar fi medicamentele și
alimentele. Experţii economici susţin că va avea loc și o
ajustare a tarifelor la serviciile comunale. Potrivit lor, deprecierea leului moldovenesc
este într-adevăr strâns legată
de factorul extern. Totuși,
reacţia autorităţilor la acest
fenomen este una pasivă și
nu s-a intervenit suficient
pe piaţa valutară pentru a se
evita o astfel de devalorizare.
Autorităţile nu se avântă în prognoze. Guvernatorul BNM refuză să facă
previziuni privind stabilitatea leului moldovenesc,
dar susţine că este nevoie
de multă muncă pentru ca
economia moldovenească să
se conformeze noilor condiţii. Potrivit lui, o majorare
a volumelor exporturilor și
atragerea investiţiilor străine ar fi un început pentru
redresarea situaţiei.
A.R.

PRODUCĂTORII DE FRUCTE ȘIAU CREAT
UN BRAND PENTRU EXPORT
În jur de 20 companii producătoare
de fructe din R. Moldova vor fi reunite
sub brandul naţional comun, „Moldova
– taste makes the diﬀerence” (gustul
face diferenţa), pentru a participa la
două expoziţii de la Berlin și Dubai.
Proiectul Competitivitatea Agricolă și
Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED),
finanţat de Guvernul SUA, în parteneriat cu „Moldova-Fruct” și Asociaţia Producătorilor și Exportatorilor Strugurilor
de Masă, a organizat o sesiune de pregătire pentru participanţii la cele două
expoziţii, organizate în februarie.
„Există o percepţie foarte răspândită că produsele din R. Moldova au un
gust deosebit, natural, și accentul la
aceste evenimente trebuie pus anume
pe acest fapt”, a declarat Peter White,

specialistul în marketing al ACED.
Potrivit lui, primul lucru pe care îl observă cumpărătorul este aspectul și,
indubitabil, fructele moldovenești arată în prezent excelent. Însă nu suficient
pentru a convinge cumpărătorii să-și
schimbe obișnuinţa și să treacă la un
alt furnizor. „Trebuie să existe un motiv
serios pentru a abandona calea bătăto-

rită. Și acest motiv este gustul natural
al merelor, strugurilor și altor fructe și
legume, cu care Republica Moldova se
mândrește”, susţine White.
Fiecare companie participantă la
cele două expoziţii va avea propria
măsuţă, la care va primi vizitatorii și
promova produsele proprii. La Berlin,
standul va ocupa o suprafaţă de 39 de
metri pătraţi, iar la Dubai – 57 de metri pătraţi. Proiectul ACED va acoperi o
parte din cheltuielile pentru participarea producătorilor la ambele expoziţii.
În Germania, companiile vor expune
mere, struguri de masă, fructe uscate,
iar în Emiratele Arabe Unite vor fi
expuse mere, struguri, sucuri, legume
și fructe conservate, miere și ciocolată
umplută cu prune și nucă.
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Petru Cazacu este un tânăr de 38 de ani originar din
raionul Ismail, regiunea Odessa. A venit la studii în R.
Moldova și a decis să rămână aici. Pentru că și-a dorit
să fie propriul său stăpân, a deschis o afacere cu fructe
uscate. La început uscătoria a fost una foarte mică, dar
cu timpul capacitatea de producere s-a mărit. Astăzi,
tânărul exportă fructe uscate și plante medicinale în
mai multe ţări din Europa și zona CSI și are planuri
mari pentru viitor.
Deși acum nu este sezonul de funcţionare pentru uscătorie, Petru Cazacu
vine în fiecare zi în satul
Bălăbănești, Criuleni, unde
se află întreprinderea. Supraveghează zona, verifică
utilajele și marfa depozitată, caută clienţi pentru
export, face planuri pentru
viitor. Uscătoria lucrează
la capacitate maximă în
perioada iulie-octombrie,
când numărul angajaţilor
ajunge la 40 de oameni.
Pe lângă uscarea fructelor, aici sunt verificate și
reambalate plantele medicinale aduse de gospodăriile silvice din întreaga
republică, după care sunt
exportate peste hotare. În
timpul studenţiei tânărul
a activat în cadrul unei
firme farmaceutice și de
atunci i-a apărut dorinţa
de a lucra cu plantele medicinale.
În 2001 Petru Cazacu
a deschis o mini-uscătorie
în apropierea satului Tohatin. După multă muncă,
în 2012 a reușit să-și extindă afacerea. Uscătoria
se află acum pe teritoriul
unei foste fabrici de conserve, care în perioada
sovietică livra zilnic 7-8
camioane cu marfă pentru
fosta Uniune. Petru Cazacu este un tânăr pasionat
de munca sa, îi place să
lucreze în acest sector și
poate să vorbească ore în

șir despre calităţile și beneficiile fructelor uscate și
a plantelor medicinale.

FRUCTELE USCATE
SUNT UN PRODUS
BIOECOLOGIC
Toată lumea cunoaște
că este bine pentru sănătate să consumi fructe
uscate. Medicii susţin
că prunele uscate sunt o
sursă bogata de vitamine
și minerale și oferă organismului o doză bună
de fibre. Ele au în compoziţia lor resveratrol, un
antioxidant puternic care
previne bolile cardiovasculare. Merele uscate sunt
bogate în fibre şi potasiu
și sărace în grăsimi. Măcieşul uscat este mult mai
valoros decât cel proaspăt.
El conţine de două ori mai
multe substanţe nutritive
benefice și protejează organismul de răceală mai
bine decât orice complex
de vitamine.
Uscătoria lui Petru Cazacu usucă fructe clasice
cum ar fi : prune, mere,
gutui, pere, vișine și cireșe,
dar și fructe de pădure:
măcieș, scoruș negru și
roșu, păducel. Materia
primă este livrată de către
gospodăriile ţărănești cu
care colaborează de mai
mult timp, în bază de con-

tract, dar uneori angajaţii
întreprinderii caută oferte
noi de livrare. Sunt acceptate numai fructele bune,
crescute cu respectarea
normelor tehnologice.
„Numai din materie primă
de calitate, putem obţine
un produs uscat de calitate. Niciodată nu am avut
vreun reproș din partea
clienţilor referitor la calitate. Produsul nostru este
unul bio-ecologic”, susţine
tânărul.
Sezonul de uscare
începe în iulie, odată
cu apariţia mărului de
vară. Treptat urmează
măcieșul și pruna. Apoi
mărul de iarnă, păducelul, scorușul negru etc.
Fructele sunt cumpărate
numai în stare proaspătă. În 2014 au fost
mai multe solicitări din
partea agricultorilor care
au vrut să livreze fructe,
pentru că nu știau ce să
facă cu ele, din cauza
embargoului. Însă Petru
spune că a primit doar
o anumită cantitate de
fructe proaspete, deoarece nu-și poate permite să
producă mai mult și să
nu aibă unde să livreze.
Fructele de pădure sunt
livrate de către gospodăriile silvice, dar și prin
intermediul punctelor de
colectare.

TONE
DE FRUCTE USCATE
ÎN FIECARE AN
Mergem să vizităm
cuptoarele. Într-un singur cuptor încap 12 lăzi
sau carete, cum le spun
angajaţii uscătoriei. Diferă mult capacitatea de
uscare a unui cuptor în

dependenţă despre ce produs vorbim. „Pe o astfel
de caretă încap 500 de kg
de măcieș proaspăt. Un
cuptor usucă la un ciclu 6
tone de măcieș. În cazul
merelor, vorbim despre 2,5
tone, la fel și în cazul gutuilor și perelor. Prunele în
schimb încap mai multe,
cam 6-7 tone”, ne spune
Petru.
Pentru a obţine 50
tone de mere uscate, se
prelucrează cam 600 tone
de mere proaspete. Ca
să primești un kilogram
de mere uscate, trebuie
să utilizezi 6,5 – 7 kg de
mere proaspete. Aceeași
situaţie este și în cazul
gutuilor și perelor. În cazul prunelor, dintr-un kg
de fruct proaspăt iese 250
grame de prună uscată. În
cazul măcieșului, din 10
kg de măcieș proaspăt iese
cam 5 kg de fruct uscat.
„Un cuptor poate prelucra
în 24 de ore cam 3-4 tone
de marfă uscată, în cazul
măcieșului, de exemplu,
dar contează despre ce
fruct vorbim. La fel au
mare importanţă și condiţiile în care este adusă
materia primă. Contează
dacă a fost ploaie mai
multe zile, sau secetă în
ultima lună. Cel mai mult
timp pentru uscare necesită pruna, până la 28-35
de ore, dar iarăși, în dependenţă de condiţiile de
colectare”, ne spune tânărul. Înainte de a ajunge în
cuptor, fructele sunt tăiate
cu mașini speciale, sub diverse forme. Întreprinderea este dotată cu tehnica
modernă și utilaj necesar
pentru a obţine un produs
de o calitate înaltă. În
final, fructele sunt ambalate în saci de dimensiuni
mari și exportate în mai

multe ţări.
De asemenea, întreprinderea colectează plante medicinale. „Plantele
le cumpărăm deja uscate.
Avem o gamă de 30 de
poziţii cu care lucrăm.
Colaborăm cu gospodăriile
silvice. După ce sunt aduse, plantele sunt puse pe
o masă specială, sunt bine
verificate, apoi reambalate
în alţi saci unde se scrie
greutatea exactă, sunt cusute cu o mașină specială
și pregătite pentru export.
Achiziţionăm plante din
toate colţurile ţării. Cea
mai mare parte din ele o
exportăm în Rusia, Belarus
și UE, în Moldova rămân
cam 3-5%”, susţine Petru
Cazacu.

PLANURI MARI
PENTRU VIITOR
Tânărului îi place munca lui și zice că afacerea
este una profitabilă. A
reușit să se dezvolte inclusiv cu ajutorul subvenţiilor din partea statului,
care i-au fost de mare ajutor. Astăzi, fructele uscate
la Bălăbănești sunt exportate în ţări ca Polonia,
Macedonia, Cehia, Rusia,
Belarus, Ucraina, Lituania, SUA. Embargoul din
partea Rusiei nu a afectat
acest sector, totuși în anul
2014 uscătoria nu a lucrat
la capacitate maximă.
„Tot timpul există riscul
să nu avem unde exporta
produsele. Urmărim situaţia politică din regiune și
chiar dacă acum nu avem
proleme cu exporturile,
am minimizat cantităţile
de producere, pentru a nu
ajunge în situaţii dificile.
În 2013 am produs dublu
faţă de anul 2014 și am

realizat absolut toată marfa. Acum, mai avem produse în depozite”. De asemenea, la export tot timpul există concurenţa cu
alte state. „În cazul prunei
și măcieșului avem ţări
concurente. De exemplu,
spre Rusia ţara concurentă
este Uzbekistanul, iar spre
Europa este Bulgaria. Dacă
într-un an a fost roadă
multă, există riscul să nu
avem unde livra marfa”.
În prezent afaceristul
are pierderi din cauza fluctuaţiilor pe piaţa valutară.
O altă problemă cu care se
confruntă în organizarea
muncii este lipsa oamenilor capabili și dornici
să muncească. Totuși, în
ultima perioadă a observat
că multă lume se întoarce
de la munci din Rusia din
cauza devalorizării rublei.
Petru Cazacu consideră
că piaţa europeană are o
capacitate foarte mare de
absorbţie a producţiei de
fructe uscate moldovenești,
totuși europenii încă ne
privesc neîncrezători. „Nu
știu de ce se uită sceptic la
noi, probabil nu au încredere deplină. Iată nemţii,
aceeași marfă ca la noi,
aleg să o cumpere de la polonezi, pentru că au încredere în ei, fac parte dintr-o
comunitate. Nu vorbim aici
despre calitate, ci despre
bariera psihologică”. În
viitor își dorește să poată
ambala cantităţi mai mici
de fructe și să vândă deja
produsul finit, cu marcajele
întreprinderii, pentru că
acum alţii cumpără de la
el fructele în saci mari și le
ambalează sub alt nume.
Cel mai bun sfat pe
care ar vrea să-l dea tânărul antreprenor pentru
cei care vor să deschidă o
afacere indiferent de domeniul de activitate, este
să se pună accentul mai
întâi pe calitate, dar nu
pe cantitate. Doar în acest
caz afacerea va avea un
succes garantat. În ţara
noastră, potrivit lui, încă
mai este mult de lucru
la acest capitol. Producătorii moldoveni au șanse
reale să cucerească piaţa
europeană, dar, consideră
tânărul, statul ar trebui să
vină mai mult în sprijinul
celor care au afaceri în
zona rurală. Numai astfel
se vor dezvolta localităţile,
infrastructura, iar sătenii
vor găsi acasă locuri de
muncă.
Arina ROȘCA
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Porumbul va fi cea mai profitabilă cultură în 2015,
iar soia va fi marea dezamăgire. Cultura de soia reprezintă cea mai proastă investiţie agricolă în 2015,
după ce a încheiat anul 2014 cu un preţ minim
pentru ultimii 5 ani. De cealaltă parte, cea mai stabilă cultură mare va fi porumbul, apreciază analiștii
Rabobank.
În previziunile lor,
specialiștii au analizat
evoluţiile bursiere din ultimul an, dar și din lunile
anterioare. Astfel, la soia,
preţul mediu pe ultimul
trimestru a fost de 9,80
de dolari/bușel (unitate
de măsură engleză pentru
volum, un bușel este egal
cu 27 de kg) în timp ce în
decembrie, nivelul a scăzut până la 9 dolari/bușel.
Preţul este mai mic decât
cel pentru contractele futures care, la finele anului
2014, se situau la 20,13
dolari/bușel cu livrare în
ianuarie 2015 și de 19,9
dolari/bușel pentru soia
livrată în ianuarie 2016.
Preţul mic la soia este
influenţat mai ales de
recoltele bune ce s-au
obţinut în 2014, dar și
de faptul că previziunile

sunt foarte bune pentru
producţiile din America
de Sud, care vor înclina foarte mult balanţa.
Astfel, se estimează că
fermierii din Argentina,
Brazilia și Paraguay vor
strânge nu mai puţin de
156 de milioane de tone
de soia, cu peste 7 milioane de tone mai mult
decât în 2014. În același
timp, nici importurile din
China nu ajută întrucât,
deși s-au semnat contracte de 73 de milioane
de tone de soia pentru
2014/15, această cantitate este cu 4 milioane de
tone mai mică decât estimările SUA.
De cealaltă parte,
analiștii Rabobank vorbesc despre porumb că
va fi cultura agricolă cea
mai stabilă și mai profi-

tabilă în 2015. Preţul său
va fi influenţat de faptul
că suprafaţa cultivată în
SUA va scădea de la 90,9
milioane de acri în 2014
la 88,3 milioane de acri
în 2015. În același timp,
și porumbul safrina – a
doua cultură sau „cultura mică” în Brazilia, va
avea producţii cu 10%
mai mici, de circa 44 de
milioane de tone. În aces-

te condiţii este aproape
sigur că porumbul își va
menţine un preţ bun pe
parcursul lui 2015.
După un an agricol
2014 cu recolte bune
și foarte bune, anul curent va aduce o scădere
generală a producţiilor,
apreciază reprezentanţii
celei mai puternice forme
asociative de la nivel european, Copa-Cogeca.

Departamentul dedicat
culturii cerealelor din cadrul Copa-Cogeca a anunţat motivele pentru care
specialiștii sunt convinși
că anul agricol 2015 va fi
unul mai slab decât cel pe
care l-am încheiat recent.
„Am atins un nivel ridicat
al producţiilor agricole în
2014, cu o recoltă totală de 322,4 milioane de
tone. Totuși, calitatea grâ-

nelor a fost slabă în multe state UE acolo unde
producătorii agricoli au
avut de înfruntat vremea
dificilă și capricioasă”, a
declarat Max Schulman,
președintele Comisiei
pentru Cereale din cadrul
Copa-Cogeca.
Acesta a arătat că
fermierii sunt îngrijoraţi
privind soarta recoltelor lor din anul curent
. „Fermierii se tem în
legătură cu disponibilitatea pe piaţă a produselor pentru sănătatea
plantelor. În anul 2015,
ne așteptăm ca recoltele să fie cu 5,3% mai
mici, ceea ce înseamnă
că este nevoie de plante
rezistente, de hibrizi noi
și îmbunătăţiţi, de cercetare și de dezvoltare, de
produse pentru protecţia
plantelor de cea mai
bună calitate. Aceste
produse sunt cruciale
pentru a obţine cele mai
bune producţii agricole
și pentru a răspunde cererii pieţei, pentru a hrăni lumea”, a accentuat
Max Schulmann.

CEA MAI IEFTINĂ SOLUŢIE PENTRU

RECICLAREA DEȘEURILOR
DIN LIVADĂ
După curăţitul copacilor din livezi, agricultorii se
confruntă cu problema crengilor rămase. Întrebarea
lor este ce să facă cu ele? Vor fi adunate cu tractorul la capătul rândului și apoi arse, astfel poluând
atmosfera? Sau le vor toca cu un tocător cu ciocane
și cheltui pentru aceasta multă motorină pentru a
obţine curat în livadă.
Compania Ozonteh IMPEX S.R.L. a prezentat anul
acesta la expoziţia Moldagrotech a treia soluţie pentru problema crengilor, pe care o consideră cea mai
raţională dintre toate. Utilajul prezentat este un
mărunţitor de crengi cu numele PIRANIA. Folosirea
acestui utilaj permite colectarea crengilor rămase
după curăţitul copacilor din livezi și pădure, resturi
ce nu le folosește nimeni. Totul se face operativ cu
sinecosturi mici de operare.

PRINCIPIUL DE LUCRU CU ACEST UTILAJ
ESTE FOARTE SIMPLU:

MĂRUNŢITORUL ESTE FOARTE
INTERESANT PENTRU CĂ:

 La curăţirea copacilor crengile sunt aranjate cât de
cât, pentru ca ulterior să fie ușor luate una după alta;
 Tractorul se apropie de grămadă și un muncitor încarcă în Mărunţitor creangă după creangă. Important de atenţionat că productivitatea utilajului de
mărunţit prezentat, este foarte mare, de până la 5
metri cubi pe oră,
 Tocătura rezultată este în formă de bucăţi mari, cam
de 12 cm lungime și este colectată direct în saci;
 La sfârșitul zilei de muncă tractorul încarcă toţi sacii în remorcă și îi transportă la depozitare și uscat,
iar ulterior agricultorul poate să ardă bucăţi mari de
lemn în cazanul de acasă fără să cumpere lemne sau
să achite gazul.

 Mărunţește crengi până la 7-8 cm în diametru inclusiv ramificaţii – deci poate toca toate deșeurile
din livezi și pădure, pentru că tot ce are o grosime
mai mare de 8 cm nu mai este deșeu, ci crengi pe
care oamenii și așa le colectează;
 Mărunţește crengile în bucăţi mari - ce permite
folosirea lor direct ca lemn de foc, în același timp
mărunţitorul are o productivitate mare, de 5 metri
cubi pe oră;
 Pentru o oră de lucru un tractor consumă cam 2
litri de motorină, pe o zi de lucru consumă în jur
de 20 litri de motorina, inclusiv pentru transport,
timp de o zi de lucru poate colecta cam 40 metri
cubi de mărunţitură de crengi.

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ozonteh IMPEX S.R.L.

NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI: Mob.: 0698 98 123 - Nicolae
E-mail: ozonteh@gmail.com
www.tehnicaagricola.md

mob.: 0685 98 250 - Nicolae
mob.: 0698 98 987 - Ion
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COTA TVA LA ALIMENTE
ESTE FOARTE ÎNALTĂ
ÎN ŢARA NOASTRĂ
Într-un comunicat de presă difuzat de Confederaţia
Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) se
precizează că Republica Moldova rămâne în topul
statelor europene cu una din cele mai mari cote
TVA la alimente. Prin urmare, sindicatele au cerut
autorităţilor o reducere a TVA-ului pentru produsele
alimentare. Cei din partea opusă, reprezentanţi ai
Ministerului Economiei, susţin că o asemenea reducere ar putea duce la mari pierderi financiare pentru
bugetul de stat.
Confederaţia Naţională
a Sindicatelor din Moldova a propus autorităţilor
moldovenești să urmeze
experienţă ţărilor din Uniunea Europeană (UE) și să
reducă cota TVA până la
5% la produse alimentare.
În comunicatul sindicatelor
se precizează că ţara noastră rămâne în topul statelor europene cu una din
cele mai mari cote TVA la
alimente. În prezent, potrivit art. 96 din Codul fiscal,
produselor alimentare li se
aplică cota standard TVA
de 20%, cu excepţia produselor de panificaţie, lapte,
vin şi zahăr, pentru care
taxa este de 8%.
Majoritatea ţărilor europene practică impozite
pentru mărfurile alimentare mai scăzute faţă de
cota standard: Olanda
aplică 6% TVA, Austria
– 10%, Finlanda – 13%,
Cehia – 10%. În schimb,
în unele state, taxarea
variază în funcţie de bu-

nurile alimentare. Astfel,
Spania practică TVA redus
la hrană de 4 şi 8%, Franţa taxează alimentele cu
5,5% și 19,6%, iar italienii
plătesc pentru produsele
alimentare 4 și 10%. Alte
state practică 3 sau chiar
4 cote de TVA pentru alimente, cea mai ridicată
fiind cota standard. Astfel,
Polonia aplică TVA de 5%,
8% si 23%, iar Portugalia
de 6%, 13% și 23%. Sunt şi
state care nu impozitează
deloc alimentele, cum ar
fi Marea Britanie, Irlanda
şi Malta, TVA-ul la alimente este zero. De altfel,
practica internaţională
demonstrează că o cotă
mare a TVA nu constituie
întotdeauna venituri mari
pentru buget. Ba dimpotrivă, cote majorate conduc
la acţiuni masive de evaziune fiscală.
Sindicatele susţin că
o reducere a cotei TVA va
însemna nu doar un sprijin
pentru păturile defavoriza-

te, dar va fi un stimulent
activ de reducere a evaziunii fiscale. De asemenea,
va duce la dezvoltarea
sectorului agroalimentar şi
crearea de locuri de muncă
prin stimularea procurării
unor produse sănătoase şi
creşterea consumului datorat reducerii preţurilor şi
implicit majorarea încasărilor din TVA la buget. Este
de menţionat că, veniturile
Republicii Moldova din TVA
constituie circa 47% din
totalul veniturilor conform
Legii bugetului de stat pentru anul 2014. Principala
cauză al acestui indicator
redus ar fi evaziunea fiscală
anume pentru produsele
supra-taxate.

AUTORITĂŢILE
SUNT SCEPTICE
Propunerea sindicatelor
necesită o analiză detaliată, deoarece poate duce
la mari pierderi financiare, consideră viceministrul Economiei, Octavian
Calmâc. Potrivit lui, acceptând propunerea sindicatelor, statul poate pierde
resurse semnificative în
buget. „Argumentele lor
urmează să fie examinate
de experţi. Urmează de văzut în ce mod aceste scutiri
vor modifica politica bugetar fiscală pentru 2015.
Se poate adeveri că aceste
schimbări vor deveni un

lux inaccesibil pentru Moldova», consideră Calmâc.
Calmâc crede că TVA-ul
de 5% este un indice extrem
de mic şi posibil va fi mai
corect de realizat alte scutiri. Viceministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vlad Loghin, a declarat
că ministerul este interesat
de asemenea scutiri, însă
este necesar de a reieşi din
situaţia economică actuală.
„Întotdeauna suntem de
partea agricultorilor noştri, dar rezultatul trebuie
să aducă folos atât unei
părţi, cât şi altei, în persoana statului. În plus, nu
trebuie să uităm şi de alte
ramuri», a spus el. Potrivit
viceministrului, una din

ramurile agriculturii, cum
ar fi piscicultura, necesită
sprijin considerabil. „Recent
ni s-a adresat o întreprindere de creştere a peştilor
din familia nisetru, care are
adresa juridică în Tiraspol.
Compania este interesată în
comercializarea producţiei
sale în toată ţara, însă legislaţia noastră fiscală este
mai strictă decât pe malul
stâng al Nistrului. Impozitele din regiunea transnistreană sunt cu 40-45%
mai mici decât în cealaltă
parte a Moldovei. Compania
a cerut introducerea scutirilor fiscale şi considerăm
că acest pas va fi în folosul
tuturor», a spus Loghin.
A.R.

LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢIE A SISTEMELOR DE IRIGARE CONTINUĂ
Reabilitarea a opt sisteme de irigare efectuată
în cadrul Programului
Compact al Guvernului SUA
continuă și în perioada rece
a anului. Actualmente toate
lucrările de construcţie la
sistemele de irigare Jora
de Jos, Coșniţa, Puhăceni și
Roșcani (de pe râul Nistru)
Blindești, Grozești, Leova și
Chircani – Zârnești (de pe
râul Prut) sunt efectuate la
staţiile de pompare. Companiile de construcţie execută
lucrări de finisaj interior în
clădirile staţiilor de pompare, lucrări de sudare, întărirea fundaţiilor, instalarea
construcţiilor metalice și a

pompelor, instalarea cablajului.
Lucrările în teren ce
ţin de instalarea reţelei
de ţevi, a hidranţilor și
prizelor de captare a apei
vor fi reluate primăvară,
când temperatura aerului
va depăși cinci grade cu
plus și se va reduce umiditatea solului. Cele mai
avansate sunt lucrările de
reabilitare la sistemele de
irigare Blindești, Puhăceni
și Roșcani, unde peste 75
la sută dintre lucrări au
fost executate. De asemenea, se estimează că aceste
sisteme de irigare vor fi
lansate înainte de termen

în lunile aprilie-mai. Celelalte sisteme de irigare vor
fi reabilitate până la finele
lunii iulie curent. În cadrul
Programului Compact au
fost incluse pentru reabilitare 10 sisteme de irigare
care va permite irigarea
a mai bine de 15 mii de
hectare de teren agricol,
prelucrat de circa 9 mii de
fermieri. Guvernul SUA a
alocat în acest scop circa
80 de milioane USD. Primele sisteme de irigare
Criuleni și Lopatna au
fost date în exploatare, iar
fermierii din aria acestor
sisteme vor putea să irige
în sezonul agricol 2015.
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MAI PUŢINĂ PÂINE SOCIALĂ
ÎN MAGAZINE
Pâinea socială „Chișinău” a dispărut din magazine după ce o linie de producere din cadrul
întreprinderii „Franzeluţa” s-a defectat la mijlocul lunii ianuarie. Acest tip de pâine era cel mai
ieﬅin, costa până nu demult un leu şi 50 de bani
și era repede achiziţionat de către cumpărători.
Întreprinderea menţionată produce încă câteva
tipuri de pâine socială, dar acestea se vând la un
preţ mult mai mare, de 3 sau chiar 4 lei bucata.
Nu este deloc avantajos să produci pâine socială,
susţin reprezentanţii unor întreprinderi de panificaţie, care s-au adresat Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) să examineze
posibilitatea acordării compensaţiilor pentru
producerea acestui tip de pâine.
Linia de producere
a pâinii „Chișinău” s-a
defectat la 15 ianuarie,
de atunci cel mai ieﬅin
tip de pâine produs de
Franzeluţa este imposibil de găsit. Deoarece
este o linie foarte învechită, reparaţia va dura
o perioadă nedeterminată de timp. Se studiază posibilitatea de a
produce această pâine
de către alte uzine,
linii, dar tehnologic e
foarte complicată situaţia, susţin funcţionari
din cadrul primăriei
capitalei. Potrivit Valentinei Constantinov,
şef adjunct al Direcţiei
Comerţ a Capitalei, se
caută modalităţi de a
produce pâinea la alte
uzine specializate. Totuşi, autorităţile dau
asigurări că acei care
consumă o astfel de
pâine nu trebuie să îşi
facă griji, întrucât sunt
în vânzare alte şapteopt feluri de pâine socială. Numai că acestea

au un preţ mai mare, de
3 sau chiar 4 lei bucata.
Pâinea socială „Chişinău” ar putea reveni în
magazine în luna februarie, dar cu alt preţ
și cu alte componente.
Viceministrul Agriculturii şi Industriei
Alimentare, Gheorghe
Gaberi, a declarat pentru presă că întreprinderilor de panificaţie
nu le este avantajos
să producă pâine ieftină, vânzarea căreia
nu se răscumpără. „Cel
mai mare combinat
de panificaţie din Moldova „Franzeluţa”, de
exemplu, a modernizat
utilajul, a înnoit liniile
tehnologice. Întreprinderea a luat credite
mari pentru aceasta,
care trebuie returnate,
iar producerea pâinii
ieﬅine presupune doar
pierderi. În acest sens
am fost rugaţi să găsim
posibilităţi de acordare a compensaţiilor”,
a spus el. Potrivit lui,

Ministerul examinează câteva variante de
compensare, fie pentru
producători, fie pentru
persoanele social vulnerabile, pentru ca pâinea
socială să ajungă la cei
care au cu adevărat
nevoie.
Potrivit reprezentanţilor Franzeluţa
producerea celei mai
ieﬅine pâini presupune
doar pierderi. „Dacă o
întreprindere continuă
să vândă producţia sub
preţul de cost, mai devreme sau mai târziu
va falimenta, este clar.
Metoda cea mai bună
este ca acele persoane
din pături social-vulnerabile ar trebui să beneficieze de compensaţii
nominative, în aşa mod
ca ei să decidă de care
pâine cumpără”, afirmă
ministrul în exerciţiu
al Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile
Bumacov.

RENTABILITATE
ZERO
În afară de „Franzeluţa” și alte combinate
de pâine din ţară produc
așa-numita pâine socială, deși reprezentanţii
acestora susţin că nu
există o obligativitate în
acest sens, poate doar
una morală. Trebuie să
ne gândim și la oameni
nevoiași, susţin ei.
Vladimir Spânu, directorul unei brutării
din orașul Râșcani ne-a
declarat că la ei la fel se
produce pâine socială.
„Vorbim despre franzela
albă și sură, pe care le
comercializăm ca pâine socială la un preţ
de 3,50-3,85 lei pentru
jumătate de kg. Nimeni
nu ne obligă să facem
acest lucru, dar vrem să
sprijinim păturile social-vulnerabile. Avem o
moară datorită căreia

putem lucra mai eficient. Dacă nu ar exista
moara nu știu cum am
supravieţui, pentru că
nu este deloc rentabil să
cumperi făină cu 5 lei
kilogramul și să vinzi
pâine de 3 lei. Ar fi bine
să existe o strategie
pe ţară în acest sens,
pentru că rentabilitatea este zero. Abia ne
menţinem pe linia de
plutire”.
Directorul comercial al combinatului de
pâine din Cahul, Vadim
Culidobri, ne-a declarat
că întreprinderea produce pâine socială din
anul 2008 și nu există
nici un fel de obligaţie
în acest sens. „ În jur
de 5 % din producerea
noastră este pâine socială, se vinde la preţul
de 3,67 , este o pâine
rotundă și are un semn
pe ea. Rentabilitatea în
producerea acestui tip
de pâine este zero. Sigur

că ne-am dori un anumit ajutor”.
Problema pâinii sociale se discută de mai
mult timp. Experţii economici susţin că „Franzeluţa” a fost obligată
să producă pâine ieﬅină
încă în anul 2003, în
baza unei indicaţii verbale făcute de preşedintele de atunci, Vladimir
Voronin, iar această
practică este una incorectă care distruge piaţa
şi producătorii mici. Mihai Suvac, șeful Direcţiei politici de producţie
și reglementări de
calitate a produselor vegetale din cadrul MAIA,
ne-a declarat că problemele în acest sector pot
fi rezolvate doar prin
liberalizarea pieţei produselor de panificaţie,
așa cum s-a procedat în
cazul liberalizării pieţei
produselor petroliere.

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE
A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”
Dezvoltarea afacerilor
 Elaborarea planurilor de afaceri (acreditaţi la programele IFAD şi
proiectul ACED)
 Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru
accesarea finanţărilor
 Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor şi
identificarea furnizorilor de echipamente
 Asistenţă la pregătirea aplicaţiilor pentru accesarea subvenţiilor
 Organizarea vizitelor şi misiunilor de afaceri

Dezvoltarea cooperativelor de marketing
 Asistenţă la crearea şi dezvoltarea cooperativelor de marketing
 Asistenţă la crearea şi dezvoltarea asociaţiilor profesionale pe
produs
 Instruiri în dezvoltarea afacerilor şi cooperativelor de marketing

Servicii de marketing





Servicii de intermediere a producţiei agricole
Oferirea informaţiei despre preţuri şi pieţe
Promovarea cererilor şi ofertelor comerciale
Elaborarea studiilor şi cercetărilor de piaţă
Pentru informaţii suplimentare apelaţi
oficiul naţional de coordonare
şi organizaţiile regionale
ale Federaţiei AGROinform
Tel.: 373 22 23 56 98
Fax: 373 22 23 78 30
www.agroinform.md
www.agravista.md

A.R.
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PINTILIE PÂRVAN: „PRODUCĂTORII AGRICOLI
SE VOR REORIENTA ȘI ÎȘI VOR GĂSI
LOCUL LOR PE PIAŢA EUROPEANĂ”
A început construcţia primei fabrici de stat de
peleţi. Produsele vor fi destinate cazanelor pe biomasă din școli, grădiniţe și instituţii medicale.
Fabrica de peleţi este construită în cadrul proiectului „Sisteme de încălzire pe bază de biomasă în
localităţile R. Moldova” şi este parte a programului
cu finanţare japoneză 2KR. Producerea peleţilor
va fi supravegheată de institutul de fitotehnie
„Porumbeni”, pe teritoriul căruia este construită
fabrica. Despre peleţi, hibrizi de porumb, seminţe
și perioada de recoltare a acestora, am discutat cu
Pintilie Pârvan, directorul Institutului Porumbeni.
- Spuneţi-ne vă rugăm
mai multe detalii despre
fabrica de peleţi.
- Construcţia fabricii a
început, a fost pus fundamentul și sperăm că în primăvară se va lucra intens
pentru a finisa construcţia.
Vrem ca în luna iunie, începutul lui iulie, când începe
recoltarea primelor cereale,
fabrica să fie dată în exploatare și să primim la procesare paie, beţe de porumb
și floarea – soarelui. Pentru
acest proiect a fost ales institutul nostru, deoarece se
dorește să se dea un suport
știinţific în ce privește cultivarea plantelor energetice,
dar și în producerea peleţilor. Vom crește mai multe
culturi energetice: sorgul
zaharat, copacul paulownia,
salcia energetică. Fabrica
va avea o capacitate anuală
de 5 mii de tone de peleţi,
care vor fi produși pe baza
materiei prime livrate de pe
terenurile institutului. Este
un obiectiv doar pentru început, apoi vom mări capacitatea de producere a fabricii.
Peleţii vor fi destinaţi pentru
cazangeriile care funcţionează pe biomasă construite
în școli, grădiniţe, spitale și
vor fi repartizaţi după cum
va decide statul. Tot echipamentul pentru fabrică va fi
adus din Japonia. Mulţumim
guvernului japonez, aproape
toate cheltuielile sunt suportate în marea majoritate
de această ţară.
- Se zice că la producerea peleţilor pot apare
diverse probleme…
- O condiţie pentru crearea peleţilor calitativi ar
fi că materia primă trebuie
să fie foarte uscată. Dacă
este mai uscată, vor fi mai
puţine cheltuieli de producere și reiese că și costul de
producere al peleţilor va fi
mai mic. Sorgul zaharat,
cultura la care vrem să ne
întoarcem, are mai multe
probleme în acest sens.
Crește până la 4-5 m înălţime și este destul de complicat să o recoltăm, dar are
și umiditate destul de mare.
Totuși, specialiștii au calculat că este mai rentabil de
a produce peleţi din sorgul

zaharat, chiar dacă sunt
cheltuieli mari la uscarea
materiei prime. Ele se răscumpără la producţia gata,
pentru că produsul gata
final este mai mare decât în
cazul culturilor tradiţionale
cum ar fi porumbul, grâul,
floarea soarelui.
- Care credeţi că este
cea mai eficientă cultură
pentru noi pe care o putem utiliza la producerea
peleţilor?
- Nu știu dacă cineva ar
putea spune exact. Teoretic
se vorbește despre paulownia, despre salcia energetică,
dar și despre sorgul zaharat.
Vom vedea la modul practic,
vom încerca toate culturile
și care va fi mai rentabilă, pe
aceea o vom alege. Un lucru
este important: peleţii trebuie să fie consistenţi, concentraţi, ca energia de ardere să
fie mare. Nu trebuie să producem peleţi care să ardă ca
paiele și să nu dea căldură
și eficacitate. Avem încă de
studiat și analizat, după care
vom face niște recomandări
concrete și corecte.
- Care ar fi preţul de
construcţie a unei asemenea fabrici?
- Vom reveni la preţ mai
târziu când construcţia va fi
finalizată. Este cert faptul că
în republică ar mai fi nevoie
de cel puţin trei asemenea
fabrici: sud, nord, centru.
Există un proiect de a trece

majoritatea cazangeriilor la
biomasă.
- Alţi specialiști susţin că strângerea resturilor din agricultură nu
ar fi benefică pentru pământ. Ce credeţi?
- Haideţi să analizăm.
În perioada sovietică toate
paiele, beţele de răsărită se
duceau la complexe. Începând cu anii 90 se dădea foc
la paie. Acum se propune
ca paiele să fie recoltate și
transformate în peleţi. Care
este pierderea? Poate puţin

- Cu ce probleme se
confruntă Institutul?
- Cea mai mare problemă pe care o avem ţine
de procesarea seminţelor.
Noi producem produsul
știinţific, liniile, formele
parentale. După care, împreună cu producătorii din
diferite zone producem
hibrizi. Fie le dăm, fie le
vindem formele parentale
și ei produc hibrizi. Dacă
am vândut, ei mai departe
produc hibrizi și-i vând,
adică strâng smântâna la

din resturi se mărunţeau
și se împrăștiau în sol, dar
nu cred că pierderile sunt
înalte.
- Cu ce altceva se mai
ocupă în prezent Institutul pe care îl conduceţi?
- Am pregătit hibrizii
pentru semănat. Seminţele sunt calitative, le-am
depozitat și ne asumăm
responsabilitatea pentru
productivitate. Anul trecut
pentru prima oară am pătruns în Europa cu hibrizi și
am obţinut medalii de aur.
Pe loturile demonstrative, în
comparaţie cu cele mai mari
companii din lume, hibrizii
noștri s-au prezentat foarte
bine. Agricultorii au început
de-acum să cumpere. Avem
preţuri destul de bune, în
descreștere în funcţie de
volumul care este achiziţionat. Suntem o instituţie
știinţifică și oamenii s-au
convins că nu este bine să
cumpere seminţe undeva întâmplător, pentru că ele pot
fi necalitative, falsificate.
Noi oferim toate documentele necesare și seminţe calitative, iar ei sunt în drept
să ceară recompensă în caz
de probleme. Când seminţele se iau la întâmplare, se
face pe răspunderea proprie.
Oamenii o fac din lipsă de
bani și cunoștinţe. Seminţele bune, calitative nu pot
să fie mai ieﬅine de 25 lei
pentru un kg.

produsul știinţific. Noi nu
avem posibilitatea să procurăm toţi acești hibrizi și
nici să-i procesăm. Ar trebui
să batozăm, să-i uscăm,
să-i calibrăm, să-i tratăm,
să-i ambalăm. Nu avem o
asemenea fabrică și suntem
nevoiţi să procesăm la unele fabrici existente. Ne-am
dori o fabrică de procesare,
atunci vor dispărea toate
problemele și lumea va veni
aici și nu se va mai duce în
altă parte după hibrizi. Ţinem foarte mult la produsul
nostru știinţific. Din păcate,
până în acest an instituţiile
publice nu au avut posibilitatea să fie subvenţionate
de stat. În anul curent avem
promisiunea că și instituţiile publice vor beneficia de
subvenţii. În acest caz ne va
fi mai ușor să construim fabrica și să procurăm tehnica
necesară. De asemenea, ne
dorim să facem agricultura
conservativă, să studiem
știinţific acest tip de agricultură. Adică, economisind
resursele energetice să dăm
competitivitate produselor.
Am început să procurăm
tehnică, dar iarăși nu avem
surse destule ca să procurăm tot echipamentul pentru agricultura conservativă.
Vrem să studiem plusurile
și minusurile acestui tip de
agricultură ca să putem da
niște recomandări agricultorilor. Este foarte important

studiul în acest sens. Să ne
uităm la vecinii noștri din
România, care obţin câte
12-15 tone de porumb la ha,
câte 8-10 tone de grâu la ha.
Avem și noi rezultate bune.
Hibridul Porumbeni 461 la
Taraclia a dat 16 tone la ha,
în alte zone 14 tone la ha.
Capacitatea hibrizilor noștri
este destul de mare, totuși
în unele zone nu se obţin
rezultate dorite pentru că nu
se respectă tehnologia și nu
se introduc îngrășămintele
necesare.
- Cât porumb se cultivă în republică?
- Avem în jur de 400
mii de ha, dar cu loturile
de lângă casă, în jur de 500
mii de ha. Este cea mai
mare suprafaţă ocupată de o
cultură. Nu este un specific
doar pentru noi. În Franţa,
de exemplu, la fel se cultivă
mult porumb. Am fost acolo
la Ziua Porumbului, iar o
Asociaţie a Producătorilor de
porumb există la ei de 80 de
ani. Noi nu avem o astfel de
asociaţie. Abia anul trecut
am organizat pentru prima
dată Ziua Porumbului, când
am făcut o mămăliguţă de
450 de kg. Ne dorim să creăm o astfel de asociaţie și la
noi în ţară. Porumbul este o
cultură importantă în lume.
Până la 40 la sută din suprafeţe agricole este ocupată cu
porumb.
- Ce afectează cel mai
mult cultura porumbului?
- Depinde de hibrizi, ei
trebuie să fie productivi,
omologaţi. Contează solul
pe care semeni, termenii
și norma de însămânţare.
Dacă este irigaţie, norma de
însămânţare este puţin mai
mare, dacă nu – este mai
mică. Dacă este secetă, este
nevoie de hibrizi rezistenţi
la secetă. Obiectivele noastre sunt hibrizii rezistenţi
la secetă și hibrizii care
aruncă brusc umiditatea la
momentul recoltării. Cheltuielile pentru păstrarea și
uscarea porumbului sunt
destul de mari și agricultorul tot timpul întreabă care
este umiditatea la recoltare.
Mai există un set întreg de
condiţii tehnologice de care
depinde productivitatea
porumbului. Capacitatea
hibrizilor noștri este destul
de mare, dar asta este puţin.
Această capacitate nu vine
de la sine, ai semănat, ai recoltat și atât. Poţi să semeni
hibrizi cu o capacitate foarte mare și să nu primești
nimic, pentru că nu faci
nimic, de aceea trebuie
respectată tehnologia. Recomandăm când trebuie să
semene, ce cantitate, pe ce
tip de sol, cât îngrășământ,
când trebuie să recolteze.
- Referitor la recolta-

re, în ţările vecine unii
au strâns porumb în
decembrie-ianuarie, pe
motiv că astfel se usucă
natural și nu se cheltuie
multe resurse energetice.
Ce credeţi?
- În 2013 am fost în
Ucraina într-o deplasare, era
luna decembrie. Am observat atunci că era foarte mult
porumb pe câmp. Mi s-a
răspuns că porumbul este
pentru niște complexe de
porcine gestionate de nemţi,
iar aceștia nu recoltează
porumbul, pentru că resursele energetice sunt foarte
scumpe la păstrare și uscare.
Aveau tehnică specială și făceau acest lucru iarna direct
din câmp. Adică porumbul
se usucă natural. Nu este o
inovaţie, părinţii noștri nu-l
recoltau iarna, dar îl puneai
în locuri speciale, pentru a-l
bate vântul. Nu cred că este
cazul să preluăm și noi acest
exemplu, pentru că depinde
ce fel de iarnă este. Acum e
cald și glod și nici o tehnică
nu va intra pe câmp. Unele
suprafeţe, fie că au fost semănate târziu, fie că este a
doua cultură, fie umiditatea
mai mare la recoltare, se
poate de lăsat, dar numai
dacă există tehnică pentru
agricultura conservativă. Se
recoltează în decembrie-ianuarie, după care în primăvară a trecut combinatorul
care face toate operaţiunile
dintr-o dată, se seamănă și
atât. Însă peste tot sunt plusuri și minusuri.
- Cum vi se pare situaţia din agricultura noastră în prezent?
- După ce am activat
timp de 15 ani în Ministerul Agriculturii nu cred că
este raion, sau chiar sat pe
care să nu-l fi vizitat. Încă
de pe atunci în discuţiile cu
agricultorii vorbeam despre
importanţa asocierii, despre faptul că nu este bine
să depindem de o singură
piaţă, fie ea rusească sau
oricare alta. Este nevoie de
format asociaţii, de schimbat GOST-urile și reglementările tehnice. Noi am avut
cote pe piaţa europeană cu
mult mai înainte și nu leam folosit. Era mai ușor de
spus ce nu putem exporta
fără taxe vamale, decât ce
putem. Agricultorii noștri se
uitau sceptic, considerau că
este mai ușor de încărcat cu
lopata și de dus în Rusia, decât în Europa. Suntem cam
rezervaţi din fire, dar cred că
în scurt timp producătorii
agricoli se vor reorienta și
își vor găsi locul lor pe piaţa
europeană. Acest fapt nu
înseamnă că trebuie să renunţăm la piaţa rusă.
- Vă mulţumim.
Arina ROȘCA
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ACTIVITĂŢILE DIN AGRICULTURĂ
ÎN LUNA FEBRUARIE
În luna februarie temperatura medie multianuală este de 3
grade Celsius, iar media precipitaţiilor lunare 20-30 mm/mp. În
această lună agricultorii verifică semănăturile de toamnă, repară
mașinile și utilajele necesare lucrărilor de primăvară, se aprovizionează cu seminţele necesare pentru campania de primăvară și
pregătesc răsadniţele, în care se seamănă legumele timpurii.
Luna cea mai scurtă a anului, februarie, denumită popular
Făurar este perioada în care, tradiţia spune că „două săptămâni
îngheaţă tot, iar după două săptămâni se dezgheaţă tot”, tocmai
pentru a sugera începutul pregătirilor pentru muncile agricole.
Cu temperaturi medii de 3 grade Celsius, luna februarie marchează pentru fermieri pregătirile pentru campania de primăvară.
Deşi, vremea oferă încă unele surprize, gerul putând să-şi facă
apariţia oricând, în funcţie de prognozele climatice, fermierii au
posibilitatea să efectueze o serie de lucrări agricole. Vedeţi mai
jos care sunt lucrările ce pot fi efectuate în agricultură în luna
februarie, în viziunea specialiștilor.

CEREALE ȘI PLANTE TEHNICE:
 Pregătirea utilajelor agricole pentru campania de
primăvară (semănători, utilaje de erbicidat, maşini
de distribuit îngrăşăminte);
 Se repară şi se schimbă piesele uzate la maşinile
agricole;
 Se realizează controlul semănăturilor din toamnă;
 Se verifică seminţele şi se trimit la analiză;
 Se iau măsuri de spargere a crustei de gheaţă, de
îndepărtare a poleiului, dacă este ger mare;
 Dacă se adună apă, ea este evacuată prin realizarea
unor canale de scurgere;
 În zonele unde vremea permite, fermierul poate realiza o arătură, în pauzele dintre îngheţuri;
 Se stabileşte calendarul pentru campania de primăvară;
 Se fac verificările în teren pentru fiecare cultură în
parte;
 În ultima parte a lunii, dacă vremea permite, pot
începe primele lucrări de câmp şi semănatul la culturile de primă urgenţă (ovăz, mazăre, lucernă etc);

POMICULTURĂ:
 În zilele cu temperatură de 3-4 grade Celsius (în
pauzele dintre îngheţ) se stropesc toate speciile de
pomi fructiferi. Primele două tratamente de iarnă
se fac la un interval de cel puţin zece zile;
 Se aplică tratamentele de iarnă pentru boli şi ciuperci în funcţie de specie;
 Se repară şi se procură piesele de schimb pentru
utilaje;
 Se efectuează lucrările curente stabilite prin calendarul de activităţi şi se programează alte lucrări
necesare;
 Se continuă toate lucrările de iarnă în continuarea
celor din luna ianuarie (tratamentele de iarnă);
 Se realizează tratamentul pentru combaterea păduchilor ţestoşi cu insecticid;

 Când vremea permite, pomicultorul va realiza tăierile de rărire, de corecţie şi de rodire;
 Se înlătură prin tăiere lăstarii crescuţi de la rădăcină (drajonii);
 Când terenul este încă îngheţat, se transportă gunoiul de grajd în livadă;

LEGUMICULTURA:
 Se realizează verificarea periodică a legumelor din
spaţiile de depozitare puse la păstrare peste iarnă;
 Se actualizează graficul de activităţi şi se stabileşte
necesarul de personal pentru perioada care urmează;
 Se eliberează terenul de zăpadă, se zvântă pământul dacă este necesar;
 Stocurile de produse legumicole din silozuri sunt
pregătite pentru comercializare sau distribuţie;
 Se verifică seminţele şi se trimit la laboratoarele
specializate pentru analiză;
 Se produc răsadurile şi se pregăteşte materialul de
plantare pentru culturile timpurii (ridichi, spanac,
salată, varză timpurie şi altele);
 Se verifică starea de vegetaţie a culturilor din toamnă;

GRĂDINĂ ŞI FLORI:
 Se sparg pojghiţele de gheaţă formate din cauza
îngheţului;
 Se repară gardurile, echipamentele pentru grădinarit;
 Se asigură stocul de fertilizanţi şi îngrăşăminte;
 Se verifică instalaţia de irigat pentru a nu exista
pericolul crăpării dacă cumva au existat scurgeri
întâmplătoare de apă;
 Din a doua jumătate a lunii, se aplică procedura
de fertilizare pentru arbuşti şi plantele care rămân
verzi tot timpul anului;
 Se tund arbuştii care urmează să înflorească vara,
având grijă să intervenim într-o măsură mai mică
asupra celor care deja au format muguri florali;
 Plantele agăţătoare cu frunze căzătoare, trebuie
tunse şi modelate;
 Plantele perene trebuie divizate şi mutate înainte
să înceapă să dea lăstari noi;
 Plantele depozitate în încăperi închise trebuie udate puţin dacă este sesizat fenomenul de uscare a
pământului.

ZOOTEHNIE (păsări, porci, bovine, ovine, caprine, animale mici):

 Se confecţionează răsadniţele pentru replantare;
 Se pregăteşte şi se dezinfectează amestecurile de
pământ;
 Pentru tomatele timpurii, pe 20 februarie începe
perioada optimă de semănat;
 Tot în această lună, se pregătesc tuberculii de cartofi timpurii pentru pre-încolţire: are loc operaţia de
dezinfectare, asigurarea condiţiilor pentru forţare,
aerisire şi umiditate);

VIŢA DE VIE:
 Se continuă lucrările neefectuate în luna ianuarie
din cauza vremii nefavorabile;
 În funcţie de prognoza meteo anunţată oficial, se
întocmeste o planificare pentru efectuarea tãiatului
(pe soiuri, numãrul de butuci, necesitatea în angajati sezonieri etc.), astfel încât aceastã lucrare sã fie
finalizatã într-un termen care ar permite sã se efecteze restul lucrãrilor, inclusiv legatul în uscat, pânã
la dezmuguritul viţei de vie;
 Se inventariază utilajele şi instrumentarul de lucru,
se cumpără piesele de schimb necesare şi se fac reviziile la termen;
 Se începe instalarea spalierului în plantaţiile noi
înfiinţate;
 Se stabileşte necesarul de viţe pentru noile plantaţii programate. Acestea se procura şi se stratifică
provizoriu, în nisip, în vederea plantării;
 Se verifică şi se repară sistemul de susţinere pentru
viile pe rod;
 Se monitorează butucii, se verifică procentul afectat
de îngheţ;
 La finele lunii februarie se începe tãiatul viţei de
vie (temperatura nu trebuie să fie mai mică de 5
grade Celsius).

 Se protejează adăposturile de animale şi se curăţă
zăpada dacă este cazul;
 Se verifică permanent sursele de apă şi conductele
de transport pentru a evita îngheţul acestora;
 Se asigura necesarul de furaje, apă şi se completează sau se suplimentează în funcţie de situaţie;
 Se repară utilajele, echipamentele şi instrumentarul de lucru. Se stabileşte programul pentru perioada următoare şi necesarul de personal suplimentar;
 Se reface stocul de medicamente şi alte produse de
uz veterinar necesar întreţinerii animalelor;
 Igiena adăpostului şi asigurarea igienei animalelor
sunt activităţi permanente;
 Se curăţă toate căile de acces către adăposturi
(grajduri, cuşti etc.);
 În zilele cu temperatură mai ridicată, fără îngheţ
extrem se asigură un program de mişcare pentru
animale;
 Se asigură asistenţă pentru animalele gestante şi
la fătare pentru toate categoriile de animale şi, în
mod special pentru ovine;
 Se fac contracte în vederea distribuţiei şi comercializării produselor obţinute la fermă;

APICULTURĂ:
 Se monitorizează iernarea prin ascultarea zgomotului făcut de albine la uşoara lovire a stupului;
 Se realizează inventarul apicol: stupi, elemente
de stupi, colectoare de polen şi propolis, rame şi
altele;
 Se verifică atent stupii pentru a se constata dacă au
existat rozătoare care au pătruns în anumite zone;
 Se verifică umiditatea şi se asigură dacă e necesar,
termoizolarea suplimentară a stupului, având în
vedere faptul că matca depune deja ouă;
 Dacă temperatura exterioară creşte peste 12 grade
Celsius se înlesnesc zborurile de curăţire;
 Se pot aplica hrăniri de completare cu turte din
miere şi zahăr pudră, turte de miere, turte de zahăr
şi polen;
 Se examinează aspectul resturilor îndepărtate de pe
baza stupilor pentru a se stabili dacă există modificări vizuale;
 Dacă se constată o încălzire a vremii, se pot monta
adăpătoarele cu apă călduţă cu un adaos de 5 grame de sare la litru;
 Se îndepărtează gheaţa de pe scândurile de zbor.
www.agrointel.ro
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DEPOZITELE
ȘI FRIGIDERELE SUNT
PLINE CU MERE:

CRIZA CONTINUĂ
Criza merelor continuă. Alegerile din noiembrie, negocierile pentru formarea
unei coaliţii, sărbătorile de iarnă, au lăsat în urmă problemele producătorilor
de fructe. Situaţia este aparent calmă, dar aceasta nu înseamnă că ei au ieșit
din criza în care au intrat din cauza embargoului impus de Rusia și a îngheţurilor care au distrus tone de mere. Depozitele și frigiderele producătorilor sunt
pline de mere. Se exportă destul de puţin, piaţa europeană este la fel de greu
de cucerit. De partea cealaltă, rușii continuă să aresteze camioane cu mere
moldovenești, chiar dacă fructele sunt destinate altor ţări. Chiar mai mult, s-a
trecut și la distrugerea cu buldozerul a tone de mere moldovenești.
Zilele trecute inspectorii ruși au reţinut în regiunea Breansk un camion
cu 19 tone de mere, ce veneau din Moldova și erau
exportate în Kazahstan.
După verificarea încărcăturii, transportarea ulterioară a merelor pe teritoriul
Rusiei a fost interzisă din
cauza „încălcării regulilor
de tranzitare”. Puţin timp
mai înainte, 21 tone de
mere din ţara noastră au
fost distruse cu buldozerul
în Rusia. Imaginile au fost
postate pe pagina oficială
a serviciului fitosanitar
rus. Rosselhoznadzor a
declarat într-un comunicat
că astfel „s-a pus capăt istoriei merelor din Moldova
care au încercat să treacă
ca fiind din Chile”.
Autorităţile
moldovenești au reacţionat foarte pasiv în acest
caz. Mai nou, proaspătul ales președinte al
Parlamentului, Andrian
Candu a criticat acţiunile
Serviciului fitosanitar
rus. Candu a declarat că
„Nu-i stă bine niciunei
autorităţi să dea astfel de
exemple publice. Înţelegem că sunt niște mesaje
pentru noi. Dar, indiferent cum a fost adus acel
măr, în spate stă munca
omului și anumite eforturi și de aceea ar trebui

să fie o atitudine umană,
corectă și etică.››
În ţară, situaţia producătorilor de mere nu este
tocmai bună, ne-a declarat Alexandru Slusari,
președintele Asociaţiei
Uniagroprotect. Potrivit
lui, în 2014 au fost produse 450 mii de tone de
mere, dintre care 100 mii
tone au fost livrate la fabricile de procesare; 70-80
de mii tone au îngheţat
pe copaci ; 30 mii de tone
au fost exportate în Belarus, 8 mii în Kazahstan și
aproximativ 2 mii de tone
în România. „În prezent
avem un volum mare de
mere în frigidere. Suntem
în căutare de noi pieţe,
dar ele se deschid foarte
anevoios. Avem unele
discuţii cu Egipt, Kuweit,
Arabia Saudită, dar încă
nimic nu este clar”, susţine Slusari.

SITUAŢIA
PRODUCĂTORILOR
ESTE DIFICILĂ
Anul 2014 a fost cel
mai greu an pentru pomicultori, susţine Alexandru
Slusari. Pe lângă embargou și îngheţurile de la
finele lunii octombrie le-a
adus mari pierderi agri-

cultorilor. Deși o parte din
fructele îngheţate au fost
date totuși la procesare,
multe din mere au rămas
în livezi, chiar pe copaci.
Dan Jumiga, producător de
mere din Colicăuţi, Briceni
ne-a declarat că unii agricultori nu au mai recoltat
merele îngheţate. „Nu
le-au mai adunat pentru
că fabricile refuzau să primească merele care erau
de o calitate proastă, dar
și plata muncii era peste
preţul de comercializare.
Au rămas mere pe copaci,
chiar unele livezi au fost
supuse defrișării, iar agenţii economici au rămas datori la firmele de chimicale
și îngrășăminte”.
Compensaţiile pentru
pierderile suportate din
cauza embargoului au fost
puţine și nu ajung pentru
toate necesităţile producătorilor, susţine Slusari.
Regulamentul după care
s-au dat acești bani nu a
fost cel mai bun, pentru că
agricultorii au fost stimulaţi să livreze merele cât
mai rapid către fabricile
de procesare ca să poată
primi compensări și nu să
caute pieţe de desfacere,
crede președintele Uniagroprotect. Pentru pierderile suportate în urma
îngheţurilor, producătorii
nu au primit nici un fel de

compensaţii și nu se știe
dacă vor mai primi.
Anatol Plăcintă, producător de mere din Ungheni
ne-a spus că nu mai are
mere de vânzare, el nu
dispune de frigidere și a
fost nevoit să vândă merele direct din câmp. „Sunt
pierderi mari. Dacă lucrăm
ca să ne menţinem numai
pe linia de plutire, este ca
și cum te-ai retrage din
această afacere. A fost și
încă ne este greu, totuși
încerc să rămân optimist.
Aștept o schimbare a politicii statului în sector, pentru că ceea ce se face este
minimum posibil.
Președintele AGROinform Alexei Ivanov ne-a
declarat că mai are în
vânzare mere, iar în ţară
sunt agricultori care nu
știu ce să facă cu fructele.
„Piaţa e plină, cumpărători
nu sunt, pierderile sunt
mari. Totodată variaţiile
cursurilor valutelor duce
la creșterea preţurilor la
îngrășăminte, astfel crește
sinecostul producţiei.
Așteptăm să vedem care
va fi noul Ministru al Agriculturii, cine va conduce
Comisia Agrară. Din toţi
cei 101 deputaţi, niciunul
nu are studii agrare și
aceasta se întâmplă într-o
ţară preponderent agrară.
Să vedem ce vor face noii
guvernanţi”.
Dan Jumiga la fel ne-a

declarat că are destule
mere în frigider. Faptul
că întreprinderea pe care
o gestionează a reușit să
câștige licitaţia pentru
livrarea merelor în școlile
din orașul Bălţi, i-a ajutat
foarte mult. O parte din
mere au fost vândute în
Kazahstan. „Anul trecut
am procurat o linie de
sortare care a fost subvenţionată. Acest fapt ne-a
ajutat mult în procesul de
producere și recoltare. Dar
pierderile producătorilor
sunt mari. Dacă te apuci
de crescut mere, trebuie
să ai infrastructura necesară, depozite, containere,
iar toate aceste resurse
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Recent, Vasile Bumacov, Ministrul Agriculturii
și Industriei Alimentare
(MAIA) a avut o întrevedere la Berlin, cu Nicolai
Fiodorov, Ministrul Agriculturii al Federaţiei Ruse
și Serghei Dankvert, şeful
Rosselhoznadzor. În cadrul
dialogului s-a convenit
asupra relansării negocierilor pentru înlăturarea
barierelor la exportul produselor agroalimentare
din ţara noastră în Rusia.
Ajuns acasă, ministrul Bumacov a declarat că pentru revenirea mărfurilor
moldoveneşti pe piaţa rusă
este necesar de asigurat

o. O revenire totală nu va
fi posibilă”. Producătorul
Dan Jumiga consideră că
exportul spre Rusia va fi
reluat, este doar o chestiune de timp cauzată de situaţia politică din regiune.
Dar chiar dacă piaţa va fi
redeschisă, cerinţele la fel
vor fi dure și va fi nevoie
de produs calitativ, pentru
a fi competitivi, crede producătorul. „Pe piaţa europeană nu putem concura
din punct de vedere al calităţii. Unicul punct forte
pe care îl avem este gustul deosebit ale fructelor
moldovenești. Consider că
trebuie să cultivăm soiurile noastre tradiţionale, nu
pe cele care sunt populare
în Europa. Nu trebuie să
încercăm mereu să facem
ca ei. În fiecare zi trebuie
să muncim mai bine ca
ieri și să promovăm mai
bine ce creștem noi. Să
încercăm să fim deosebiţi,
prin asta ne vom evidenţia”, spune acesta.
Într-un final agricultorii vor să se decidă
cât mai repede situaţia
politică din ţară. „Au fost
anunţate ajutoare de la
Banca Mondială, dar procesul este complicat, nu
cred că vom putea vedea
acești bani mai devreme
de aprilie. De asemenea,
ne dorim o schimbare a
politicii statului în acest
sector. Agricultura trebuie

existenţa serviciilor fitosanitare şi veterinare sub
controlul MAIA. „Suntem
una din puţinele ţări în
care diferite instituţii fitosanitare şi veterinare nu
se află în subordinea ministerului de profil. Rusia
s-a pronunţat în acest sens
şi suntem gata să examinăm căile de soluţionare”,
a spus Bumacov.
O reluare a exportului de mere în Rusia ar
fi binevenită, dar nu va
rezolva definitiv problema
producătorilor, pentru că
au apărut taxele de import,
crede A. Slusari. „Nu va fi
așa de ușor să ne întoarcem nișa pe care am avut-

modernizată pentru a da
valoare înaltă produselor
noastre, numai astfel vom
reuși să ne diversificăm
pieţele. Cu atitudinea
care este acum, nu putem
miza pe sporirea competitivităţii. Pentru a avea
o agricultură modernă,
este nevoie de subvenţii
mai multe, atragerea mai
multor proiecte de la donatori etc. Dar ce avem
noi acum în ţară? Eu nici
până astăzi nu înţeleg
ce instituţie va gestiona
proiectul polonez și de
ce dobânda este atât de
mare?!”, se întreabă A.
Slusari.
Arina ROȘCA

trebuie întreţinute. Agenţii cărora le-au îngheţat
merele, nefiind asiguraţi
cu mijloace de producţie,
așteptau să vină să le ia cineva marfa din câmp. Însă
există o limită de recoltare. Oricum era timpul să
îngheţe. Dacă ești asigurat
cu mijloace de producţie,
nu mai aștepţi nimic, pui
la păstrare. Nimeni nu
are interesul să cumpere
marfa de o calitate proastă
când pe piaţă sunt oferte
bune la preţ bun. Cerinţele
pe piaţă sunt dure”.

NEGOCIERILE
CU RUSIA
VOR FI RELUATE

10 PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

 nr. 1-2 (175-176)
30 ianuarie 2015

DISCUŢII CU PRIVIRE LA REGULAMENTUL
DE SUBVENŢIONARE PENTRU 2015
Zilele trecute la Agenţia de Intervenţii și Plăţi în
Agricultură (AIPA) a avut loc o ședinţă de lucru,
unde s-a discutat proiectul de regulament cu privire la repartizarea mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015.
Discuţiile s-au axat pe
marginea repartizării mai
eficiente a fondului de
subvenţionare pentru anul
2015 și stabilirii coeficientului reieșind din deficienţele întâmpinate pe parcursul anilor anteriori de subvenţionare. De asemenea,
funcţionarii au sugerat ca
noile propuneri să fie elaborate în baza priorităţilor și
a distincţiilor făcute dintre
producătorii agricoli și a
agenţilor economici, ceea ce
va facilita subvenţionarea
agricultorilor în prim plan.
Totodată, au fost discutate
detalii privind modul de
repartizare a subvenţiilor pe
măsuri, aspecte importante privind subvenţionarea
zootehniei, pomiculturii,

legumiculturii, procurării
tehnicii agricole şi altele.
În scopul evitării experienţei anilor precedenţi în
care au existat decalaje de
cca 15%, iar în 2014 fiind
înregistrat un deficit de cca
250 mil. lei, s-a optat ferm
pentru trasarea unor repere
clare, care să asigure o eficienţă mai sporită a procesului de subvenţionare. Astfel,
s-a convenit ca în curând
toţi șefii subdiviziunilor
ministerului vor efectua o
analiză amplă a situaţiei
din domeniile aferente care
urmează a fi prezentată la
o nouă rundă de discuţii
pentru a finaliza proiectul
regulamentului cu privire
la repartizarea mijloacelor
fondului de subvenţionare

a producătorilor agricoli
pentru anul 2015.
Până în prezent încă nu
este clar cine va gestiona
resursele creditului polonez de 100 de milioane de
euro destinat dezvoltării
agriculturii. La finele anului

ÎN 2015 VOR FI CREATE ÎNCĂ
15 GRUPURI DE PRODUCĂTORI
Obiectivul proiectului
MAC-P pentru anul 2015,
este de a crea încă 15 grupuri
de producători în domeniul
horticol, care vor putea accesa granturi pentru industria
post-recoltă de până la $350
mii, a declarat Olga Sainciuc,
coordonatorul Programului de
granturi post-recoltă „Facilitarea accesului la pieţele de
desfacere”. În cadrul ședinţei
Consiliului de observatori al
Unităţii consolidate de implementare și monitorizare
a proiectelor în agricultură,
implementatorul proiectului
MAC-P, președintele Consiliului, ministrul Vasile Bumacov,
a apreciat rezultatele înregistrate în anul 2014, de către
proiectul Agricultura Competitivă în Moldova al Băncii Mondiale, în cadrul căruia sunt
implementate două Programe
de granturi.
„Una din cele mai mari
provocări a proiectului a fost
cea de a convinge agricultorii

din Moldova să se asocieze.
Cu suportul proiectului, în
2014 au fost create 18 grupe
de producători, asociind peste
100 de agricultori. Acesta este
un rezultat foarte bun”, a menţionat Bumacov.
Anul trecut în cadrul Programului de granturi „Facilitarea accesului la pieţele de
desfacere” au fost organizate 2
apeluri de granturi. La primul
apel au participat 9 grupuri
de producători, fiind acceptaţi
spre finanţare 8. Investiţiile
totale ale acestora sunt de
83,5 mil. lei, dintre care 32,5
mil. lei revin granturilor.
Astfel, datorită investiţiilor
proprii și granturilor oferite,
în anul curent horticultorii vor
construi 7 frigidere industriale
cu o capacitate de păstrare de
la l50 până la 500 de tone și
vor instala trei linii de sortare.
Pentru construcţia obiectelor a
fost deja procurat echipament
specializat de colectare, sortare și calibrare a alunelor și

migdalelor, stivuitoare, două
unităţi de transport frigorific,
etc. La cel de al doilea apel,
Comisia de evaluare a aprobat
spre finanţare 5 grupuri de
producători horticoli. Suma
totală a investiţiilor indicate
în proiectele investiţionale
aprobate este de 41,4 mln. lei,
dintre care 14,3 mil. lei vor fi
granturi. Din aceste resurse
vor fi instalate 5 frigidere, 4 linii de sortare și ambalare, linii
de uscare a fructelor, etc.
Referitor la cel de al doilea
Program de granturi post-investiţionale „Managementul
durabil al terenurilor”, creat
întru implementarea practicilor de conservare a solului și
prevenirea eroziunii acestuia,
s-a menţionat, că obiectivul
anului 2015 este de acorda
100 de granturi de până la
$20 mii. În 2014, în cadrul
acestui Program au fost alocate granturi în valoare totală de
5,3 mil. lei pentru 33 de întreprinderi agricole.

trecut era sigur că AIPA va
face acest lucru prin intermediul unei unităţi de implementare care ar fi trebuit
să fie creată în cadrul ei.
Ministrul Bumacov a declarat de curând că Guvernul
urmează să identifice o altă

MERELE
AU AJUNS
ÎN ȘCOLI
În 2014 MAIA a
achiziţionat mere pentru satisfacerea necesităţilor instituţiilor
de învăţământ preşcolar, primar, secundar
general şi special,
precum şi a unităţilor
militare din republică.
În acest scop, pentru
cele 2700 instituţii,
au fost organizate
câteva proceduri de
achiziţie, urmare a
cărora au fost încheiate contracte cu 27
producători agricoli,
care au fost desemnaţi
câştigători, pentru un
total de circa 3800
tone de mere, în valoare de peste 19 milioane lei. Respectiv,
pe parcursul lunilor
octombrie-decemrie
2014, au fost livrate
peste 2600 tone de
mere, restul urmând
a fi distribuite instituţiilor vizate în primele
luni ale anului curent.
Prin această măsură,
ministerul susţine nu
doar întreprinderile
agricole, ci promovează şi cultura alimentaţiei sănătoase,
începând din copilărie,
pentru a reduce riscul
de obezitate şi boli
cardiovasculare.

structură care va gestiona
creditul polonez. Potrivit lui
Bumacov, AIPA nu dispune
de potenţialul necesar de a
gestiona acest credit. Ministrul consideră că unităţile
care ar fi capabile să preia
aceste fonduri şi care au

experienţa şi potenţialul
necesar sunt IFAD şi COMPACT. Directorul Agenţiei
de Intervenţie şi Plăţi în
Agricultură, Petru Maleru,
a declarat că, în curând,
urmează să fie desemnată
persoana responsabilă de
gestionarea creditului. „La
moment este în vigoare
Hotărârea din 17 noiembrie
2014, publicată în Monitorul Oficial. Procesul de
implementare merge fără
deficienţe. Cred că în decurs
de două săptămâni se setează operaţiunile interne şi
va fi dat start recepţionării
dosarelor”, a enunţat Petru
Maleru.
Amintim că, în anul
2014, Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli, a constituit 564,7 mil.
lei dintre care 110 700,0 mii
lei din contul grantului acordat de Comisia Europeană
(scheme de grant ENPARD),
fiind depuse 5200 cereri în
sumă de 880 mil. lei

VASILE BUMACOV
A PARTICIPAT LA
REUNIUNEA MINIŞTRILOR
AGRICULTURII

La mijlocul lunii ianuarie
ministrul Vasile Bumacov a
participat la Reuniunea Miniştrilor Agriculturii organizată
la Berlin în cadrul Forumului
Global pentru Agricultură
şi Alimentaţie. Summit-ul a
reunit miniştri din 62 ţări.
La eveniment au participat
Directorul General al FAO José
Graziano da Silva şi Comisarul
European pentru Agricultură şi
Dezvoltarea Rurală Phil Hogan.
În cadrul reuniunii miniştri
au discutat subiecte ce ţin de
genericul Forumului „Cererea
în creştere pentru produse
agro-alimentare, materie primă
şi energie: oportunităţi pentru
agricultură, provocări pentru
securitatea alimentară”. La
finalul Summit-ului Miniştriii
agriculturii au adoptat o Declaraţie comună.

La Berlin Bumacov a avut
mai multe întâlniri cu oficiali străini. Într-o discuţie cu
Leonid Marinici, prim vice
ministru al Agriculturii din
Republica Belarus s-a discutat
referitor la exporturile produselor agroalimentare și oportunităţile de dezvoltare continuă a
acestora, în special a exportului
de seminţe de porumb din ţara
noastră spre Belarus, precum
şi exporturile de vin și băuturi
alcoolice, de fructe si legume.
O altă întâlnire a fost cu
Ivari Padar, Ministrul Agriculturii al Estoniei. Cei doi oficiali
au discutat despre organizarea
unei expoziţii de promovare în
Estonia a produselor agricole
moldoveneşti, precum şi despre
suportul pe care această ţară
este disponibilă să-l ofere R.
Moldova.
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CONSUMATORII TREBUIE SĂ FIE
MAI ATENŢI LA CUMPĂRĂTURI
Consumatorii moldoveni sunt puși la grele încercări. Ei trebuie să fie extrem de atenţi atunci când
cumpără produse din pieţe și magazine. La mijlocul lunii ianuarie, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (APC) a descoperit un șir de produse
alimentare expirate într-un magazin din capitală.
De asemenea, poliţia a depistat într-un depozit din
Chișinău tone de vin fără acte de provenienţă, care
era îmbuteliat acolo pe loc și urma să ajungă în pieţele din ţară.
Știri despre alimente
expirate și de proastă calitate depistate în magazine
și pieţe auzim aproape în
fiecare zi. Din această cauză este foarte important
ca fiecare consumator
să fie atent atunci când
cumpără un produs. Termenul de valabilitate,
descrierea produsului, ţara
de provenienţă, modul de
prezentare – sunt câteva
din aspectele la care trebuie să atragem atenţie.
În luna ianuarie inspectorii APC au depistat un
șir de produse alimentare
expirate într-un magazin
din capitală. Mai mult
decât atât, vânzătorul nu
elibera bonuri de casă
pentru marfa vândută.
În urma controlului s-au
depistat loturi întregi de
mezeluri expirate, la fel
diverse tipuri de brânză
și cornuleţe cu ciocolată.
Poliţia a depistat la rândul
ei peste trei tone de vin
fără acte de provenienţă
și cu semne evidente de
falsificare într-un depozit
din sectorul Ciocana al
capitalei. Poliţiștii au găsit
sticle de vin, precum și

diverse accesorii necesare
pentru îmbuteliere. Marfa
urma să ajungă în pieţele
din ţară.

CUM SĂ EVITĂM
SITUAŢIILE
NEPLĂCUTE
Funcţionarii din cadrul
APC au lansat un apel
către populaţie îndemnându-ne să dăm dovadă de
responsabilitate și precauţie atunci când procurăm
produse alimentare. Este
important să ne obișnuim
să citim etichetele și
marcajele de pe produse.
Verificaţi termenele de
valabilitate a produselor.
De obicei, pe produs sunt
prezente următoarele
marcaje: valabil până la…,
expiră la..., a se consuma
înainte de.... Atunci când
procuraţi produse alimentare ambalate, pe lângă
termenul de valabilitate
al produsului, fiţi atenţi
și respectaţi condiţiile de
păstrare și termenul de
valabilitate al produsului
după desfacerea ambala-

jului. Această informaţie
trebuie să fie inclusă de
către producător obligatoriu pe etichetă.
În cazul alimentelor
congelate, fie că este vorba
despre carne, peşte, legume sau chiar produse de
patiserie, APC recomandă
precauţie maximă. Acordaţi atenţie condiţiilor de
depozitare prevăzute de
producător, atât în magazin, cât și acasă. Produsele
alimentare congelate
trebuie vândute numai în
stare congelată, iar la decongelare trebuie să prezinte gustul și mirosul nemodificate, caracteristice
sortimentelor respective.
Este indicat ca produsele
alimentare decongelate să
nu se mai recongeleze și
să se prelucreze imediat.
Nu cumpăraţi produse
alimentare îngheţate dacă
aveţi suspiciuni că au fost

decongelate și apoi recongelate. La fel, nu luaţi produse la care observaţi mai
multă cantitate de gheaţă
sub ambalaj.

CUM TREBUIE SĂ
FIE UN PRODUS DE
CALITATE
Inspectorii de la APC
susţin că producătorii și
vânzătorii sunt obligaţi
să ofere consumatorilor
doar produse calitative.
Însă consumatorul la fel
trebuie să facă o diferenţă
dintre produsele calitative
și necalitative. Sunt mai
multe condiţii pe care ar
trebui să le întrunească
un produs calitativ. El
trebuie, în primul rând, să
corespundă descrierii. Descrierea trebuie să fie reală. Adică, dacă este scris

pe etichetă că o haină
are 80 % de lână, atunci,
ea trebuie să conţină
într-adevăr o asemenea
cantitate de lână. Dacă
se alege un covor dintr-o
prezentare de tipuri, întrun magazin, covorul livrat
trebuie să corespundă tipului. Dacă agentul economic susţine că un rucsac
este din piele, el trebuie
să fie din piele și nu din
piele artificială. Produsele
trebuie să corespundă scopului propus. Dacă se solicită, de exemplu, un covor
pentru scări sau vopsea,
atunci produsele trebuie
să corespundă exact. Adică covorul nu trebuie să
alunece, iar vopseaua nu
trebuie să se cojească la
temperaturi înalte.
Produsele trebuie să
aibă o calitate acceptabilă. Bunurile trebuie să
funcţioneze și să îndepli-

LA CHIȘINĂU SE DESFĂȘOARĂ EXPOZIŢIA
„FABRICAT ÎN MOLDOVA”
La ediţia a 14-a a expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova”, care se desfășoară în aceste zile la Chișinău la
centrul Moldexpo, participă peste 255 de agenţi economici. Potrivit preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie, Valeriu Lazăr, sunt companii din diferite regiuni
ale ţării, inclusiv din Transnistria. În cadrul expoziţiei
au loc mai multe evenimente, care vor permite participanţilor să facă schimb de informaţie, precum şi să
discute Acordul de Liber Schimb RM-UE.
Sloganul expoziţiei este:
„Competitivitate - Performanţă
şi Calitate”. În cadrul evenimentului sunt analizate rezultatele şi anunţaţi câştigătorii
concursului „Marca Comercială
a Anului” şi înmânate premii
pentru calitate. Punctul culminant al evenimentului este
„Gala businessului moldove-

nesc”. Mai are loc în aceste zile
și prezentarea posibilităţilor
investiţionale în regiunea Mării Negre cu participarea reprezentanţilor mediilor de afaceri
din România, Ucraina, Bulgaria, Turcia şi Rusia. De asemenea, se desfășoară şedinţa
Consiliului de Afaceri OCEMN,
prezidat de Camera de Comerţ

şi Industrie a Moldovei. Biroul
Balcanic al clasei de mijloc
prezintă o noua tehnică de
vânzări on-line, iar Agenţia
de Stat a Proprietăţii Intelectuale organizează o sesiune
dedicată impactului designului
industrial asupra inovaţiilor în
producere.
Directorul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului, Dumitru
Munteanu, a menţionat că
vinăriile din Moldova îşi prezintă produsele la un stand
comun, organizat sub egida
brandului naţional „Vinul Moldovei. O legendă vie”. Potrivit
spuselor sale, vizitatorii pot
face cunoștinţă cu vinurile
moldovenești și au posibilitatea să procure produse la
preţuri speciale.

nească scopul pentru care
au fost cumpărate. Ele
trebuie, în mod normal,
să nu prezinte defecte. În
condiţii normale de utilizare, produsele nu trebuie
să reprezinte un risc, nici
măcar un risc minim,
pentru sănătatea sau securitatea consumatorilor
şi nu trebuie să producă
pagube. Bunurile trebuie
să fie fabricate de producătorul declarat, să nu fie
contrafăcute, falsificate
sau înlocuite cu alte produse similare.
Produsele de folosinţă
îndelungată vor fi însoţite
de certificate de garanţie, iar agentul economic
trebuie să informeze
consumatorul despre preţul acestora pe care-l va
afișa în loc vizibil şi într-o
formă clară. Mijloacele
de măsurare (alcoometrul, cântarul mecanic
sau electronic) trebuie să
îndeplinească cerinţele
legale de standard metrologice (mijlocul de măsurare trebuie să fie propriu,
adecvat, verificat, legalizat), iar indicarea valorii
măsurate trebuie să fie
uşor de citit şi afişată la
vedere, astfel încât să fie
văzută de cumpărător.
La cumpărarea oricărui produs solicitaţi și
păstraţi bonul de casă
pentru a putea proba în
cazul în care doriţi să reclamaţi calitatea și siguranţa acestuia.
A.R.
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Două persoane din raionul Ungheni au făcut
gripă A de tip H1N1, după ce mai devreme un
bărbat din raionul Rezina s-a îmbolnăvit de gripă
de tip B. În total, de la începutul sezonului rece
au fost confirmate prin teste de laborator trei cazuri de gripă sezonieră. Specialiștii susţin că ţara
noastră a intrat în sezonul de gripă. Nu este exclus că în următoarele zile vom avea mai multe
cazuri de gripă sezonieră. Totodată, încă nu este
vorba de o epidemie, spun medicii. În ţară este
în creștere numărul cazurilor de viroze și infecţii
respiratorii, mai ales în rândul copiilor.
Constantin Spânu, vicedirectorul Centrului Naţional de Sănătate Publică, a
specificat pentru presă că
gripa A H1N1 a fost confirmată la un bărbat de 35 de
ani din Ungheni. Pacientul
suferea și de tensiune arterială mărită. Bărbatul a fost
internat la spitalul raional
din localitate. Cel de-al doilea caz de gripă A H1N1 a
fost depistat la o femeie de
59 de ani. Pacienta se afla
în evidenţa medicilor cu
insuficienţă cardiacă, diabet
zaharat, obezitate. În urma
investigaţiilor de laborator,
s-a depistat că femeia avea
şi pneumonie, iar aceasta ar
putea fi o complicaţie a gripei, a menţionat profesorul
Constantin Spânu. „Republi-

ca Moldova a intrat în sezonul de gripă. Nu este exclus
că în următoarele zile vom
avea mai multe cazuri de
gripă sezonieră. Totodată,
nu e vorba de o epidemie.
Sunt expuse riscului de a
face gripă copiii din focarele
de tuberculoză, persoanele
care trăiesc cu HIV, femeile însărcinate, persoanele
bolnave de cancer, care urmează tratament prin radioterapie, dar şi pacienţii cu
insuficienţă cardiacă, hepatică, renală, diabet zaharat
sau obezitate”, a menţionat
specialistul.
Medicii spun ca odată
intraţi în perioada de gripă
care ar putea ţine vreo 3
luni, trebuie să avem grijă
să ne protejăm. Vaccinul

este cea mai bună protecţie, dar dacă nu am făcut-o
până acum, putem încerca
anumite remedii naturiste
pentru a ne ridica imunitatea. De asemenea, în perioada de vârf al infecţiilor,
trebuie să evităm cât mai
mult posibil spaţiile publice, unde există o concentraţie sporită de oameni. Este
benefic să consumăm multă
coacăză, lămâie, zmeură și
măcieș.
Spre deosebire de vi-

roză, gripa vine imediat
cu febră foarte mare și cu
senzaţii de intoxicaţie. De
aceea, specialiștii spun că în
primele zile trebuie să consultăm un medic, indiferent
că e viroză sau gripă. Gripa
sezonieră netratată la timp
poate duce chiar și la deces,
în special poate fi foarte
dăunătoare pentru gravide.
În cazul lor gripa ar putea
duce la un avort spontan
sau la o naștere prematură.
În ţară este în creștere

numărul cazurilor de viroze și infecţii respiratorii,
mai ales în rândul copiilor.
Medicii de la spitalul clinic
municipal de boli infecţioase pentru copii spun că
pentru a face faţă numărului mare de bolnavi, unii
pacienţii sunt externaţi
mai repede şi sunt nevoiţi
să-şi continue tratamentul
acasă. Potrivit specialiștilor,
numărul tot mai mare a
virozelor este favorizat de
timpul relativ rece și umed

de afară. Uneori, situaţia se
agravează întrucât unii părinţi aleg să-şi trateze copiii
acasă, punându-i astfel în
pericol. În caz de viroză,
medicii recomandă adresarea cât mai urgentă la
medic și tratamentul de tip
ambulator, evitând deplasarea la policlinică. Virozele
căilor respiratorii se manifesta de cele mai multe ori
prin dureri în gât, cefalee,
febră, guturai, strănut și
dureri musculare.

CONTROALE GRATUITE
PENTRU COPII

CANCERUL DE COL UTERIN,
ÎN VIZORUL SPECIALIȘTILOR

Un număr de 3835 de
copii din circa 40 de instituţii de tip rezidenţial din
ţară îşi pot controla gratuit vederea în cadrul primului program de screening
oﬅalmologic, desfăşurat
în perioada 19 ianuarie
– 21 mai. Acţiunea este
organizată de Compania
Naţională de Asigurări în
Medicină (CNAM) şi cuprinde case de copii, şcoli
de tip internat, şcoli-inter-

În săptămâna curentă
se desfășoară o campanie de prevenire a cancerului de col uterin.
Potrivit Centrului Naţional de Sănătate Publică, în toată ţara are
loc o campanie de informare despre această
afecţiune şi metodele
de tratare, precum şi
acţiuni de instruire a
prestatorilor serviciilor
de sănătate (medicii,
asistenţii medicali şi
alţi prestatori de servicii de sănătate) pentru
îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniu,
astfel încât să poată
răspunde la întrebările
pacienţilor.

nat auxiliare, sanatoriale,
şcoli speciale pentru copii
cu deficienţe fizice şi senzoriale din 20 de localităţi
ale Republicii Moldova.
Scopul programului constă
în prevenirea şi depistarea
timpurie a tulburărilor de
vedere la copii.
Pe parcursul săptămânii trecute medicii
specialişti au examinat
circa 300 de copii din
Bălţi şi Străşeni. Potri-

vit CNAM, oftalmologii
stabilesc diagnosticul şi
planul de tratament, iar
medicii din instituţiile
rezidenţiale urmează să
ţină evidenţa cazurilor
depistate şi să supravegheze în ce măsură este
respectat tratamentul
indicat. Valoarea programului de screening
la copii este de aproape
750 de mii de lei, care
sunt alocaţi de CNAM.

Potrivit datelor Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii, în 2012 circa
270 mii de femei au de-

cedat din cauza acestei
boli, 85% din decese au
revenit ţărilor sărace. În
Moldova în 2012 au fost
înregistrate 165 cazuri
de deces din cauza cancerului de col uterin, în
2013 - 198. Medicii sunt
de părere că situaţia
este agravată de nivelul
insuficient de informare
şi cunoştinţe a femeilor
şi prezentarea tardivă
la medic. Boala apare ca
rezultat al infecţiilor şi se

dezvoltă pe parcursul a
câtorva ani. Pentru a evita îmbolnăvirea, medicii
recomandă femeilor să
respecte un mod sănătos
de viaţă, consultaţii medicale periodice, precum
şi vaccinarea. Săptămâna
de prevenire a cancerului
de col uterin are loc la
iniţiativa Asociaţiei Europene de combatere a Cancerului Cervical (ECCA).
În Moldova este marcată
din 2009.
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ORGANISMELE MODIFICATE GENETIC  ROADĂ RECORD
SUBIECT CONTROVERSAT ÎN UE
DE PORUMB 
19,2 tone la ha

Subiectul controversat al cultivării organismelor
modificate genetic (OMG) s-a discutat recent în Parlamentul European (PE). Cu 480 de voturi pentru şi
159 de voturi contra, eurodeputaţii au fost de acord
ca decizia de cultivare a organismelor modificate
genetic să aparţină Guvernului din fiecare stat membru al Uniunii Europene (UE).
Această decizie nu este
prea bună, susţin unii producători mari de OMG, deoarece este posibil ca unele state să interzică cultivarea de OMG din motive
neştiinţifice. Directiva nu
este nici pe placul ecologiştilor care susţin că sunt
ţări, cum e Marea Britanie, care sunt de acord cu
creșterea OMG. Aprobarea
sau interzicerea cultivării
de OMG-uri se dezbate de
patru ani. Directiva devine
lege după aprobarea ei de
statele membre şi publicarea în Monitorul Oficial.
Dezbaterea este însă departe de a se fi încheiat.
„Statele membre vor avea
mai multă flexibilitate în
restricţionarea cultivării
organismelor modificate
genetic pe teritoriul lor
dacă vor să facă acest
lucru. Dar noua legislaţie
va genera în continuare
o dezbatere între cei cu
poziţii pro și contra OMG”,
a declarat raportorul Frederique Ries din Belgia,

care s-a ocupat îndeaproape de proiectul legislativ
în Parlament. „În ceea ce
privește viitorul, îmi pun
încrederea în președintele
Comisiei Europene că va
fortifica procesul democratic privind OMG-urile în
Europa și că va asigura o
cercetare independentă” a
adăugat raportorul.
Hotărârea a fost generată pentru a evita blocajul
care s-a creat, ani la rând,
la Consiliul Europei și la
PE, cu privire la soarta
unor varietăţi de plante
modificate genetic, explică
Achim Irimescu, de la reprezentanţa permanentă
a României la Bruxelles.
Noile reguli votate de
europarlamentari permit
statelor membre să interzică OMG-urile dacă
nu sunt în concordanţă
cu politicile lor de mediu,
dar pe alte motive decât
cele legate de riscurile
evaluate de Autoritatea
Europeană pentru Siguranţă Alimentară (EFSA).

RUSIA IMPORTĂ IARĂȘI
VERDEŢURI GEORGIENE
Coriandrul georgian,
pătrunjelul, mărarul
și ţelina își vor găsi
din nou loc pe tarabele
rușilor, după mai bine
de nouă ani de la impunerea embargoului
pentru produsele agricole georgiene. Şeful
Serviciului Sanitar rusesc Rosselhoznadzor,
Serghei Dankvert și
președintele Agenţiei
Naţionale a Agriculturii și Industriei alimentare din Georgia, Zaza

Dolidze, au semnat la
Berlin un acord care
va permite verdeţurilor georgiene să revină pe piaţa rusească,
anunţă presa locală.
În comunicatul trimis
de Rosselhoznadzor
se precizează că cele
două părţi au discutat
posibilitatea exportului
din Georgia în Rusia
a produselor agricole,
inclusiv pește, miere,
seminţe de floareasoarelui și porumb.

Statele membre mai pot
interzice cultivarea OMGurilor dacă consideră că
au impact negativ asupra
mediului socio-economic,
pentru evitarea prezenţei
accidentale în alte produse
și dacă nu se potrivesc cu
politicile naţionale pentru
ferme. Statele trebuie să se
asigure că OMG-urile cultivate pe teritoriul lor nu vor
contamina culturile aflate
la graniţa cu alte state.
Achim Irimescu consideră că, având în vedere
noul context, ţările trebuie
să fie extrem de precaute
cu privire la viitoarele decizii pe care le vor lua în
legătură cu OMG-urile. „Eu
sper că România va analiza caz cu caz. Să nu ne
repezim să acceptăm toate
soiurile, chiar dacă EFSA
spune că sunt bune, spune
Achim Irimescu. Potrivit

acestuia, România trebuie
să acorde o mare atenţie
unui aspect foarte sensibil: coexistenţa. „Dacă
un fermier de la hotarul
cu Ungaria cultivă un porumb modificat genetic,
iar ungurii de dincolo de
graniţă nu cultivă, există
riscul că, dacă bate vântul,
sporii să se ducă dintr-o
parte în alta, iar vecinii să
reclame și să ceară despăgubiri. Trebuie să ne luăm
măsuri pentru asigurarea
coexistenţei. Asta e valabil și pentru doi fermieri
vecini din România. Pot
fi situaţii mai dramatice
în care unul cultivă eco
și unul OMG. Acesta este
punctul cel mai sensibil în
toată povestea. România,
pentru a evita consecinţe
financiare, trebuie să asigure coexistenţa”, atrage
atenţia Achim Irimescu.

BRAZILIA SE CONFRUNTĂ
CU O SECETĂ GRAVĂ
Brazilia se confruntă
cu cea mai gravă secetă
din ultimii 80 de ani. Cele
mai dens populate regiuni
din Brazilia se luptă cu
acest fenomen, în prezent
fiind înregistrată cea mai
gravă secetă după anul
1930, a declarat ministrul
Mediului, Izabella Teixeira.
În São Paulo, Rio de Jane-

iro și Minas Gerais populaţia este obligată să economisească apă potabilă.
Agricultura este sectorul
care a fost afectat cel mai
tare, ceea ce va agrava
situaţia economică a Braziliei. Seceta afectează de
asemenea și energia – din
cauza producţiei reduse de
energie în hidrocentrale.

Anul trecut, cea mai
mare producţie de porumb
la hectar din România a
fost obţinută de către inginerul Vasile Pop Silaghi
din judeţul Neamţ. În acest
moment, nemţeanul deţine
recordul naţional la producţia de porumb la hectar
în 2014, reușind în campania din toamnă să recolteze – fără a iriga, o medie

despre secretul succesului
său în cultura porumbului.
Provocările cu care se confruntă inginerul din Neamţ
sunt legate în mare parte
de zona geografică în care
are situată exploataţia sa
agricolă. „Faptul că suntem
situaţi într-o zonă relativ
rece comparativ cu zona de
sud, nu putem cultiva, din
păcate hibrizi tardivi care

de peste 19 tone la fiecare
hectar cultivat, de aproape
5 ori mai mult decât media
producţiei naţionale la porumb. Producţia record de
peste 19 de tone la hectar
a fost obţinută fără nici un
strop de apă din irigaţii,
dar urmând și respectând
întocmai planul culturii,
în forma recomandată de
consultanţii firmelor cu
care colaborează fermierul.
În ceea ce privește fertilizarea, inginerul susţine
că cele mai importante
sunt microelementele.
Este foarte important ca la
administrarea de cantităţi
mari de microelemente
să fie stimulată absorbţia
plantelor cât mai aproape
de total, spune afaceristul.
„Cred că acesta a fost secretul tehnologiei aplicate
– microelementele. Am
mai folosit în vegetaţie
fertilizanţi foliari care
conţin azot, fosfor și zinc”,
a mărturisit fermierul

pot aduce roade mult mai
ridicate și ajung la maturitate mult mai târziu.
Consider că în zona de sud
nu se pot obţine astfel de
producţii, deoarece această tehnologie înglobează
o serie de factori, iar în
zona de sud este prezentă
arșita de pe perioada verii
care nu poate fi eliminată
nici măcar prin irigare.
În condiţiile schimbărilor
climatice apărute în ultima perioadă cred că zona
noastră se pretează mult
mai bine pentru porumb
decât sudul”.
Pentru 2015 inginerul
are multe planuri, totuși
încă nu a stabilit ce suprafaţă va semăna pentru că
nu a semnat contractele cu
clienţii. „Acest lucru depinde și de ce se va întâmpla
pe plan internaţional,
pentru că toţi clienţii mei
principali sunt din Rusia
și Ucraina”, a mărturisit
fermierul.

DURIAN  UN FRUCT DELICIOS
CU MIROS RESPINGĂTOR
Durian este considerat a fi Regele Fructelor și oamenii sunt gata să
călătorească în întreaga lume pentru
a manca acest fruct în stare proaspătă. Regele Fructelor rămâne un fruct
foarte iubit de unii oameni prin gustul
său, absolut unic. Fructul comestibil
provine de la arborii din familia Durio
și poate atinge o greutate de până 3 kg.
Acesta este acoperit de o coajă cu ţepi
sub care se află 4-5 miezuri cărnoase.
Se consumă doar miezul din interior
care are consistenţa moale și densă, ca
o budincă groasă de vanilie. Culoarea
variază de la galben intens până la roșu,
în funcţie de specie. Are un miros pu-

ternic de usturoi, din care cauză foarte
mulţi îl resping de la început fără să-l
guste.
Durianul provine din insula Borneo
și este cultivat în India, Sri Lanka, Flori-

da, Hawaii, Madagascar, Thailanda, Malaezia, Indonezia, etc. Este foarte săţios
datorită conţinutului mare de carbohidraţi și este considerat o mâncare în
sine. Un studiu din 2010 arată că Durianul poate înlocui cu succes Paracetamolul și Amoxacilina. Este bogat în grăsimi
bune și calorii, jumătate de fruct având
peste 350 de calorii. În realitate, nu
îngrașă, ci scade nivelul colesterolului
rău din organism și ajută metabolismul.
Jumătate de fruct conţine necesarul
zilnic de vitamina C pentru un adult,
reușind să prevină cancerul și Alzheimerul, dar și să redea fermitate pielii,
prin stimularea producţiei de colagen.
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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
Denumirea produsului

Ardei dulce
Cartofi
Cartofi timpurii
Castraveţi
Ceapă galbenă
Ceapă roșie
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Păstrăv/Veșenca
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Morcov
Pătrunjel
Praz
Ridiche neagră
Roșii de seră
Salată
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză
Varză broccoli
Varză conopidă
Varză de pechin
Varză roșie
Vinete
Banane
Căpșune
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Richard
Miez de nucă
Pere
Piersici
Portocale
Prune uscate
Struguri albi de masă
Struguri de masă Moldova
Struguri roșii de masă

Piaţa angro Chișinău (Albișoara)
minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
35.00
40.00
40.00
52.00
52.00
52.00
1.00
3.00
1.20
1.00
5.00
1.80
2.00
5.00
2.50
35.00
38.00
35.00
34.00
34.00
34.00
2.50
3.00
2.50
2.00
3.50
2.50
3.00
3.00
3.00
8.00
8.00
8.00
40.00
40.00
40.00
32.00
32.00
32.00
25.00
25.00
25.00
48.00
48.00
48.00
4.50
5.00
4.50
3.00
5.00
3.50
5.00
5.00
5.00
38.00
38.00
38.00
20.00
20.00
20.00
4.00
5.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
25.00
28.00
28.00
26.00
30.00
26.00
80.00
80.00
80.00
3.50
4.00
3.50
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
15.00
25.00
20.00
15.00
20.00
15.00
15.00
25.00
35.00
4.00
4.50
4.50
3.50
5.00
3.70
5.00
5.00
5.00
70.00
70.00
70.00
14.00
14.00
14.00
8.00
8.00
8.00
5.00
5.00
5.00
52.00
52.00
52.00
FRUCTE
22.50
24.00
24.00
100.00 100.00 100.00
17.00
19.00
19.00
18.00
18.00
18.00
20.00
21.00
20.00
21.00
21.00
21.00
18.00
20.00
20.00
22.00
22.00
22.00
3.00
5.00
3.50
2.50
4.50
3.50
2.50
3.00
2.50
4.00
5.00
5.00
3.50
4.50
4.00
3.00
6.00
3.00
2.80
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.50
5.00
4.50
4.50
6.00
4.50
115.00 130.00 120.00 22.00
26.00
22.00
16.00
16.00
16.00
20.00
20.00
20.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
20.00
20.00
20.00
10.00
10.00
10.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
Piaţa agricolă Edineţ

Piaţa angro Bălţi

29.01.2015

Piaţa agricolă Ungheni
minim

maxim

mediu

Piaţa agricolă Cahul
minim

maxim

mediu

40.00
2.00
28.00
3.00
35.00
35.00
4.00
6.00
25.00
5.00
30.00
6.00
15.00
15.00
-

45.00
6.00
35.00
5.00
35.00
40.00
6.00
6.00
30.00
5.00
35.00
7.00
18.00
20.00
-

40.00
4.00
32.00
5.00
35.00
38.00
6.00
6.00
28.00
5.00
35.00
6.00
18.00
18.00
-

30.00
3.80
30.00
2.80
30.00
3.00
3.00
25.00
4.00
25.00
4.00
8.00
-

35.00
4.50
30.00
3.50
30.00
3.50
3.50
25.00
4.00
25.00
5.00
8.00
-

30.00
4.00
30.00
3.50
30.00
3.00
3.00
25.00
4.00
25.00
5.00
8.00
-

3.50
5.00
5.00
6.00
65.00
-

5.00
7.00
6.00
8.00
140.00
-

4.00
5.00
6.00
7.00
130.00
-

25.00
10.00
15.00

25.00
18.00
25.00

25.00
15.00
25.00

18.00
22.00
15.00
4.00
5.00
4.00
5.00
18.00
-

20.00
22.00
18.00
4.00
5.00
4.00
5.00
20.00
-

18.00
22.00
15.00
4.00
5.00
4.00
5.00
18.00
-
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SECRETE PENTRU A OBŢINE
O ROADĂ BUNĂ DE MORCOVI
Cultivarea morcovului poate
asigura recolte bogate dacă terenul este atent pregătit pentru
această cultură agricolă. Să obţii
o cultură de morcovi perfecţi, cu
rădăcini crescute sănătos, fără
prezenţa dăunătorilor specifici,
nu este atât de dificil pe cât se
crede. Totul începe de la sol.
Mai jos vă prezentăm câteva
modalităţi de pegătire a solului
care vă va ajuta să aveţi cea mai
bună cultură de morcovi de până
acum.
1. Se pregătește un substrat
din pământ bogat. În funcţie de
soi, morcovii pot ajunge, în sol,
între 17 și 20 cm. Acest lucru înseamnă că, pentru rădăcini drepte, uniforme, un substrat afânat și
pregătit adecvat este o necesitate
absolută. Morcovii cresc cel mai
bine în pământ profund, bogat în
humus, sol care se lucrează la o
adâncime de 10-12 cm, de asemenea, trebuie eliminate pietrele și
resturile din sol.
2. Fertilizarea cu fosfor. La
fel ca majoritatea culturilor
rădăcinoase, cultura de morcov
necesită aplicarea de fosfor. Dat
fiind faptul că morcovii au o singură rădăcină, groasă, mai degrabă decât mai multe rădăcini
fibroase mici, zona din care pot
absorbi fosfor este relativ mică
(zona rădăcinoasă de suprafaţă
a unui morcov mare nu este nici
pe departe la fel de mare ca zona
rădăcinoasă de suprafaţă a unei
plante cu mai multe rădăcini
fibroase, cum ar fi o roșie sau
ardei). Spre deosebire de alte elemente nutritive, fosforul nu este
absorbit în aceași modalitate în
care se reţine apa în plantă. În
schimb, este absorbit prin difuzie, se deplasează în mod natural
dintr-o zonă de concentraţie mai
mare (sol) la una de concentraţie
mai mică (în interiorul rădăcinii). Zona de sol din care fosforul
poate fi absorbită este limitată
la un spaţiu foarte mic, în jurul
rădăcinii. În cazul în care un test
de sol indică o nevoie de acest

nutrient esenţial, adăugând un
îngrășământ organic cu fosfor,
cum ar fi pudra de oase sau roca
fosfatică, în zona de plantare
cu câteva săptămâni înainte de
semănat sunteţi siguri că rădăcinile în creștere au acces la acest
nutrient exact atunci când au
nevoie de el.
3. Echilibraţi pH-ul solului.
La fel ca majoritatea culturilor
de legume, morcovii cresc cel
mai bine atunci când pH-ul solului este între 6,2 și 6,8. Folosește
un test de sol pentru a determina pH-ul solului din grădina ta,
iar apoi adaugă cantitatea recomandată de var sau zeolit pentru
a ridica pH-ul în cazul în care
rezultatele arată un pH prea mic
(acid) pentru creșterea optimă a
morcovului. Dacă solul este alcalin se administrează sulf elementar. Păstraţi în minte, totuși, că
un test de pH-ul trebuie efectuat
la fiecare doi sau trei ani.
4. Oferiţi culturii suficientă
apă. Păstraţi solul bine umezit,
dar nu exageraţi. Odată ce morcovii sunt în perioada de creștere
vor avea nevoie de o cantitate
suficientă de apă pentru a ajunge
la potenţialul maxim. Morcovii
nu sunt rezistenţi la secetă și se
rup, formează noduri sau rămân
mici în cazul în care pământul
este prea uscat. Pe de altă parte,
în cazul în care solul este prea
umed în etapele ulterioare de
dezvoltare a rădăcinii, morcovii
vor manifesta semne de putrezire. Irigaţi la nivelul solului, dacă

este posibil, pentru că frunzișul
umed favorizează apariţia bolilor
fungice, cum ar fi putregaiul coroanei, făinarea și rugina morcovului. Udaţi cultura numai dimineaţa, pentru a permite frunzelor
să aibă suficient timp să se usuce
înainte de căderea nopţii.
5. Protejaţi morcovul de razele soarelui. Pe măsură ce morcovii cresc, o parte din morcov
poate ieși la suprafaţa terenului.
Dacă acest lucru se întâmplă,
puneţi pământ peste zona expusă sau acoperiţi-o cu coroana
proprie. Expunerea directă la
soare contribuie la schimbarea
culorii, din portocaliu în verde și
la amăreală.
6. Controlul dăunătorilor din
sol. Larvele de rădăcină ale morcovului și viermele sârmă pot
compromite cultura, provocând
tuneluri și șanţuri de-a lungul
rădăcinilor. Din fericire, ele pot fi
prevenite cu soluţii organice prin
aplicarea unor nematode benefice în jurul culturii de morcov.
Nematodele benefice sunt organisme microscopice care caută
și atacă dăunători care trăiesc
în sol. Acestea pot fi aplicate pe
suprafaţa terenului la începutul
sezonului de grădinărit, înainte
de semănare sau când morcovul
este deja plantat (atâta timp
cât temperatura solului are un
minim de 5ºC) sau în orice alt
moment, pe parcursul perioadei
de vegetaţie.
www.agrointel.ro

STUDENŢII DE LA INSTITUTUL AGRICOL
VOR AVEA FERMA LOR
Proiectul creării în Moldova,
România și Ucraina a câte un
centru de monitorizare al productivităţii vitelor cornute a fost
instituit în limitele programului
colaborării transfrontaliere între
3 instituţii de învăţământ superior cu profil agricol din aceste
ţări. Proiectul, elaborat sub egida
UE, cuprinde Institutul agricol
din Moldova, Institutul agricol
din Odessa și Institutul agrar
de medicină veterinară din Iași.
În aceste instituţii vor fi create
soﬅuri ale instrumentarului de
cercetare și monitoring ale situaţiei și perspectivelor dezvoltării
veterinare în toate cele 3 ţări.

O componentă importantă a
proiectului va fi crearea de fermepilot în Universitatea agrară din
Moldova și Universitatea agrară
din Iași. „În limitele acestui proiect, la Universitatea agrară din
Moldova va fi creată o fermă din
30 de capete de vaci cu noi tehno-

logii și utilaje pentru înmulţirea
animalelor cornute și producţia
de lapte. Toate acestea se vor face
din mijloacele UE, care va aloca
instituţiei noastre 400 de mii de
euro”, a declarat Serghei Chilimar,
doctor habilitat în știinţe agricole,
profesor la Academia agricolă din
Moldova, membru-corespondent
al AȘM. El a subliniat că ferma va
deveni nu numai o bază de studiu
pentru studenţi. Aici vor avea
loc cursuri de calificare pentru
fermieri, iar aspiranţii își vor efectua cercetările. Odată cu venirea
primăverii, va începe construcţia
fermei, iar până la sfârșitul anului
va fi pusă în exploatare.
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OFERTE COMERCIALE
Perioada 12 - 28 ianuarie 2015
Produs / Serviciu

Preţ

Cantitate

Puieţi de măr “Red Free”
Puieţi de măr “Acana”
Puieţi de măr “Hana”
Puieţi de măr “Idared”
Puieţi de măr “Golden Deliseu”
Puieţi de caise
Puieţi de prune
Puieţi de piersici

10 MDL
10 MDL
10 MDL
10 MDL
10 MDL
10 MDL
10 MDL
10 MDL

3 000 unităţi
20 000 unităţi
3 000 unităţi
20 000 unităţi
20 000 unităţi
5 000 unităţi
5 000 unităţi
5 000 unităţi

Material săditor de măr Romus2

6 MDL

Material săditor pomi de măr Idared

6 MDL

Material săditor pomi de măr Simirenco

6 MDL

Puieţi de măr Golden

6 MDL

Puieţi de măr Slava

6 MDL

Puieţi de măr Prim Ruj

6 MDL

Puieţi de măr Discovery

6 MDL

Puieţi de prune Stanley

7 MDL

Puieţi de prune Prezident

7 MDL

Puieţi de Cires “Valeri Cicalov”

10 MDL

Puieţi de visin “Erdi Botermo”

10 MDL

Vând seminţe de legume calitative

0 MDL

Vând clădire cu teren aferent de
80x130 m 1,18 ha
Puieţi de nuci altoiţi.

0 MDL
12 €

Prune uscate ecologice

40 MDL

Baloţi de fân ecologic

35 MDL

Biocarburanţi lemn tocat din prun
5-7 cm
Seminţe de ceapă

1 000 MDL
15 €

Seminţe de LUCERNĂ

70 MDL

Peliculă pentru altoire

100 MDL

Lăzi agroalimentare

48 MDL

Containere din plastic

125 €

Seminţe de orz

4 000 MDL

Seminţe de ovăs

4 000 MDL

Sorgo

2 000 MDL

Pesticide Erbicide Fungicide
Vând morcov

4 MDL

Grâu alimentar

2 600 MDL

Sfeclă roșie, cartof, varză, ceapă,
morcov Polonia

Contacte

savinmihail@mail.ru
savinmihail@mail.ru
savinmihail@mail.ru
savinmihail@mail.ru
savinmihail@mail.ru
savinmihail@mail.ru
Email: savinmihail@mail.ru
Email: savinmihail@mail.ru
Jora de Mijloc Orhei; 023555824;
3 000 unităţi
vbrinza@mail.ru
Jora de Mijloc Orhei; 023555824;
3 000 unităţi
vbrinza@mail.ru
Jora de Mijloc Orhei; 023555824;
3 000 unităţi
vbrinza@mail.ru
Jora de Mijloc Orhei; 023555824;
3 000 unităţi
vbrinza@mail.ru
Jora de Mijloc Orhei; 023555824;
3 000 unităţi
vbrinza@mail.ru
Jora de Mijloc Orhei; 023555824;
3 000 unităţi
vbrinza@mail.ru
Jora de Mijloc Orhei; 023555824;
3 000 unităţi
vbrinza@mail.ru
Jora de Mijloc Orhei; 023555824;
1 500 unităţi
vbrinza@mail.ru
Jora de Mijloc Orhei; 023555824;
1 500 unităţi
vbrinza@mail.ru
Jora de Mijloc Orhei; 023555824;
1 800 unităţi
vbrinza@mail.ru
Jora de Mijloc Orhei; 023555824;
1 000 unităţi
vbrinza@mail.ru
Cioara; 026947429;
măria.rosca.1986@mail.ru
Draguseni;
ionita.victor@imbox.ru
5 000 unităţi
gospodarulbs@mail.md
s. Chiperceni, Orhei;
500 kg
0 235 21319, 0 794 26001;
nbadan@mail.ru
Chiperceni, Orhei;
200 unităţi
0 235 21319, 0 794 26001;
nbadan@mail.ru
Chiperceni, Orhei;
40 t
0 235 21319, 0 794 26001;
Email: nbadan@mail.ru
0 24822578;
5 000 kg
george@seminţe.info
0 24822578;
3 000 kg
george@seminţe.info
0 24822578;
10 000 kg
george@seminţe.info
069151125;
100 000 unităţi agravista@tara.md
069151125;
1 000 000 unităţi agravista@tara.md
Fălești; 0 25923195;
27 t
ion_turtureanu@mail.ru
Fălești; 0 25923195;
9t
ion_turtureanu@mail.ru
Albineţul Vechi, Fălești;
400 t
0 25970440;
fanat_agro@mail.ru
Chișinau, 078928895; romeo777md@
mail.ru
30 t
069927689; vaseab@mail.ru
Doltu, Făleşti; 025958501; ipocopciuc@
20 t
rambler.ru
Warszawska 21/13 / Grudziadz;
Phone: 0048606464929;
Email: info@reetzbaltic.com

Seminţe de ardei Podarok

2800 lei/kg

18 kg

025224610, 068353388, 069353231

Seminţe de ardei Atlant

2800 lei/kg

9 kg

Seminţe de ardei Antei

3000 lei/kg

3 kg

025224610, 068353388, 069353231
025224610, 068353388, 069353231

Seminţe de ceapă Holcedon

280 lei/kg

250 kg

025224610, 068353388, 069353231

4500 lei/tona
6000 lei/tona

8 tone
2 tone

025224610, 068353388, 069353231
025224610, 068353388, 069353231
Rezeni, Ialoveni, 026874646, 068977170

cartofi pentru consum (produs eco)
morcov
Vând puieţi de doi ani de agriș
mășcat, fără ghimpi
Vând puieţi de coacăză roșie
Vând puieţi de alune
Vând puieţi de mure fără ghimpi
Vând puieţi de magnolie

Mai multe informații găsiți pe

Rezeni, Ialoveni, 026874646, 068977170
Rezeni, Ialoveni, 026874646, 068977170
Rezeni, Ialoveni, 026874646, 068977170
Rezeni, Ialoveni, 026874646, 068977170

www.agravista.md

Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține
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.

132 de lei
PENTRU
ABONAMENT
ANUAL

PREŢURI DE ABONARE (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

12

36

72

108

132

* 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

TOATE PIESELE DE SCHIMB
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE -

suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:

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.

CALITATE SUPERIOARĂ
CONSUM REDUS

 Cositoare plată

TRACŢIUNE 4x4

 Burghiu de săpat gropi

LONGEVITATE

 Remorcă simplă sau basculabilă

STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ

 Tocător de crengi

PREŢ MIC

PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ

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

