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Organizaţiile reprezentative ale agricultorilor au invitat jurnaliștii la o conferinţă de presă pentru a
atrage atenţia opiniei publice cu privire la situaţia critică în care s-a pomenit sectorul agricol. Producătorii agricoli sunt nemulţumiţi de faptul că până în prezent autorităţile statului nu au rezolvat mai multe probleme din sector. Ne referim aici la problema subvenţiilor, reglementarea pieţei produselor petroliere și asigurarea transparenţei implementării proiectului cu privire la creditul polonez. Reprezentanţii
agricultorilor au venit cu propuneri concrete pentru autorităţi, solicitând acestora sprijin urgent, altfel
există riscul falimentării ramurii.
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Agricultorii declară că situaţia din sector în ultima perioadă de timp, s-a agravat
semnificativ. Preşedintele „UniAgroProtect”, Alexandru Slusari, a menţionat că
în ultimele două luni problemele s-au
acutizat pe fonul fluctuaţiilor de pe piaţa
valutară. „Situaţia fierbe la propriu, în teritoriu. Din cauza crizei valutare, organizate
artificial, au crescut cu 30-50% preţurile
la toate resursele necesare producţiei agricole: fertilizanţi, pesticide, seminţe, piese
de schimb, inclusiv și motorină, fapt care
pune într-o situaţie extrem de dificilă agricultorii. Mai mult, după ultima intervenţie
a Băncii Naţionale care a majorat rata de
bază de la 8,5% la 13,5%, dobânzile pentru
agricultorii au crescut cu peste 20 la sută.
Pot spune chiar că la modul practic creditarea sectorului agrar în acest moment
este suspendată”.
Potrivit lui Slusari, în condiţile în care
embargoul nu a fost ridicat, preţurile la
producţia agricolă au rămas în stagnare.

„În acest moment avem un asemenea
tablou : 210 mln lei datorii ale statului
pentru subvenţiile de anul trecut, cam 70
mln lei sunt necesari pomicultorilor care
au livrat către fabricile de procesare, 80
mii de tone de fructe îngheţate. În aceste
condiţii toţi se întreabă ce o să facă statul”.

PROPUNERI REALISTE
Pentru a salva ramura de la faliment, agricultorii au înaintat un şir de
propuneri Guvernului şi au solicitat o
întrevedere urgentă cu noul premier. Ei
au cerut ca în termenul cel mai scurt să
fie stabilit în proiectul Legii Bugetului
pentru anul 2015 mărimea fondului de
subvenţionare în sumă minimală de 1,2
mlrd. lei (500 mln. lei din surse interne
+ 400 mln. lei din fondurile Programului
ENPARD + 300 mln. lei accize încasate de
la motorina folosită în scopuri agricole).

O altă cerinţă a lor este demonopolizarea
pieţei produselor petroliere şi anume anularea majorărilor recente a preţurilor la
carburanţi și elaborarea şi adoptarea unei
noi metodologii care va reglementa calcularea adaosului comercial pentru benzina şi motorina importate de la cotaţiile
internaţionale, cu includerea exclusivă a
cheltuielilor ce ţin nemijlocit de procurarea combustibilului. Agricultorii solicită
anularea cerinţelor faţă de operatorii de
pe piaţa produselor petroliere privind
mărimea capitalului social şi volumul minimal al depozitului petrolier și acordarea
dreptului pentru agricultori de a importa
direct motorină în scopuri agricole, fără
licenţă şi plata accizelor. De asemenea ei
doresc să fie iniţiate discuţii comune cu
autorităţile referitor la condiţiile acordării
creditelor din sursele împrumutului obţinut din partea Republicii Polone.
Continuare în pagina 2

Vă puteţi abona la ziarul nostru
la toate oficiile poştale din ţară
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2 ACTUALITATE
 EDITORIAL

AVEM GUVERN,
AVEM
GUVERNARE?
Moldova are Guvern. În câteva zile
de la investire s-au
văzut primele efecte
ale noii conduceri.
Leul a început să se
aprecieze vertiginos
în raport cu principalele valute străine. Nu mai contează
că
această apreciere
Arina ROȘCA
a ţinut doar zile numărate. Cert este că poporul a simţit că frâiele puterii au
fost preluate de mâini puternice. Noii miniștri, împreună
cu premierul sunt persoane tinere și gata să răstoarne
munţii. Din primele zile s-au început vizitele oficialilor
prin spitale, pieţe, fabrici de pâine. Ele s-au soldat cu
promisiuni de rezolvare a problemelor și cu speranţa
vagă a oamenilor ca așa se va întâmpla.
În agricultură situaţia nu este deloc bună. Oamenii
sunt necăjiţi de starea în care i-a adus criza de pe piaţa
valutară. Încep lucrările agricole, iar preţurile la toate
resursele sunt în creștere. Noul ministru al Agriculturii pare să cunoască bine situaţia acestora și a iniţiat
de-acum consultări cu organizaţiile de agricultori. Este
salutabil faptul că este unul dintre puţinii oficiali care ne
informează permanent despre activităţile sale prin intermediul unei reţele de socializare. Această transparenţă
cum o numește ministrul, ne face mai ușoară cel puţin
viaţa noastră, a jurnaliștilor, pentru că aflăm imediat
despre acţiunile dumnealui pentru a putea informa publicul corect și la timp.
Totuși, pe lângă transparenţă, dle ministru, agricultorii așteaptă un Regulament de Subvenţionare. Așteaptă
anularea accizelor la importul de motorină. Ei vor să știe
când vor putea accesa ajutorul oferit de polonezi și va
avea loc demonopolizarea pieţei produselor petroliere. Și
au mult mai multe întrebări. O parte le-aţi auzit mergând
la Adunările generale pe care le organizează în aceste
zile. Ei așteaptă susţinere și înţelegere din partea dvs,
probabil v-aţi convins de acest lucru. Ei vor acţiuni și
rezultate concrete. Și da, postul pe care l-aţi preluat este
o provocare pentru dvs după cum aţi declarat la început
de mandat, dar este și o provocare pentru agricultura
moldovenească. Este un fel de perioadă de cotitură, dacă
vreţi, iar de rezultatele acţiunilor dvs depinde în mare
parte evoluţia lucrurilor.
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Sfârşit. Început în pag. 1
Iurie Hurmuzachi, vicedirectorul
AGROinform susţine că agricultorii
au mult mai multe cerinţe și a fost
destul de greu de ales doar câteva
dintre ele. „Propunerile au fost discutate de toate cele patru organizaţii.
Însă lista cerinţelor este una mai
lungă. Cerinţele fermierilor sunt mai
mari și mai diverse, nu a fost simplu
să le explicăm de ce trebuie să ne
oprim numai la aceste cerinţe. Noi
suntem realiști. Cerinţele date sunt
dictate de realitatea de azi. Acum
suntem într-o situaţie foarte vulnerabilă. Pe de o parte trebuie să convingem membrii noștri, ca să cerem doar
aceste lucruri reieșind din situaţia
economică a ţării. Pe de altă parte
trebuie să convingem guvernanţii că
lucrurile cerute sunt absolut stringente și necesare pentru începutul
anului în agricultură”.
Potrivit lui Hurmuzachi, acum în
momentul începerii lucrărilor de primăvară, agricultorilor le vine deosebit
de greu să facă faţă problemelor. „Am

văzut cum i-au împrumuturi, credite
cu dobândă mai mare, ca să poată realiza lucrările și să nu scape momentul
decisiv”. Slusari susţine că fermierii
sunt responsabili, ei vor face tot posibilul să realizeze lucrările necesare,
dar neavând venituri suficiente, vor
utiliza resurse mai ieﬅine, iar calitatea acestor lucrări va fi una mai joasă,
fapt care poate să influenţeze diminuarea recoltei din acest an.

TIMP LIMITAT
PENTRU GUVERNANŢI
Directorul executiv al Asociaţiei
„Moldova-Fruct”, Iurie Fală, a menţionat că anul 2014 pentru producătorii de fructe a fost unul din cei
mai grei ani după declararea independenţei. „În acest an ramura este
complet decapitalizată. În 2014 am
avut preţuri foarte mici la merele
livrate la procesare - pentru 230 mii
de tone livrate fabricilor au fost încasate circa 103 mil. de lei, pe când
în 2013 pentru 93 de mii de tone am

obţinut 148 de mil. de lei. Am avut
o diminuare drastică a exporturilor
de mere cu 47%. De asemenea, circa
80 de mii de tone de mere au rămas
îngheţate, cauzând pierderi de circa
140 mil. de lei. În această situaţie
se află astăzi ramura pomicolă care
oferă locuri de muncă pentru 50 mii
de lucrători», a spus Fală.
În opinia lui, o diminuare a Fondului de subvenţionare ar descuraja şi
mai mult agricultorii să investească
în agricultură. «Agricultorii au nevoie
de susţinerea statului pentru a deveni
competitivi, pentru a dezvolta infrastructura de post recoltare şi pentru
a-şi diversifica pieţele de desfacere a
producţiei agricole», a spus Fală, potrivit căruia producătorii de mere ar mai
avea pentru export încă circa 50 mii
de tone de mere. Potrivit lui, lucrurile
devin tot mai grave în fiecare zi și fără
măsuri concrete, în toamnă vom avea
o situaţie și mai complicată.
Preşedintele Federaţiei Naţionale a
Fermierilor, Valeriu Cosarciuc, a declarat că situaţia în agricultură este una
precară, iar fără intervenţia statului,
ramura riscă faliment. „Noi aşteptăm
ca Guvernul nu doar să declare că
agricultura este o prioritate, dar pas
cu pas să implementeze obligaţiunile
asumate în Strategia 2020», a spus el.
Reprezentanţii agricultorilor susţin
că măsurile de mai sus sunt doar câteva, de urgenţă care trebuie luate de
către Guvern, în maxim 5-10 zile. Ei
optează pentru o comunicare eficientă
cu autorităţile, specificând că timpul
declaraţiilor a trecut și este nevoie
de acţiuni concrete. În caz că nu va
acţiona Guvernul, atunci vor acţiona
agricultorii, susţin ei. În curând va fi
convocată şedinţa comună a Consiliilor de administrare a celor patru organizaţii reprezentative a agricultorilor,
unde se va decide care vor fi acţiunile
lor ulterioare.

CIRCA 88% DIN SEMINŢELE
PENTRU SEMĂNATUL DE PRIMĂVARĂ
AU FOST VERIFICATE
Direcţia control semincer din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa
Alimentelor monitorizează
controalele și certificarea
seminţelor culturilor de
câmp pentru semănatul
de primăvară, transmite
instituţia prin intermediul
unui comunicat de presă.
Specialiștii Direcţiilor
Raionale pentru Siguranţa
alimentelor efectuează controlul depozitării,
păstrării şi condiţionării
seminţelor de culturi de
câmp, legumicole, bostănoase şi cartof destinate
semănatului de primăvară.

Sunt prelevate probe şi
efectuate testări şi certificarea seminţelor în condiţii de laborator.

De asemenea, o atenţie
deosebită se acordă aprovizionării gospodăriilor
ţărăneşti cu cantitatea ne-

cesară de seminţe certificate. Până la moment a fost
controlată şi certificată o
cantitate de circa 30 mii
tone sau 88 % din seminţele depozitate.
Pentru diminuarea deficitului de seminţe agenţii
economici autorizaţi în
domeniu importă seminţe
de diferite varietăţi. În Republica Moldova activează
140 de magazine agricole,
care pun la dispoziţia beneficiarilor seminţe de o gamă
largă de soiuri de culturi
agricole înscrise în Catalogul Soiurilor de Plante al
Republicii Moldova.

ISTORII DE SUCCES
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ORGANIZAŢIILE REGIONALE
SUSŢIN FERMIERII
Familia Guţu din Cimișlia a iniţiat o afacere în domeniul
zootehniei, o ramură deloc ușoară. Afacerea care vizează
creșterea vitelor a fost planificată din start ca un business
de familie. Soţii sunt membri activi ai Cercului de Studiu
(CS) regional de tineri fermieri din Hâncești. În urmă cu
trei ani ei au devenit membri ai Centrului de extensiune în
Agricultură din localitatea respectivă, una din organizaţiile
regionale a Federaţiei AGROinform, beneficiind de toate
oportunităţile pe care le oferă acest statut.
Familia Guţu a plecat peste
hotarele ţării să muncească, la
fel ca și mulţi alţi moldoveni.
După o perioadă însă au decis
să se întoarcă acasă pentru că
au dorit să fie alături de cei
dragi în ţara natală. Cu banii
pe care i-au câștigat din greu
în afară, au decis să deschidă
o afacere proprie. Prin urmare,
așa a apărut ferma de bovine
pe care o gestionează în prezent în satul Ivanovca Nouă,
Cimișlia. Deși locuiesc în alt
raion, familia Guţu a apelat
la Centrul de extensiune în
Agricultură din Hâncești, deoarece a găsit aici sprijinul și
susţinerea de care avea nevoie, la începutul afacerii. Mai
întâi Andrei Guţu a solicitat
o informaţie privind modalitatea de obţinere a unui credit.
Avea nevoie de acești bani în
luna noiembrie pentru a turna
platforma la ferma de bovine.
Pentru că afară era frig, nu
găsea nicăieri de unde poate
să obţină acel credit. Angajaţii
Centrului au făcut tot posibilul
și au ajutat familia Guţu să
primească acel credit timp de
câteva zile. După care antreprenorul a continuat să colaboreze ani în șir cu organizaţia
de micro-finanţare care l-a
susţinut iniţial.
Tatiana Guţu este membru al Cercului de Studiu

Comunitar regional de femei
şi al Reţelei de Socializare de
femei din regiunea Centru. Ea
participă foarte activ la toate
ședinţele și seminarele din
regiune și susţine că este foarte mulţumită de faptul că este
invitată permanent să participe la activităţile Centrului.
Familia în cauză permanent
apelează la serviciile prestate de angajaţii Centrului de
extensiune în Agricultură din
Hâncești. Tatiana Guţu consideră că toate activităţile Centrului sunt foarte utile. Potrivit ei, peste hotare acolo unde
a locuit mai mulţi ani, toate
instruirile care se organizează
se fac contra plată, indiferent
de subiectul abordat. Ea a
solicitat să fie invitată în continuare la toate activităţile ce
se vor organiza și a adresat un
apel și celorlalţi tineri fermieri
să fie activi și să nu renunţe
la informaţiile noi pe care le
pot afla.
Cazul de mai sus este un
exemplu clar despre cum una
din organizaţiile regionale
AGROinform a susţinut o familie revenită de peste hotare,
să iniţieze și să dezvolte cu
succes o afacere la ei acasă.
Maria ROTARU
Director executiv
AO CEA Hâncești

Adunarea Generală AGROinform
are loc astăzi
Astăzi, 3 martie, în Sala Polivalentă din cadrul Institutului Muncii are
loc Adunarea Generală a membrilor
Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”.
La întrunire participă: Consiliul de
Administrare naţional, Consiliile de
Administrare ale organizaţiilor regionale membre AGROinform, membrii
Federaţiei, directorii executivi ai
organizaţiilor regionale, parteneri şi
finanţatori, echipa oficiului naţional
de coordonare, mass-media.
În cadrul Adunării sunt prezentate
rapoartele de activitate ale Federaţiei
pentru anul 2014, sunt abordate pro-

blemele necesare pentru a fi soluţionate în anul 2015 şi sunt organizate
alegerile organelor de conducere pentru anii 2015-2016.
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform este o
reţea de 15 organizaţii obşteşti regionale care includ peste 4500 membri,
orientată spre dezvoltarea economică
a localităţilor rurale, prin oferirea
asistenţei în dezvoltarea afacerilor,
marketing, aplicarea tehnologiilor
avansate, precum şi reprezentarea
intereselor membrilor săi, prin promovarea unei politici de dezvoltare
durabilă a mediului rural.
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NOUL GUVERN, PRIMELE ACŢIUNI

În ziua de 18 februarie, Parlamentul Moldovei a aprobat noul Guvern în frunte
cu Chiril Gaburici. Pentru Guvern au votat 60 de deputaţi din trei partide. Premierul a declarat că noul Guvern îşi începe activitatea într-o perioadă complicată, referindu-se la conjunctura externă dificilă, dar şi la problemele interne ale
ţării. Chiar din primele zile primul ministru a făcut referire la sectorul agricol
declarând că noul Guvern va atrage o atenţie sporită domeniului agrar, deoarece
susţinerea acestei ramuri este extrem de importantă.
În debutul primei
ședinţe a a Guvernului
prim-ministrul Chiril Gaburici a prezentat priorităţile imediate ale Cabinetului de miniştri. Una din
primele probleme discutate a fost situaţia de pe piaţa valutară şi au fost luate
anumite măsuri de redresare a situaţiei. De asemenea, Gaburici a solicitat
o analiză a situaţiei de pe
piaţa exporturilor pentru a
identifica problemele care
au determinat scăderea
acestora. Primul ministru
a declarat că va discuta şi
situaţia de pe piaţa produselor petroliere, precum
şi posibilitatea micşorării
preţurilor la carburanţi. El

a solicitat colegilor de la
Agenţia Naţională pentru
Reglementare în Energetică (ANRE) să verifice ce se
întâmplă în ultimele zile
pe această piaţă şi să vină
cu o informaţie amplă la
subiect.
De asemenea, premierul a solicitat ministrului
Sănătăţii Mircea Buga să
prezinte o analiză amplă a
ceea ce se întâmplă pe piaţa medicamentelor şi pe
cât de justificate sunt majorările de preţ. Gaburici a
mai anunţat că în curând
va fi discutat la Guvern
proiectul bugetului de stat
pentru anul 2015, astfel
ca în cel mai scurt timp
documentul să fie trimis

Parlamentului spre adoptare. Într-una din ședinţele
ulterioare primul ministru
a solicitat instituţiilor
responsabile să intervină
urgent pentru a clarifica
situaţia privind creşterea
preţurilor la diverse produse după fluctuaţiile valutare recente.

AGRICULTURA
VA FI SUSŢINUTĂ
Agricultorii care au
contractat credite de la
bănci și nu-și pot restitui
împrumuturile vor beneficia de susţinere din partea
statului. Asigurarea vine
din partea premierului,

Chiril Gaburici, și a fost
făcută după întrevederea
cu reprezentanţii băncilor.
De asemenea, premierul
a promis că noul Guvern
va atrage o atenţie sporită
domeniului agrar fiindcă
susţinerea acestei ramuri
este extrem de importantă.
„Pentru acest an avem planificate subvenţii. În prezent avem discuţii cu FMI
și Banca Mondială pentru
a putea oferi subvenţii”, a
subliniat Gaburici. Premierul nu a spus însă care va
fi valoarea subvenţiilor și
când acestea vor ajunge la
fermieri.
De asemenea, premierul
a discutat cu bancherii și
despre posibilitatea băncilor de a oferi fermierilor
credite mai avantajoase.
„În scurtă perioadă vor
începe lucrările agrare și
vrem ca băncile să aibă
oferte pentru fermieri astfel ca aceștia să nu fie doar
în pierdere. Am discutat și
despre ratele la dobânzi a

creditelor contractate de
agricultori. Fiecare bancă
trebuie să-și stabilească o
politică chibzuită și să o
adapteze la cerinţele de astăzi și la situaţia din ţară”,
a menţionat premierul.

SUA ȘI UE SALUTĂ
FORMAREA
GUVERNULUI
Departamentul de stat
al SUA a salutat formarea
unui nou guvern în R. Moldova, confirmând disponibilitatea de a conlucra cu
prim-ministrul Gaburici şi
aşteptând „acţiuni rapide
de implementare a reformelor”, se spune într-un
comunicat de presă al Ambasadei SUA la Chișinău.
În documentul citat se
vorbeşte că SUA aşteaptă
de la noul Guvern continuarea îndeplinirii condiţiilor Acordului de Aociere
cu UE. „Statele Unite ale

Americii îşi păstrează
angajamentul de a ajuta
Moldova în lupta împotriva corupţiei şi promovarea
reformelor ce popularizează beneficiile integrării
europene”.
Înaltul Reprezentant
al UE pentru Politica Externă, Federica Mogherini
şi Comisarul european
pentru Politica de Vecinătate şi Negocierile de
Extindere, Johannes Hahn,
la fel au salutat investirea
Guvernului de la Chişinău.
Într-un mesaj semnat de
cei doi înalţi oficiali, se
spune că „UE aşteaptă cu
nerăbdare continuarea cooperării cu ţara noastră şi
punerea în aplicare rapidă,
întru beneficiul cetăţenilor, a Acordului de Asociere a R. Moldova la Uniunea
Europeană. Un Guvern
stabil, cu o agendă clară
de reforme, va fi crucial în
acest sens”, se spune în
mesaj.
A.R.

SUSŢINERE PENTRU AGENŢII CARE EXPORTĂ
Agenţii economici din industria textilă şi de procesare în domeniul agroalimentar din Moldova
vor beneficia de susţinere pentru consolidarea capacităţilor de export. Susţinerea va fi acordată în
cadrul celei de-a doua etape a Proiectului „Acordul
de Liber Schimb. Informarea şi consolidarea capacităţilor agenţilor economici», finanţat de Guvernul
Suediei, prin intermediul Corporaţiei Financiare
Internaţionale (IFC). Proiectul este implementat de
Camera de Comerţ şi Industrie şi Asociaţia Businessului European.

Preşedintele Camerei
de Comerţ şi Industrie, Valeriu Lazăr, a menţionat în
timpul prezentării proiectului, că sectorul privat are
nevoie de previzibilitate şi

informare cu privire la beneficiile Acordului de Liber
Schimb. „În jumătate de an
de la intrarea în vigoare a
Acordului, exporturile spre
UE au crescut semnificativ pe unele categorii de
mărfuri, însă mai avem de
muncit pentru a fi competitivi pe piaţa europeană şi
pe cea locală. Am structurat
proiectul reieşind din necesităţile agenţilor economici,
care au nevoie de informaţii
şi cunoştinţe practice privind accesul pe piaţa comu-

nitară”, a declarat Valeriu
Lazăr.
Potrivit lui, pentru a fi
competitivi pe piaţa europeană agenţii economici
trebuie să se conformeze
rigorilor şi standardelor
europene în domeniul certificării. De asemenea, ei trebuie să cunoască barierele
tehnice la export şi să înveţe cum să le depăşească.
Lazăr susţine că noi avem
produse competitive, dar nu
suntem gata să facem faţă
cerinţelor de certificare.
Tocmai de aceea în cadrul
acestui proiect va fi oferită
asistenţă mediului de afaceri pentru a accede mai
uşor pe piaţa UE. Agenţii
economici vor avea seminare, dar şi vizite peste hotare
unde vor acumula experienţa altor ţări.
Preşedinta Asociaţiei
Businessului European,
Silvia Radu, a menţionat că
Moldova are produse competitive care sunt solicitate

ne. „Sperăm că Acordul de
Liber Schimb va constitui
pentru agenţii economici un
instrument de modernizare
a ţării. Companiile şi industriile trebuie să ştie care
sunt afacerile pe piaţa UE,
dar şi posibilităţile enorme
oferite de această piaţă

pe pieţele europene. „Acum
trebuie să pregătim aceste
produse pentru ca ele să
corespundă cerinţelor de
export. În acest sens, trebuie să existe o conlucrare
eficientă dintre mediul de
afaceri şi Guvern pentru
simplificarea cadrului legal
şi susţinerea exporturilor”, a
spus Radu.
Ambasadoarea Suediei
la Chişinău, Ingrid Tersman,
consideră că Moldova are
un potenţial enorm de export, însă ca acesta să poată
fi valorificat agenţii economici trebuie să se ajusteze
cerinţelor pieţei europe-

imensă. Dacă acest lucru va
fi realizat, atunci Moldova
va deveni un loc atractiv
pentru investiţii, iar economia va progresa», a spus
Ambasadoarea.
Şeful Delegaţiei UE la
Chişinău, Pirkka Tapiola, a
menţionat că UE ajută ţările să-şi găsească singure
soluţii pentru dezvoltare,

fără a le impune. „Noi vrem
să ajutăm companiile şi
consumatorii să-şi consolideze capacităţile de producere şi export, dar pentru
ca ei să poată face acest
lucru este nevoie de alinierea legislaţiei R. Moldova la
standardele UE. De asemenea, reformele nu trebuie
realizate doar pe hârtie.
Toate aceste reforme trebuie susţinute de reformarea
justiţiei şi combaterea corupţiei. Interesul UE este
să contribuie la prosperarea Moldovei, la oferirea de
noi oportunităţi şi sporirea
nivelului de viaţă», a spus
Tapiola.
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ATELIER DE LUCRU PENTRU
AGROinform
În perioada 18 – 21 februarie echipa naţională a
Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova
AGROinform, împreună cu directorii executivi ai Organizaţiilor Regionale, au participat la un atelier de
lucru în Sighișoara, România.

le regionale a vorbit Vasile
Pojoga, specialist principal
agrobusiness și marketing.
La atelier au fost stabilite
activităţile principale care
vor avea loc în anul 2015 și
modalitatea de organizare
a acestora.

În cadrul atelierului au
fost încheiate contractele
pentru 2015 cu organizaţiile regionale. Aurelia
Bondari, directorul executiv
al organizaţiei a prezentat
noile condiţii ale finanţatorilor, Centrul Cooperativelor
din Suedia We Eﬀect, metodologia de calcul a valorii
contractelor și modul de
repartizare a bugetelor pe
organizaţii. De asemenea, a
fost prezentat sistemul de
raportare și monitorizare.
Iurie Hurmuzachi, vi-

După atingerea obiectivelor propuse și semnarea
contractelor, participanţii la
atelier au reușit să se bucure de frumuseţea orașului
medieval Sighișoara, vizitând cele mai importante
obiective turistice din oraș.

cedirector AGROinform a
avut o scurtă prezentare
despre situaţia actuală în
domeniul agricol, axânduse în special pe probleme
de interes major pentru
agricultori cum ar fi subvenţionarea pentru 2015
și creditul polonez. Un alt
subiect abordat a fost modalitatea de organizare a
Adunării Generale și a jubileului de 15 ani al Federaţiei. Despre sistemele informaţionale de marketing și
colaborarea cu organizaţii-

EXPERŢII PROGNOZEAZĂ O REDUCERE ÎN ACEST AN VOR FI ÎMPĂDURITE
A PRODUSELOR AGRICOLE
2500 HA DE TERENURI
Rezultatele pozitive ale
agriculturii moldovenești,
conturate mai ales în a doua
jumătate a anului trecut,
vor fi substituite în 2015
cu o scădere a producţiei
agricole. Concluziile aparţin
experţilor economici de la
IDIS „Viitorul” și au fost
prezentate în cadrul primei
ediţii din acest an a Monitorului Economic.
Analiza IDIS „Viitorul”
arată că în 2014, producţia
globală agricolă a marcat
un salt esenţial de 108,2%
faţă de anul precedent,
fiind determinată de
creșterea producţiei vegetale și celei animaliere.
Experţii economici însă au
prognoze mai puţin optimiste pentru anul curent.
Ei anticipează o reducere a

producţiei globale agricole
de aproximativ 14%.
În plus, sectorul agricol
va fi marcat și de unele
riscuri iminente, a accentuat Viorel Chivriga. El a
remarcat că fermierii moldoveni deja se confruntă cu
probleme financiare grave,
îndeosebi pe fundalul de-

precierii monedei naţionale.
Fapt care atrage costuri mai
mari de producere și, respectiv, preţuri majorate. Nici la
exporturi serioase nu putem
să ne așteptăm în acest an,
chiar dacă Federaţia Rusă a
început să ridice barierele la
importurile din ţara noastră,
crede expertul.

Anul curent vor fi împădurite circa 2500 de hectare
de terenuri pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel s-a
decis la o şedinţă a Ministerului Mediului, unde a fost
discutat Planului naţional
de extindere a suprafeţelor
cu vegetaţie forestieră până
în anul 2018. Viceministrul
mediului, Lazăr Chirică a
declarat că angajaţii Agenţiei
„Moldsilva” au examinat la
faţa locului terenurile degradate şi ulterior s-a decis ca în
2015 să fie plantaţi copaci pe
2500 de hectare degradate.
Cele mai multe terenuri vor fi
împădurite în partea de sud a
ţării, acolo unde situaţia este
mai gravă. „Vorbim despre
terenurile care aparţin administraţiilor publice locale
şi chiar unele terenuri, care
aparţin agenţilor economici.

Vorbim despre terenurile
degradabile, care la ziua de
astăzi nu sunt incluse în circuitul agricol. Fondul forestier constituie circa 12 procente, din suprafaţa ţării şi noi
ne-am pus drept obiectiv să
atingem 15 la sută”.
Chirică a menţionat că
până în 2018 vor fi sădiţi
copaci pe circa 12 mii de hectare de terenuri degradate.

Pentru aceasta se vor cheltui
290 de milioane de lei. „Noi
pledăm pentru copaci autohtoni, îndeosebi pentru speciile
de stejar, frasin, fag, tei. Deci,
nu susţinem ideea de plantare
cu salcâmi, deoarece cam 20
la sută din aceste plantaţii
sunt uscate”. În prezent în
Republica Moldova sunt peste
şapte sute de mii de hectare
de terenuri deteriorate.

6 EMBARGOU

 nr. 4 (178)
3 martie 2015

RUSIA A RELUAT PARŢIAL IMPORTUL
DE MERE MOLDOVENEȘTI
Rosselhoznadzor a permis de săptămâna trecută unui număr de 10 companii din Moldova să
livreze mere în Rusia. Conform comunicatului
serviciului sanitar rus, decizia a fost luată în
calitate de experiment în urma rezultatelor
consultărilor bilaterale cu Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) din R.
Moldova. În comunicat se spune că dacă vor fi
depistate cazuri de încălcare a cerinţelor fitosanitare de carantină ruseşti şi internaţionale,
Rosselhoznadzor îşi păstrează dreptul de a interzice importul.
Din cele 10 companii
doar cinci figurează în
lista Rosselhoznadzor
din 248 organizaţii exportatoare de produse de
origine vegetală din R.
Moldova în Rusia. Acestea sunt Plaiul Bârlădean
(Bârlădeni, raionul Ocniţa),
Bona-Fruct (Ocniţa), Agrodenidan (Cotiujeni, raionul
Briceni), Unit-Olimp (Congaz, Găgăuzia) şi Agrostar
(Blijnii Hutor, raionul
Slobozia din Transnistria).
Companiile Ungureanca
(Unguri, Ocniţa), Scutaru
Victor (Edineţ), BucuriaSaturn (Rudi, Soroca), Prima-Nicatim şi Grimafruct
în listă nu sunt incluse.
Pe lângă cele 10
companii, prin decizia
Rosselhoznadzor se permite importarea merelor
din raionul Grigoriopol,
Dubăsari, Camenca, Râbniţa şi Slobozia. Toate
se află pe malul stâng al
Nistrului şi nu se supun
autorităţilor Moldovei.
Cine are dreptul de a livra
produse din aceste raioane
nu se precizează. Potrivit
noului ministru al Agriculturii, Ion Sula, ANSA

nu poate garanta calitatea
merelor livrate în Rusia
din Transnistria, deoarece
nu controlează regiunea.
Declaraţia a fost făcută în
cadrul unei conferinţe de
presă prilejuită de reluarea exportului de mere de
către ruși.

REUȘITA APARŢINE
ANSA
Ministrul susţine că
decizia Rosselhoznadzorului privind deschiderea

accesului la piaţa rusească pentru 10 companii din Moldova este
un rezultat al muncii
în echipă dintre ANSA,
instituţia pe care a condus-o chiar el, înainte
de a deveni ministru, și
Rosselhoznadzor. Ion Sula
recunoaște că nu știe
după ce principii au fost
selectate de către ruși
cele 10 firme exportatoare. „O perioadă îndelungată am purtat negocieri cu
Rusia şi în ianuarie am
expediat lista companiilor
moldoveneşti ce livrează

mere. Fiecare întreprindere aflată sub jurisdicţia
R. Moldova a fost supusă
unui control minuţios al
calităţii”. În acest moment este important să
tindem să fie reluat exportul în întregime, consideră ministrul. „Trebuie
să demonstrăm că avem
un sistem funcţional ce
ţine de siguranţa produselor, care sunt livrate nu
numai pe piaţa rusă”.
Ministrul susţine că
se așteaptă în timpul
apropiat eliminarea pe
deplin a restricţiilor de

import. De asemenea, a
început eliberarea certificatelor fitosanitare
pentru export. Potrivit lui
Ion Sula, de la sfârșitul
anului trecut până în
prezent, ţara noastră a
exportat peste 100 de mii
de tone de mere și nu a
existat nicio reclamaţie
privind calitatea produselor noastre. Oficialii
moldoveni au informat
partea rusă că în toate
raioanele republicii activează inspectorii ANSA
și situaţia este sub monitorizare permanentă.
Ministrul a precizat
că acum se așteaptă un
răspuns la scrisoarea
oficială în care sunt oferite garanţii în privinţa
producţiei de origine
animală, conservelor și
vinurilor moldovenești.
„Credeţi-mă, noi facem tot
ce depinde de noi pentru a
întoarce producţia moldovenească pe pieţele tradiţionale, inclusiv cea rusă”,
a recunoscut Ion Sula.

PĂRERI
CONTRADICTORII
Agricultorii și experţii
au păreri foarte variate
vizavi de reluarea parţială a importului de mere
din partea Rusiei. Expertul Oazu Nantoi consideră că, în contextul în care
Rusia își permite luxul de
a selecta anumiţi agenţi
economici din dreapta
Nistrului și de a permite
celor din stânga să exporte fără excepţie, decizia
de a elimina parţial em-

bargoul la importul merelor din R. Moldova este
un joc politic și o bătaie
de joc.
Iurie Fală, director
executiv Moldova-Fruct
consideră că toate companiile au investit și au
dreptul să exporte fructele
pe piaţa rusă, fără a pune
în pericol sănătatea consumatorilor ruși. Alexandr
Slusari, președinte UniaAgroProtect susţine că
reluarea exportului este
un semnal pozitiv, dar
rămâne întrebarea, după
care principiu au fost selectate aceste firme. „Este
suspect că numai 10 companii pot să facă asta. De
ce anume aceste firme și
ce va urma mai departe?
Până nu vom afla un răspuns, sunt mai rezervat
faţă de această reluare a
exportului”.
Valeriu Cosarciuc,
președintele Federaţiei
Naţionale a Fermierilor
susţine că este mare nevoie ca acest embargou
să fie scos, dar el a avut
rădăcini politice, iar sub
reluarea parţială a exportului se pot ascunde alte
interese.
Amintim că Rusia a
interzis, pe 21 iulie anul
trecut, importul fructelor
din R. Moldova, ceea ce
a dus la pierderi de milioane de lei suportate de
producătorii a căror unică
piaţă de desfacere era
cea estică. În prezent, în
Moldova sunt depozitate
aproximativ 60 de mii de
tone de mere.

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.

REALIZĂRI

 nr. 4 (178)
3 martie 2015

7

PROMOVAREA AGRICULTURII ECOLOGICE
ÎN AREALUL TRANSFRONTALIER R. MOLDOVA ROMÂNIA  UCRAINA
De peste 10 ani, Asociaţia Obștească (AO) „CUTEZĂTORUL”, membră a Federaţiei Naţionale AGROinform, este preocupată de promovarea agriculturii
ecologice și bunelor practici agricole prietenoase mediului în arealul transfrontalier R. Moldova, România și Ucraina. În acest scop, au fost identificaţi
și instruiţi fermierii și antreprenorii agricoli. De asemenea, tot în acest sens
au fost create parteneriate durabile cu mai multe instituţii de cercetare din
republică și de peste hotare.
AO „CUTEZĂTORUL” are
statut de Organizaţie Regională a Federaţiei Naţionale a
Agricultorilor AGROinform și a
activat mai mult timp în cadrul
grupului „Agricultura durabilă
și ecologică” in cadrul Coaliţiei
pentru Dezvoltare Economică
Rurală, stabilind astfel relaţii
de colaborare cu producătorii
agricoli și fermierii interesaţi
în practicarea agriculturii organice. Astfel, în ultimii ani au
fost elaborate și implementate
mai multe activităţi și proiecte
transfrontaliere și internaţionale, menite să informeze și
să încurajeze fermierii și producătorii agricoli să utilizeze
agricultura ecologică și bunele
practici agricole prietenoase
mediului. Amintim aici de proiecte ca: Dezvoltare prin cooperare și durabilitate, finanţat de
Federaţia AGROinform; Reţeaua
transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet”,
finanţat de Uniunea Europeană;
Dezvoltarea capacităţilor de
promovare a metodelor agriculturii ecologice în scopul
reducerii poluării cu nutrienţi a
bazinului hidrografic Dunărean
pe teritoriul raionului Făleşti,
finanţat de PNUD şi GEF etc. În
cadrul proiectelor respective au
fost întreprinse și desfășurate
acţiuni de selectare și instruire
a fermierilor privind utilizarea
agriculturii ecologice, bunelor
practici agricole și minimizarea
utilizării pe terenurile proprii a
îngrășămintelor minerale, pesticidelor, altor substanţe toxice.
Modulele de instruire au
fost elaborate de doctorul habilitat în agricultură Boris Boincean, care activează în cadrul
Institutului de Cercetări pentru
Culturile de Câmp „Selecţia”.
Anual se creează, în parteneriat
cu „Selecţia”, Institutul de Fi-

totehnie Porumbeni, dar și alte
firme și agenţi economici, câte
1- 2 loturi demonstrative de
comportare și testare a hibrizilor de floarea soarelui, porumb,
sfeclă de zahăr și varză timpurie, cu utilizarea practicilor
agricole prietenoase mediului.
Rezultatele obţinute pe loturile
demonstrative sunt puse la
dispoziţia fermierilor, prin intermediul mai multor mijloace
comunicaţionale.

PROIECTUL
„ECOAGRINET 2”
În anii 2013-2015, AO
„CUTEZĂTORUL” a implementat proiectul Reţeaua transfrontalieră pentru agricultura
ecologică, „EcoAgriNet 2”,
finanţat de Uniunea Europeană.
Partenerii organizaţiei în cadrul
acestui proiect sunt: Asociaţia
Euroconcept Botoşani, Centrul
de Dezvoltare Comunitară Iaşi,
România, Centrul Bucovinean
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Cernăuţi, Ucraina, Federaţia Naţională AGROinform.
În cadrul proiectului respectiv au fost selectaţi și
instruiţi 22 de formatori în
domeniul producerii și certificării producţiei agroalimentare
ecologice din 12 raioane ale R.
Moldova, 4 judeţe din România
și regiunea Cernăuţi, Ucraina.
De asemenea, a fost creată
reţeaua transfrontalieră de formatori în domeniul producerii
și certificării producţiei agroalimentare ecologice, identificate
serviciile, ce vor fi prestate
după finisarea proiectului. Un
rezultat palpabil al proiectului
a fost faptul că 10 fermieri din
raionul Fălești au pornit calea
spre certificarea producţiei agricole, aflându-se în perioada de

conversiune. Din păcate, Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare, unilateral a sistat
plata subvenţiilor fermierilor
pentru practicarea agriculturii
ecologice.
Pe lângă producerea și certificarea produselor ecologice,
este pus accentul pe iniţierea
afacerilor în agricultura organică, marketingul agroalimentar
și lucrul cu consumatorii de
produse ecologice. În cadrul activităţilor de consolidare a capacităţii reţelei transfrontaliere
de formatori, au fost organizate
4 treninguri pe domeniile sus
menţionate. Formatorii au fost
instruiţi în domeniile comercializării produselor organice şi
sensibilizării consumatorilor,
tehnologiilor moderne de bază
și procesul de producţie a agriculturii ecologice, precum şi în
iniţierea afacerilor privind agricultura organică.
Școala Consumatorului a
fost creată pentru a consolida
și dezvolta, prin schimb de experienţă, abilităţile fermierilor
și competenţele consumatorilor în agricultura ecologică.
Activităţile din cadrul școlii, 6
mese rotunde, ce au fost organizate, au menirea să creeze
și să cultive cultura ecologică
a consumatorilor de alimente
ecologice.

SCHIMB
DE EXPERIENŢĂ
PESTE HOTARE
Cu contribuţia Programului
SECTOR, finanţat de Guvernul
Suediei și AO „Cutezătorul”,
a fost organizat schimbul de
experienţă pentru 8 fermieri
moldoveni la ferma agricolă
ecologică SC „ASTRA Trifești”

SRL din localitatea Trifești, Iași,
România. Conducătorul fermei,
dl Vasile Lungu a împărtășit
din experienţa de peste 5 ani
privind practicarea agriculturii
ecologice. Culturile certificate
ecologic sunt: grâul, porumbul,
rapiţa, soia, grâul dur. Piaţa de
desfacere este: Italia, Grecia,
Austria şi Germania.
Producţia ecologică este
cu 20- 30% mai scumpă decât
cea tradiţională. După o trecere
în revistă a activităţii fermei,
participanţii la vizita de studiu
au luat cunoştinţă cu tehnica
agricolă de care dispune ferma
respectivă, sistemul de irigare utilizat la fermă, îngrijirea
plantaţiilor de culturi agricole şi
recoltarea, înfăptuirea diferitor
procedee tehnologice în termeni
optimi şi de o calitate înaltă. În
privinţa utilajelor, societatea
deţine 18 tractoare de mare putere, achiziţionate prin proiecte
cu finanţare europeană.
Pentru utilizarea
îngrășămintelor organice pe
terenurile agricole ferma crește
vite mari cornute, peste 300 oi,
400 capre, 30 vaci, iar produsele
obţinute sunt destinate alimentării angajaţilor din cadrul
societăţii. Pe terenurile unde
crește producţie ecologică, ferma nu folosește îngrăşăminte
chimice, pesticide, ierbicide,
fiind admise doar anumite substanţe aflate într-o listă aprobată de UE. Muncitorii intervin
asupra culturii doar mecanic, cu
utilaje care îndepărtează agresorii naturali, pe bază mecanică.
Ferma dispune de o secţie
modernă de uscare, calibrare,
prelucrare şi tratare a producţi-

ei, ce-i permite să obţină numai
producţie de calitate înaltă.
Utilajul instalat prelucrează
până la 30 de tone pe zi de soia,
60 de tone de orz, grâu, floarea
soarelui. Capacitatea depozitului pentru producţia agricolă
este de 6000 tone, ce permite
realizarea producţiei în orice
timp al anului. Rezultatele pozitive obţinute se datorează nu
numai utilizării şi respectării
tehnologiilor performante, ci
şi organizării procesului de
irigare a terenurilor agricole. În
prezent toate suprafeţele, atât
bio, cât şi cele pe care se produce producţie agroalimentară
tradiţională, sunt irigate prin
intermediul sistemelor de irigare moderne pe o lungime de 1.5
km lungime şi 800 metri lăţime. Cu ajutorul unei astfel de
instalaţii sunt irigate zilnic cu
apă din râul Prut până la 30 ha
pe zi. Un interes vădit a prezentat pentru fermieri şi sistemul
de irigare prin rotire pe o rază
de 450 de metri.
După perioada de conversiune, producţia crescută obţine
statut de „bio”, iar cerealele
obţinute sunt certificate ecologic, fiind la mare căutare, mai
ales de clienţii de pe piaţa de
desfacere din vestul Europei.
Specialiștii din cadrul fermei
susţin că posedă o capacitate
foarte mare de a produce cantităţi esenţiale de alimente bio,
datorită condiţiilor climaterice
favorabile. Din păcate, spun ei,
mulţi dintre producătorii agricoli locali nu cunosc prea bine
care sunt beneficiile agriculturii
ecologice. De cealaltă parte, nici
autorităţile nu sprijină adecvat
acest domeniu de activitate,
subvenţiile pentru motivarea și
stimularea producerii producţiei agroalimentare ecologice
fiind foarte mici.
Fermierii din Moldova au
vizitat și SC Boga TRIFEȘTI SRL
care a construit si gestionează
o fermă de 481 de vite mari
cornute, soiuri din Germania.
Ferma a fost creată cu suportul
surselor financiare din fonduri
europene (FNEDR). În prezent
de la 220 de vaci mulgătoare se
obţin 6860 litri de lapte zilnic,
iar mulsoarea zilnică în mediu
pe fermă este de 31 de litri de
la o vacă furajată

LOTURI
DEMONSTRATIVE
Tot cu suportul financiară
a AO „CUTEZĂTORUL” și Programului SECTOR, finanţat de
Guvernul Suediei și gestionat
de REC Budapesta, au fost organizate 2 loturi demonstrative
de comportare și testare a hibrizilor de porumb și 14 hibrizi
de floarea soarelui. În scopul
informării și instruirii producătorilor agricoli și fermierilor
privind pașii spre producerea și
certificarea producţiei ecologice, cei 22 de formatori pregătiţi
au organizat 44 cursuri de
instruire cu fermierii. Cursurile
au demonstrat încă o dată interesul sporit al fermierilor fată
de subiectul propus, numărul
participanţilor fiind cu mult
mai mare decât cel preconizat.
Participanţii la cursurile de
instruire au primit materiale
promoţionale la temă, pliante
informative despre proiect,
obiective, activităţi și rezultate asumate. Cursurile au
fost desfășurate în raioanele
Fălești, Drochia, Briceni, Cotova, Ștefan Vodă, Hâncești. În
judeţele Botoșani, Iași, Vaslui,
Galaţi și regiunea Cernăuţi
cursurile au fost organizate în
lunile septembrie-noiembrie
2014. Pentru prima dată au
fost desfășurate 4 mese rotunde la Fălești și Chișinău, Botosani si Cernauti, consacrate
informării consumatorilor. La
13-14 noiembrie curent a fost
organizat atelierul de evaluare
a formatorilor si identificare
a serviciilor, ce vor fi prestate după finisarea proiectului
de către membrii reţelei de
formatori create în cadrul proiectului.
Scopul tuturor activităţilor
din proiect a fost să reducă
la minim poluarea mediului
cu pesticide și alte substanţe
toxice, să sporească responsabilitatea organelor abilitate în
domeniu, dar și a fermierilor și
a populaţiei faţă de calitatea
alimentelor și protecţia mediului.
Victor CIMPOIEȘ,
director executiv, AO
„CUTEZĂTORUL”
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Новый метод борьбы с яблонной плодожоркой
и листовертками в саду
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Rak 3+4
®

Что такое феромоны?
После того, как удалось расшифровать «язык запахов» насекомых, были
созданы условия для совершенно нового пути селективной защиты растений от вредителей.
Феромоны являются аттрактантами, с помощью которых насекомые общаются с группами насекомых своего вида: определенный феромон производится
и распознается соответственно только одним видом (например, плодожоркой
яблонной). Он вызывает у соответствующего вида совершенно специфический
способ поведения (например, половые аттрактанты готовых к спариванию самок привлекают самцов). Знание этих механизмов является важной предпосылкой для успешной борьбы с вредителями плодовых культур, винограда, а
также в области лесоводства.
Rak©3+4 - это синтетические ампулы специфической формы, содержащие
феромоны яблонной плодожорки и сетчатой листовертки. Ампулы вывешивают в саду один раз за сезон, при этом феромоны, содержащиеся в ампулах,
равномерно высвобождаются, создавая гомогенное пахучее облако.

Преимущества применения феромонов
Rak® 3+4 в плодоводстве:

• Высокая экологичность
конечного продукта

а

е

уч

Решающую роль при оплодотворении женских особей бабочек играют половые аттрактанты (феромоны). Пахучий след указывает мужским особям бабочек путь к самкам и, таким образом, является непременным условием для
размножения вредителей. Ампулы (источники феромонов), вывешенные в
яблоневом саду, создают равномерные облака феромона и тем самым перекрывают пахучие следы самок. Благодаря этому почти все без исключения
самки остаются неоплодотворенными и популяция существенно сокращается.
Этот биотехнический метод – метод дезориентации - является элементом интегрированного плодоводства. Он не оказывает никакого влияния на другие
популяции, в том числе на полезных насекомых.

ки

ст
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ан

от

Эффективность

аб

бр

О

Края

30-метровая защитная зона для предотвращения
прилета оплодотворенных самок извне.

Rak©3+4 – феромоны, применяемые для дезориентации нескольких поколений яблонной плодожорки и листоверток в саду. При этом популяция вредителей снижается не посредством ее уничтожения, а вследствие остановки
процесса размножения.

Важно знать
30
м

• Надежная и рентабельная борьба с яблонной
плодожоркой и листовертками
• Однократное применение за один сезон: защита от первого появления бабочек до снятия урожая
• Независимость метода
от погодных условий
• Не требуется строгого соблюдения сроков
борьбы с вредителями
• Нет срока ожидания, нет
остатков в плодах!!!
• Сохранение полезной
энтомофауны
• Ампулы абсолютно безопасны для человека

Основы метода дезориентации

Соседние участки

30

м

Чтобы не допустить прилета оплодотворенных самок из прилегающей местности, ампулы
Rак® 3+4 должны быть вывешены в зоне примерно
30 м за пределами обрабатываемой площади.

Благоприятным фактором для достижения высокой эффективности борьбы с
вредителем при первом применении феромонов Rak©3+4 в саду является
то, что в предшествующем году на этой же самой площади использовали инсектицид, который позволил снизить количество вредителя до уровня ниже
пороговой вредоносности. При более высоком уровне вредоносности (выше
порогового) вредителя в предшествующем году необходимо, наряду с применением феромонов, провести обработку инсектицидом в целях снижения
популяции. Если же количество вредителей находится ниже уровня пороговой вредоносности, то применение феромонов можно проводить без дополнительной обработки инсектицидом.

Механизм действия феромонов
Феромоны - аттрактанты в период
спаривания

Феромоны Rак® 3+4 – «мягкий»
вид борьбы с вредителями

В период спаривания самки плодожорки
и листоверток выделяют феромоны. Эти
феромоны являются специфическими для
данного вида аттрактантами, с помощью
которых готовые к спариванию самки
привлекают самцов

Феромоны Rак® 3+4 являются
видоспецифичными, воссозданными
по образу природы синтетическими
аттрактантами самок вредителей.
Феромоны дозированы в ампулы и
вывешиваются в плодовом саду.

Как действуют феромоны Rak® 3+4 ?
В течение всего периода лёта бабочек ампулы
выделяют минимальное количество феромона в
виде пахучего облака. Этого количества феромона
достаточно для того, чтобы до такой степени
дезориентировать самцов плодожорки, что они не
в состоянии найти самок по пахучему следу. Таким
образом спаривания не происходит, прекращается
размножение вредителей, а плоды остаются
неповрежденными.

a) На изолированных участках (при расстоянии 100 м и более до ближайших
соседних плодовых насаждений) необходимо более частое размещение ампул
по их краям. На крайних деревьях рядов и на деревьях вдоль крайнего ряда
ампулы Rак® 3+4 размещают на расстоянии примерно 2,0 м друг от друга (на
внешних сторонах крон крайних деревьев).
Кроме того, подобный завес краев может потребоваться и на тех площадях, где
присутствуют дополнительные «крайние зоны» (например, при разной высоте
деревьев или неровностях рельефа по периметру участка, или при широких
проходах), где в результате выдувания ветром может произойти уменьшение
концентрации феромонного облака.
б) Обрабатываемые феромонами участки, находящиеся в глубине массива садовых насаждений, дополнительно защищают тем, что в 30-метровой зоне соседних участков, на которых выращивают семечковые плоды (или иные культуры, такие как косточковые плодовые, орешник, декоративные и лесные насаждения), и которые расположены на расстоянии 10-100 метров, дополнительно
вывешивают ампулы с феромонами (даже если соседние участки обрабатываются инсектицидами). Края защищаемого участка, которые не граничат с другими насаждениями, должны обрабатываться так, как это описано в пункте «а».
в) Группы кустарников, небольшие деревья, сады и т.д. внутри обрабатываемой феромонами площади должны быть также завешаны феромонами, если
ширина или диаметр площади их размещения не превышает 12 м (прилет самцов и неоплодотворенных самок в примыкающую и подходящую с точки зрения
микроклимата местность и после этого возвращение оплодотворенных самок в
сад). При большой протяженности такого рода участков необходимо предпринимать обработку краев, как это описано в пункте «б» (то есть следует обрабатывать занятую кустарником местность на глубину до 30 м).

Ампулы
закрепляют руками на
ветках или сучьях
так, чтобы они
висели
попеременно то выше
(на высоте 1,80 –
2,50 м), то ниже
(на высоте 1,30 –
1,70 м) в зависимости от высоты
деревьев в садовом участке

Обработанные края

3,5 м

Обработанные края

Чтобы не допустить прилета оплодотворенных самок из округи и предотвратить
выход насыщенного феромонами воздуха за пределы обрабатываемого участка, необходимо проводить дополнительную обработку краев участка:

5,5 м

4,0 м

5,7 м

Обработка краев участка

Обработанные края

Оптимальная эффективность действия достигается на больших, расположенных рядом друг с другом массивах, так как здесь возможно получить равномерное распределение облака феромона. Тем не менее, метод дезориентации
применим и в небольших садовых участках (от 0,5 га). Для применения метода
дезориентации с помощью феромонов Rак® 3+4 наиболее пригодны большие,
ограниченные плодовые насаждения с равномерной схемой посадки деревьев.
На менее пригодных участках (там, например, где возможен прилет большого
количества вредителей извне) особое значение приобретает интенсивная обработка (завес) краев сада феромонами.

Обработанные края

1. Величина и форма участка

Ампулы должны размещаться равномерно (при квадратном
размещении, 500
ампул на 1 га, около
4,5 м х 4,5 м) по всей
обрабатываемой
площади. При этом
необходимо следить
за тем, чтобы ампулы Rак® 3+4 размещались в тени или в
тех местах, которые
окажутся в тени в период прироста листовой массы.

6,7 м

Cпособ применения феромонов
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Биотехнические средства защиты растений
от вредителей в плодоводстве

3,5 м

3,0 м

Внимание
За сезон необходима только одна обработка
(одно вывешивание)!

4. Контроль с помощью феромонных ловушек
Количество ловушек
На обрабатываемой площади до 20 га необходимо устанавливать 1 – 3 феромонные ловушки для каждого вида вредителей в самых разных с точки зрения
микроклимата местах участка (например, при склоновом местопроизрастании
одна ловушка на подошве склона и одна ловушка в верхней части склона).
Лучше всего размещать ловушки в местах, о которых известно, что они подвергаются сильному поражению вредителями. Дополнительно и за пределами
обрабатываемой площади следует вывешивать не менее одной ловушки для
контроля лёта бабочек. Эта ловушка служит для определения пиков лёта. Проверку феромонных ловушек необходимо осуществлять еженедельно и после
вывешивания Rак® 3+4.
Если на обработанном участке в ловушки прекращают залетать насекомые, то
это указывает на действие Rак® 3+4. Но одно лишь это не является достаточным доказательством успеха в борьбе с насекомыми (например, ввиду возможного прилета оплодотворенных самок). От постоянного контроля ни в коем
случае нельзя отказываться. Если после вывешивания Rак® 3+4 в ловушки
все еще попадаются в большом количестве (> 5-10) бабочки яблонной плодожорки, то это говорит о более крупной популяции. Приходится считаться с тем,
что не удастся добиться достаточного успеха в борьбе с вредителями только с
помощью метода дезориентации.

2,

5

м

Как контролировать?

4,0 м

Высокоствольные и иные отдельно стоящие деревья на участке или вблизи него также
должны быть завешаны феромонами, чтобы не допустить прилета оплодотворенных
самок листовертки на обработанные участки.
При расстоянии между рядами в 4 м одна ампула должна вывешиваться через каждые
5 м в ряду. На деревьях крайнего ряда вывешивают в два раза больше ампул (через
каждые 2,5 м).

2. Срок вывешивания ампул

Обработка с помощью Rак® 3+4 представляет собой новейший биотехнический метод.
В исключительных случаях (например, при слишком высокой плотности популяции или прилете оплодотворенных самок извне) пороговое поражение вредителями может превысить 1% пораженных плодов, несмотря на применение
феромонов.
Какое расстояние нужно
соблюдать в ряду?

4,0 м

20 м2
Ширина
междурядия (м)

= Расстояние
в ряду (м)

ая

Пример: междурядие 4 м
Кр

Вывешивать ампулы необходимо не позднее,
чем за одну неделю до
предполагаемого начала
лёта бабочек яблонной
плодожорки, но обязательно с началом лёта
бабочек первого поколения (не позже). Затрата
времени на вывешивание ампул на площади в
один гектар составляет
около одного часа.

Всю обработанную площадь необходимо равномерно обследовать (4 выборочные пробы на 1 га) на признаки поражения вредителями. В каждой выборочной
пробе (или при нескольких сортах) требуется исследовать от 50 до 250 яблок
и 250 верхушек побегов на поражение. Если поражение плодов плодожоркой
яблонной превышает 1%, то необходимо сразу же провести дополнительную
обработку эффективно действующим инсектицидом.

5,0 м

Края

Стандартный завес феромонами

3. Размещение ампул
(500 ампул на 1 га)

При стандартном способе применения (исключая края) на каждые 20 м2 площади должна вывешиваться 1 ампула.

20 м2
4м

= 5 м в ряду

Чтобы добиться получения равномерного облака феромонов в садовом участке,
®
ампулы Rак 3+4 должны располагаться попеременно то выше (1,80 – 2,50 м), то
ниже (1,30 – 1,70 м).

АКЦИЯ!
Покупайте на 2 га и платите только за 1 га!
Акция действительна с 1-го марта до 1-го апреля 2015
Консультационное бюро БАСФ в Молдове: моб.: 0691 37 703
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UN NOU MINISTRU PENTRU AGRICULTURĂ
Imediat după investirea noului Guvern, primul ministru Chiril Gaburici l-a prezentat pe noul Ministru al Agriculturii, Ion
Sula. În cadrul ceremoniei de prezentare, premierul a menţionat că agricultura rămâne a fi una din domeniile de bază, căreia Guvernul îi va acorda atenţie şi sprijin, astfel ca să creeze
pentru agricultori un mediu favorabil de activitate. Tot atunci,
Gaburici i-a mulţumit ex-ministrului Vasile Bumacov pentru
contribuţia sa în dezvoltarea agriculturii. Premierul i-a dorit
noului Ministru, Ion Sula, succese în activitate, asigurându-l
că va avea susţinerea Guvernului în munca sa de dezvoltare în
continuare a agriculturii.

Chiar din primele zile noul
ministru s-a dovedit a fi foarte
activ. La câteva ore după preluarea noului post, ministrul Ion
Sula s-a întâlnit cu reprezentanţii

Asociaţiilor de Producători Agricoli, unde s-a discutat subiecte
foarte importante pentru stabilirea priorităţilor bugetare în anul
2015. Noul ministru a apreciat

că importanţa ramurii trebuie să
se reflecte în cifrele noului buget.
„Creditul polonez, suport pentru
producătorii autohtoni de tehnică
agricolă, modificarea Regulamentului de subvenţionare, modalităţi
de excludere a intermediarilor la
procurarea combustibililor. Ne
pregătim să facem front comun
pentru a rezolva aceste impedimente” – a scris ministrul pe o
reţea de socializare.
În cadrul primei ședinţe operative organizate după investirea
în funcţie a noului ministru, subiectele abordate au vizat finisarea elaborării regulamentului de
subvenţionare pentru anul curent;

acţiunile întreprinse pentru achitarea restanţelor la compensaţiile
pomicultorilor şi viticultorilor
care au avut pierderi de pe urma
embargoului rusesc; pregătirile
pentru apropiatele lucrări de
câmp. Ministrul a specificat că
mobilizarea la început de an
agricol ar trebui să fie mult mai
exemplară și disciplinată.
Într-una din zilele următoare,
Ion Sula împreună cu primul ministru au întreprins o vizită de
lucru la cel mai mare producător
de pâine din ţară, unde s-a discutat despre problema asigurării
populaţiei cu pâine „socială”, care
se comercializează la un preţ mai

mic decât costul ei de producţie,
astfel, întreprinderea înregistrând
pierderi substanţiale. De comun
acord s-a convenit ca preţul la
pâinea socială să nu fie schimbat,
fiind utilizate alte posibilităţi de
compensare a pierderilor pe care
le are combinatul de panificaţie.
Noul ministru a reușit să
participe și la cea de-a XXIV-a
expoziţie Internaţională Specializată „Expovin Moldova 2015”,
desfășurată la Moldexpo.
Printre expozanţi (aproape o
sută la număr), au fost producătorii
de vinuri şi divinuri, companii de
producere a utilajelor şi a liniilor
de ambalare, de construcţie a întreprinderilor de procesare a strugurilor şi de păstrare a vinurilor.
Ministrul a avut mai multe
discuţii şi schimb de opinii cu participanţii la expoziţie, aceștia formulând doleanţe şi propuneri de
funcţionare mai bună a industriei
vinului şi a ramurilor conexe. Ion
Sula a promis implicarea mai eficientă a Ministerului Agriculturii
în perfecţionarea procesului de
cultivare şi de procesare a strugurilor, dar şi de extindere a pieţelor
de desfacere a producţiei vinicole.

AGRICULTURA COMPETITIVĂ ÎN MOLDOVA
VINUL MOLDOVEI,
PROMOVAT
DĂ PRIMELE REZULTATE
PE PIAŢA ESTONIANĂ
Proiectul „Agricultura
Competitivă în Moldova”,
finanţat de Banca Mondială, dă roade la niciun an
de la implementare. Până
în prezent, opt grupuri de
producători au beneficiat
de împrumuturi nerambursabile în sumă totală

ANSA ARE
UN NOU ȘEF
Vinul Moldovei
cucerește noi pieţe externe. La 19 februarie
2015, producătorii din
Moldova și-au prezentat vinurile la Tallin, în
cadrul unui eveniment
organizat de Ministerul
Agriculturii și Industriei
Alimentare al R. Moldova, Oficiul Naţional al
Viei și Vinului (ONVV),
proiectul USAID CEED
II, în colaborare cu Ministerul Agriculturii din
Estonia, Centrul Estonian pentru Parteneriatul
Estic și Ambasada Republicii Moldova în Estonia, în persoana Excelenţei Sale ambasadorul
Victor Guzun.
Estonienii au fost invitaţi să cunoască vinurile de calitate din Moldova, produse conform
tradiţiilor milenare, dar

și cu aplicarea metodelor de ultimă generaţie.
Prezentarea de la Tallin
este inclusă în programul de promovare al
ONVV, care are drept
obiective diversificarea
pieţelor de export pentru vinurile de sub umbrela „Wine of Moldova”,
precum și extinderea
celor existente. 17 producători de vinuri și divinuri din Moldova, reuniţi sub brandul comun
de ţară „Vinul Moldovei”
au avut posibilitatea
de a-și prezenta produsele în Estonia. Pentru
transmiterea eficientă a
mesajelor și asimilarea
corectă a informaţiilor
prezentate, evenimentul
a fost organizat în două
etape, fiecare dedicată
grupurilor – ţintă specifice.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor are un nou director.
Asta, după ce actualul
șef al instituţiei, Ion
Sula, a fost eliberat din
funcţie, în legătură cu
numirea sa în funcţia de
ministru al Agriculturii.
În locul lui Sula a fost
numit Iurie Carp. Potrivit
premierului, Carp a deţinut anterior mai multe
funcţii de conducere în
mai multe întreprinderi
de stat.

de aproximativ 28 de
milioane de lei. Unul dintre aceste proiecte a fost
implementat cu succes
la Cimişlia, unde un grup
de producători agricoli a
construit un frigider cu o
capacitate de 500 de tone.
Investiţia totală este de

aproximativ 12 milioane
de lei. Acum, agricultorii au aproximativ 70 de
hectare de viţă-de-vie cu
soiuri de struguri de masă
şi peste 70 de hectare de
livezi. În una din cele şase
camere frigorifice pot fi depozitate până la 11.000 de

lăzi a câte opt kilograme
de struguri. Proiectul este
implementat de Agenţia
pentru Intervenţie şi Plăţi
în Agricultură. Bugetul
lui este de şapte milioane
de dolari, bani nerambursabili din partea Băncii
Mondiale.

TAXELE DIN UCRAINA
NU VOR AFECTA FERMIERII
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare speră că introducerea de către
Ucraina a unei taxe suplimentare de 5-10%
la import nu va afecta grav producătorii de
mărfuri din Republica Moldova, care odată
cu începerea sezonului de export îşi vor
reorienta producţia către alte pieţe. Viceministrul Vlad Loghin a relatat corespondentului „Infotag” că introducerea taxelor
suplimentare este o situaţie neplăcută, însă
nu este cazul să intrăm în panică. „Volumul
mărfurilor moldoveneşti exportate în Ucraina nu este atât de mare la începutul anului.
Până la demararea sezonului de export, în
august-septembrie, multe se pot întâmpla,
inclusiv deschiderea pieţei Federaţiei Ruse
pentru produsele moldoveneşti. Mai mult,
am reuşit să obţinem anumite succese în
cadrul relaţiilor comerciale cu UE şi cu
ţările Lumii arabe, iar producătorii agricoli
trebuie să ştie că au de unde alege”, a spus
Loghin.
Potrivit viceministrului, în următoarele
luni RM va semna un Acord de liber schimb
cu Egiptul, care are o populaţie de 90 mil.
de oameni. „Aceasta este o piaţă foarte
eficientă şi trebuie să ne facem cunoscută

prezenţa acolo. Producătorii agricoli vor
primi susţinerea necesară din partea ministerului”, a dat asigurări viceministrul.
La finele lunii decembrie Rada Supremă
de la Kiev a adoptat o lege cu privire la
stabilizarea balanţei de plăţi. Potrivit documentului, se introduce o taxă suplimentară
pe o perioadă de 12 luni pentru 100 de
grupuri de mărfuri, indiferent de ţara de
origine. Acest fapt va permite majorarea
bugetului Ucrainei cu 17,6 mlrd. de grivne.
În anul 2014 Moldova a livrat Ucrainei
mărfuri în sumă de $109,2 mil., ce constituie 4,7% din exportul RM.
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INDIA INTERESATĂ DE
PRODUSELE MOLDOVENEȘTI
Un grup de oameni de afaceri indieni a vizitat recent R. Moldova pentru a explora oportunităţile de
export a produselor agroalimentare moldovenești,
informează serviciul de presă ACED. Sanjeev Gulati, directorul executiv la I.G.International, parte
a grupului de companii I.G. cu prezenţă în multe
ţări ale lumii, a venit în Moldova să facă cunoștinţă
cu oferta comercială a ţării. Potrivit lui Gulati, el a
cunoscut iniţial un reprezentant al unei companii
moldovenești, care a vizitat India și astfel a aflat
câte ceva despre produsele noastre și posibilităţile
agenţilor economici din R. Moldova.
Recent, în cadrul expoziţiei Fruit Logistica
din Berlin, Sanjeev Gulati a gustat din merele
moldovenești, care i-au
plăcut. De asemenea el a
vorbit și cu alţi cumpărători, care au opinii bune
despre merele din Moldova. Astfel, compania
a decis să organizeze o
călătorie de recunoaștere
în ţara noastră, pentru a
se informa despre oportunităţile de colaborare
cu producătorii locali.
Compania respectivă
lucrează cu o serie de
produse cum sunt merele, prunele, strugurii
de masă, nucile. Într-un
interviu pentru ACED,
antreprenorul indian
susţine că în Moldova a
vizitat mai multe întreprinderi specializate în
producerea fructelor și
câteva depozite frigorifice. A încercat să înţeleagă specificul producerii
și păstrării fructelor din

Moldova și să cunoască
procedurile de export și
reglementările în domeniu. „Mă interesează cum
moldovenii pot organiza
livrarea la distanţe mari,
asigurând o calitate înaltă a fructelor la destinaţie. Cum am mai spus,
sunt într-o misiune de
cercetare”.
Potrivit lui Gulati, el
este preocupat de soluţionarea problemei ambalajului. Compania pe
care o reprezintă comercializează fructe la nivel
global, nu doar în India,
iar cerinţele pentru diferite regiuni ale lumii
sunt diferite. În Asia, de
exemplu, se preferă fructele cu o consistenţă mai
mare de culoare (70-80%
din suprafaţă), mai dulci
și ambalate în cutii de 18
și 20 de kilograme. Europa preferă cutii din carton deschise sau lăzi din
plastic, gust dulce-acidulat și are o toleranţă

mai mare faţă de culori.
Calitatea ambalajului
local urmează a fi îmbunătăţită considerabil,
iar capacităţile de ambalare trebuie să crească
substanţial, consideră
afaceristul. Dacă în Rusia
sau SUA consumatorilor
le plac mere mari, cei
din Asia preferă mere de
dimensiuni medii sau
mici (65-85 mm). Dacă ar
fi să aleagă între soiuri,
asiaticii vor opta pentru
Red Delicios, Gala și Fuji.
Sanjeev Gulati consideră
că deși Moldova are un
sector agricol mare, după
standardele locale, nu
este un producător de
mere de talie mondială,

mai curând un jucător
regional. Piaţa merelor în
India, de exemplu, este
foarte mare (1.9 milioane
tone / an), în timp ce producţia de mere în Moldova se cifrează la 400.000
tone anual, pe timpuri
bune.

MERELE NOASTRE
AU MARI ȘANSE
Merele moldovenești
au un gust excelent și
pot fi pe placul unor
pieţe pe care compania
respectivă este prezentă,
susţine indianul. Potrivit
lui, în India merele sunt
cele mai bine vândute

fructe, iar ţara respectivă reprezintă o piaţă
enormă. În afară de producţia autohtonă, India
importă mere dintr-o
serie de ţări - SUA, Chile, China, Italia, Franţa,
Iran. Aceste ţări privesc
India ca pe o piaţă cu potenţial mare. Pe de altă
parte, compania în cauză
exportă fructe atât pe
continentul asiatic, cât și
pe cel european, adică nu
se limitează la o singură regiune sau ţară, dar
merge acolo unde există
cerere și sunt oportunităţi. „Dacă producătorii
din Moldova pot oferi
o calitate bună și un
ambalaj adecvat, ei vor

putea accede pe multe
pieţe din Europa și Asia”,
susţine Gulati.
Întrebat despre factorii pe care ar trebui să-i
ia în considerare producătorii și distribuitorii
de fructe din Moldova
la căutarea de noi pieţe,
Sanjeev Gulati a menţionat că producătorii moldoveni preferă să fie duși
de trend, în loc să devină
dinamici și să urmărească evoluţiile pe pieţele
externe. „Când s-a închis
piaţa tradiţională, iar Europa și-a deschis porţile
pentru fructele voastre,
multă lume s-a reorientat
spre Occident. Dacă, însă,
preţurile sau condiţiile
de livrare în Occident
se vor schimba, ei vor fi,
iarăși, nevoiţi să caute
consumatori în alte zone
geografice, să pornească
multe lucruri de la zero.
Părerea mea este că nu
trebuie să încarci toate
produsele într-un singur
tren - trebuie să aveţi un
portofoliu cât mai diversificat”. În mod evident,
este imposibil să cuprinzi
toate pieţele, iar Moldova
nu poate asigura volume
mari, crede Gulati, așa că
este necesar să păstrăm
relaţii bune pe pieţele
unde este posibil. Întro lume în permanentă
schimbare este important
ca toţi să fie dinamici și
pregătiţi pentru a profita
de șansa care apare.

EXPERŢII RUȘI OPTEAZĂ PENTRU FRUCTELE DIN ALTE ŢĂRI
Experţii ruși optează
pentru reluarea livrărilor de fructe din Moldova și alte ţări agrare,
menţionând că este mai
convenabil să le procuri
decât să le cultivi în Rusia. Directorul Centrului
Businessului Agricol și
Securităţii Alimentare
de pe lângă președintele
Federaţiei Ruse, Viktor
Lișcenko a comentat
în cadrul unui interviu
acordat publicaţiei pravda.ru problemele ce ţin
de substituirea importului de produse agroalimentare în Rusia, ţinând
cont de condiţiile climaterice nu prea favorabile
din ţară.
El a menţionat că anterior Moscova investea
în dezvoltarea complexului agroindustrial din

ţările fostei URSS și nu
are sens să se renunţe
la fructele cultivate de
acestea, trebuie doar restabilite relaţiile cu ele.
„Chiar noi am introdus în
Moldova viticultura, po-

micultura, iar ulterior am
renunţat la ele. Trebuie
să gândim raţional. Ce
contracte uriașe aveam
cu Bulgaria, Ungaria, livezi enorme în Polonia și
ei nu știu acum ce să facă

cu merele. Toate aceste
ţări au contat pe piaţa
rusă. Doar Rusia este o
ţară nordică și aici este
dificilă cultivarea acestor
culturi”, a declarat Viktor
Lișcenko.

Referindu-se la
dezvoltarea serelor în
Rusia, în regiunile cu
temperaturi scăzute, expertul a menţionat că ei
au practicat acest lucru
anterior. Primele sere de
tip industrial au apărut
prin anii ‹70. „Au fost
sere olandeze, dar este
scump. Când am ajuns la
relaţiile de piaţă, această
afacere a eșuat. Le-am
construit atunci când nu
se lua în calcul preţul
carburanţilor, iar când
am început să calculăm,
cu regret, aceste sere
nu mai puteau concura
cu serele naturale, cum
este Caucazul de Nord,
Moldova, sudul Ucrainei,
Crimeea, Armenia. Putem obţine același volum
la preţuri mai mici, sau
în schimb. În Egipt este

livrat grâul nostru, de
acolo la noi ajung fructele proaspete și uscate.
Nu există niciun vid, noi
înșine l-am creat, instituind embargoul asupra
produselor importate.
Această politică nu a fost
chibzuită până la urmă”,
a menţionat Viktor
Lișcenko.
În opinia lui, Rusia are
nevoie de o politică alimentară de export-import
bine chibzuită. „Aceasta
deja ţine de atribuţiile
Guvernului – să facă o
analiză corespunzătoare.
Pentru aceasta și există
divizarea mondială a
muncii, a cărei esenţă
constă în faptul că dacă
cineva face un lucru mai
bine, atunci să-l facă
el”, a specificat Viktor
Lișcenko.
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R. Moldova se confruntă cu un virus al gripei sezoniere, iar dacă numărul bolnavilor va crește pe
parcursul a trei săptămâni consecutiv, riscăm să ne
confruntăm cu o epidemie. Declaraţia aparţine ministrului Sănătăţii, Mircea Buga, care a precizat că
de la începutul anului au fost înregistrate peste 316
cazuri de gripă, iar numărul bolnavilor crește de la o
zi la alta. În mai multe zone din ţară au fost închise
câteva grădiniţe și școli, din cauza numărului mare
de copii bolnavi. În capitală mai multe secţii din
spitale au fost reprofilate pentru a face faţă valului
mare de pacienţi. De la începutul anului șase persoane au murit din cauza complicaţiilor gripei, iar medicii susţin că aceștia s-au adresat târziu după ajutor
specializat.
Gripele și virozele de
sezon au umplut holurile
policlinicilor și spitalelor, unde bâtrâni, copii,
adulţi s-au adresat după
ajutor medical. Potrivit
ministrului Buga, situaţia epidemică se constată
atunci când pe parcursul
a trei săptămâni are loc
depășirea pragului epidemic la trei grupuri mari de
boli. Săptămâna trecută a
fost prima în care a avut
loc depășirea pragului
epidemic. „Așteptăm să
vedem ce va fi săptămânile
următoare. Dacă în următoarele două săptămâni
vom avea o depășire a pragului epidemic, urmează să
convocăm comisia pentru
situaţii excepţionale și să
declanșăm situaţie de epidemie în privinţa acestor
maladii”, a declarat Mircea
Buga. Ministrul a menţionat că situaţia este ţinută
sub control. Potrivit reprezentanţilor Centrului Naţional de Sănătate Publică,
în prezent, toate instituţiile medicale din ţară sunt
pregătite pentru a face
faţă valului de epidemie.

MĂSURI SPORITE
ÎN SPITALE
De la începutul lunii
ianurie șase persoane au
murit din cauza complicaţiilor provocate de gripă.
Specialiștii susţin că în
aceste cazuri pacienţii s-au
adresat prea târziu la medic.
Ministrul Mircea Buga insistă că atunci când simţim
primele simptome ale bolii,
trebuie să ne adresăm imediat la medicul de familie.
Pentru a face faţă fluxului mare de pacienţi cu
infecţii respiratorii și gripă
în nouă spitale din Municipiul Chișinău, inclusiv în
două maternităţi, au fost
pregătite 300 de paturi. În
Spitalul Clinic Municipal
de Boli infecţioase pentru
Copii, pacienţii cu afecţiuni necontagioase au fost
transferaţi în alte instituţii
medicale. În Spitalul pentru Copii „Valentin Ignatenco” a fost reprofilată una
dintre secţiile de pediatrie,
pentru a putea fi aduși minorii cu infecţii respiratorii
și gripă.
În această perioadă au

crescut considerabil vânzările de preparate farmaceutice împotriva gripei și
răcelii, iar medicii de familie au eliberat în ultima săptămână peste 450 de certificate de concediu medical
pacienţilor angajaţi. Potrivit
datelor Centrului Naţional
de Sănătate Publică, săptămâna trecută, au fost cumpărate peste șapte mii de
preparate antibiotice, mai
multe cu aproape 1.700 decât acum două săptămâni.
De asemenea, farmaciile au
eliberat cu mai mult de 800
de medicamente contra tusei. La mare căutare au fost
și picăturile nazale. Oamenii
au cumpărat cu aproape
400 mai multe preparate de
acest fel.
Într-un comunicat de
presă al Ministerului Sănătăţii se spune că cele mai
multe cazuri de gripă sunt
de tip A H1N1 şi B, dar și
două cazuri de tip AH3N2.
Cei mai mulţi bolnavi au
fost înregistraţi în raioanele
Ungheni, Comrat, Călărași,
Rezina și Soroca.

GRIPA FACE RAVAGII
ÎN ŢĂRILE VECINE
În ţările vecine Moldovei virozele și gripa la fel
fac ravagii. Spitalele din
România au fost asaltate de
pacienţi, iar medicii susţin
că numărul persoanelor cu
infecţii respiratorii şi cel al
deceselor din cauza gripei
s-a dublat, comparativ cu
aceeaşi perioadă a anului
trecut. Numărul deceselor a
ajuns la 12 anunţă Centrul
Naţional de Supraveghre şi
Control al Bolilor Transmisibile, iar în ultima săptămână peste 110.000 oameni
au avut nevoie de îngrijiri
medicale în urma unor
infecţii respiratorii acute.
Potrivit medicilor români,
de la începutul sezonului
rece au fost confirmate 516
de cazuri de gripă, cele mai
multe în Constanţa, Bucureşti şi Iaşi.
Bolile respiratorii dau
bătăi de cap şi autorităţilor
ucrainene. Acolo au fost
închise şcolile din patru

regiuni: Rovensk, Dnepropetrovk, Vinniţa şi Lvov.
Situaţia este similară şi la
Sevastopol, unde la fel mai
multe şcoli au fost închise.
În Rusia numărul bolnavilor
de asemenea este mare. Medicii susţin că numărul de
îmbolnăviri este mai mare
comparativ cu anul trecut,
deoarece unul dintre viruşi
a suferit modificări de structură. Totuşi, numărul de cazuri depistate este în uşoară
scădere faţă de săptâmânile
trecute când au fost închise
aproximativ 500 de grădiniţe, iar în 1.600 de școli
a fost introdusă carantină
parţială.

CE TREBUIE SĂ ȘTIŢI
DESPRE A H1N1
Specialiștii susţin că
virusul gripal A H1N1 este
răspândit într-un ritm tot
mai alert la nivel mondial.
Totuși, el este doar un alt
tip de virus gripal, asemănător celui care provoacă gripa
sezonieră tipică. Marea dife-

renţă este dată de faptul că
virusul A H1N1 este nou şi
cei mai mulţi dintre noi nu
au imunitate la el. Acesta
este şi motivul pentru care
gripa A H1N1 a devenit atât
de uşor un virus pandemic
(cu capacitatea de a provoca
o epidemie globală).
Simptomele infecţiei cu
gripa A H1N1 pot include
simptome asemănătoare
gripei sezoniere: febră, de
obicei mare, dar, spre deosebire de gripa sezonieră, uneori poate fi absentă; tuse;
nas înfundat sau secreţii
nazale; dureri în gât; dureri
musculare; dureri de cap;
frisoane; oboseală; diaree
şi vărsături, mai frecvente
decât în cazurile gripei sezoniere. Simptomele mai
grave ale infecţiei cu gripa
A H1N1 ar putea include
pneumonie şi insuficienţă
respiratorie.
Gipa A H1N1 se răspândeşte prin contact direct cu
secreţiile respiratorii ale
unei persoane infectate,
spre exemplu atunci când
cineva tuşeşte sau strănută în apropiere. Persoanele
cu acest tip de gripă sunt
contagioase cu o zi înainte
şi până la şapte zile după
ce au început să fie afectaţi de simptomele bolii.
Picăturile provenite din
tuse sau strănut pot contamina şi obiecte cum ar fi
mânerele de uşă, paharele
de apă şi alte suprafeţe cu
care intră în contact un
număr mare de oameni.
O persoană ar trebui să
solicite asistenţă medicală
odată cu apariţia primelor
simptome ale bolii. Doar în
acest caz veţi putea evita
complicaţiile ulterioare ale
infecţiei.
A. R.

SANCŢIUNI DURE PENTRU FURNIZORII DE MEDICAMENTE
Furnizorii de medicamente care au contracte cu
instituţiile medicale pentru
livrarea medicamentelor
vor fi sancţionaţi mai dur
pentru nerespectarea obligaţiunilor contractuale.
Guvernul a modificat săptămâna trecută Regulamentul
privind achiziţionarea de
medicamente şi produse de
uz medical.
Ministrul Sănătăţii, Mircea Buga, a menţionat după
şedinţa Guvernului că mo-

dificările prevăd sancţiuni
pentru agenţii economici
care nu vor livra medicamente spitalelor de 50% din
valoarea contractului, faţă
de 5% cât există în prezent.
Totodată, pentru fiecare zi
de întârziere a livrărilor de
medicamente şi produse
medicale se va sancţiona
cu 1% din valoarea mărfii,
faţă de 0,1% din valoarea
produsului prevăzută în regulamentul vechi. Ministrul
Sănătăţii Mircea Buga a

declarat că noul regulament
prevede şi un nou model de
contract pentru achiziţiile
de medicamente şi mărfuri
de uz medical. „Noul regulament prevede obligaţia şefilor instituţiilor medicale să
monitorizeze aprovizionarea
cu medicamente şi echipament medical a instituţiilor
medico- sanitare şi transmiterea informaţiei către
Agenţia Medicamentului”, a
adăugat Mircea Buga.
Potrivit ministrului,

modificările la regulament
urmăresc scopul de a responsabiliza furnizorii de
medicamente şi de a înăspri
sancţiunile pentru nelivrare
în termen a medicamentelor. „Există disfuncţii în
sistemul de sănătate, iar
noi le vom înlătura”, a spus
ministrul. El a dat asigurări
că situaţia privind livrarea
medicamentelor în spitale
s-a ameliorat, precizând că
în prezent „se fac livrări masive de medicamente”.
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PRIMA FERMĂ DE ACOPERIȘ DIN LUME
Cunoscuta ziaristă de la Chișinău Nata Albot a plecat să locuiască în Canada.
Fiind interesată de produse sănătoase, obţinute pe cale naturală este în căutare
de ele în ţara respectivă. Astfel, ea a vizitat prima fermă de acoperiș din lume și
a descris experienţa pe blogul ei personal. Pentru că cetăţenii din Quebec sunt
mulţi, mai înghesuiţi și consumă mai mult spaţiu, a fost adoptată o idee extraordinară: agricultură pe acoperișuri de clădiri urbane. Subiectul i-a părut extrem
de interesant ziaristei, astfel că și l-a ales să îl studieze la facultate și a mers să
vadă cum funcţionează afacerea.
Ziarista ne relatează că
a aflat despre despre Ferma
Lufa de pe o reţea de socializare și anume facebook.
Potrivit ei, ferma respectivă
are un marketing fenomenal, iar reţelele de socializare sunt exploatate la maximum. Ea crede că acest
detaliu, atât de ignorat de
majoritatea producătorilor
locali din Moldova, le aduce
o sumedenie de beneficii
celor de la Lufa, care nu
cheltuie bani pe anunţuri.
Lufa este prima din
lume fermă comercială,
apărută pe acoperiș de
clădire urbană. Afacerea a
pornit în 2011, la Montreal,
la iniţiativa unui tânăr din
Liban, pe nume Mohamed
Hage. Căutând idei inovatoare pentru a lansa o întreprindere agricolă, acesta a
descoperit o multitudine de
inovaţii în domeniu. A găsit
un specialist în agricultură,

unul în marketing și încă
unul în construcţii. Lucrul
echipei a început în 2009,
așa încât în doi ani să fie
deschisă prima fermă. Lufa
livrează săptămânal coșuri
cu legume la circa 400 de
locuitori ai orașului Montreal, scrie Nata Albot. Preţul unui coș standard este
de 30 $. În opinia ei, preţul
nu este unul tare mic, iar
conţinutul lui, cumpărat la
magazin, ar reduce preţul
achiziţiei cam cu minim
25-30 %.

PRODUSE LOCALE
ȘI NATURALE
Totuși, crede ea, există
o categorie de consumatori
care dedică tot mai multă
atenţie la ceea ce mănâncă
și la provenienţa produselor care ajung pe masa
lor. Aceasta categorie este

FERMIERII POLONEZI
PROTESTEAZĂ
La câteva zile după
ce au blocat Varşovia
cu tractoarele lor, mii
de fermieri polonezi au
manifestat din nou în
faţa Guvernului, cerând
despăgubiri pentru pierderile aduse de embargoul
rusesc. Doi soţi care s-au
prezentat drept agricultori, Maria şi Mariusz
Nowak, au declarat în faţa

jurnaliştilor că poate ar fi
bine ca Polonia să renunţe
la a mai fi membră UE. În
plus, ţara ar trebui să-şi
recapete „autosuficienţa
alimentară”. Cei doi spuneau că guvernul de la
Varşovia le-ar fi interzis
vânzarea directă a produselor agricole, ceea ce i-a
împins spre piaţa exporturilor, care este foarte
ieﬅină. Lor nu le convine
că îşi vând produsele
companiilor străine, care

le procesează şi apoi le
readuc în Polonia.
Alţi fermieri de la protest nu au uitat să amintească că nu le convin
penalităţile pentru depăşirea cotelor de lapte şi nici
faptul că nu primesc bani
pentru culturile distruse
de mistreţi. Alţii spuneau
că nu vor culturi modificate genetic. Unii cereau

restricţii pentru companiile străine la cumpărarea
de teren. Cei mai mulţi au
purtat banderole cu mesaje ostile guvernului liberal.
Populist, ministrul agriculturii, Marek
Sawicki a declarat că
majoritatea revendicărilor
sunt pe cale să fie rezolvate și că Polonia a solicitat
Uniunii Europene 26 de
milioane de euro pentru
a-i despăgubi pe agricultorii afectaţi de embargou.

caracterizată și printr-un
puternic simţ al responsabilităţii sociale. Mohamed
Hage este vegetarian și în
afară de calitatea impecabilă a produselor sale, acesta
mai invocă câteva argumente puternice în favoarea afacerii sale. Produsele
sunt tot timpul proaspete,
fiind livrate imediat cum
sunt colectate. Lupta cu
dăunătorii se face nu prin
pesticide, dar prin bio-control, adică utilizarea altor
insecte, inamici ai dăunătorilor. Ferma utilizează apa
căzută de la precipitaţii și
o reciclează. Aflându-se pe
acoperiș, Lufa folosește de 2
ori mai puţină energie pentru încălzire decât o seră
obișnuită. Deșeurile organice sunt transformate pe loc
în compost.
Ferma Lufa colaborează
cu mici producători locali
care împărtășesc valorile

companiei. Astfel, în coșul
companiei poţi comanda
iaurt bio, pâine de casă,
dulceţuri și multe alte bunătăţi locale. După ea, agricultorii canadieni ar putea
da niște lecţii de patriotism
și mândrie naţională la cei
moldoveni. „Nici lor nu le
vine ușor, nici lor afacerea
nu le merge ca pe unt, și
ei se plâng că agricultura
nu aduce profit și mânâncă
multe resurse. Dar când vine
vorba de produsele cultivate
de ei, fie usturoi sau nuci,
aceștia le prezintă de parcă
ar fi făcute din aur. Respectul faţă de rodul muncii
lor și mândria nemărginită
pentru faptul că-s crescute
local, în Quebec, iată ce am
putea să mai învăţăm noi de

la ei”, scrie Nata Albot. Un
alt aspect de învăţat, important și el, susţine aceasta, la
fel de mult, ca și calitatea
produselor, este expunerea,
marketingul. „Parcă nu e
mare lucru să aranjezi câteva lăzi din lemn sau tiucuri
de paie, dar peisajul imediat
prinde altă faţă și te duce cu
gândul la grădina bunicii”.
Se pare că cuvântul „local” este preferatul lui Mohamed Hage, proprietarul
fermei. Acesta considera că
utilizând în viaţa de zi cu zi
produse locale, noi nu doar
facem o alegere sănătoasă
și eficientă pentru mediul
înconjurător, dar și susţinem producătorii locali și
contribuim la dezvoltarea
unei identităţi pentru co-

munitatea locală. Concluzia
pe care și-a făcut-o ziarista
și a vrut să o transmită
prin intermediul blogului
este că expresia „Consumă
produse locale” ar transforma-o într-un slogan de ţară
pentru Moldova. Nu se referă doar la agricultură, ci
la tot ce produce Moldova
și oamenii săi: haine, încălţăminte, mobilă, artizanat.
Potrivit ei, aceasta nu este
o alegere întâmplătoare,
dar o opţiune conștient
asumată, atunci când facem cumpărăturile, pentru
a susţine și respectiv pentru a dezvolta iniţiativele
locale, atât de importante
pentru Moldova, economia
ei, bunăstarea și sănătatea
populaţiei sale.

PIAŢA BIO A LUMII A AJUNS LA 55 MILIARDE EURO
Elveţienii şi danezii pun
cel mai mult preţ pe hrana
cultivată organic. În medie,
un elveţian cheltuie 210
euro pe an pentru a mânca fără chimicale, iar un
danez 163 de euro. Într-un
top al celor mai mari pieţe
organice, SUA este pe primul loc, urmată de Uniunea Europeană. Americanii
cumpără 43% din produsele bio de pe glob, pentru
care cheltuie 24,3 miliarde
euro, o sumă în creştere cu
11,5%.
Uniunea Europeană
este al doilea cumpărător
global, cu un procent de
40% din piaţa bio. Cei mai

mulţi bani pentru hrana
sănătoasă îi scot din buzunar nemţii (7,6 miliarde
euro), urmaţi de francezi
(4,4 miliarde). Deși sunt
mulţi, chinezii consumă

doar 4% din produsele bio
ale lumii, având o piaţă de
doar 2,4 miliarde euro. Suprafaţa de teren pe care se
practică agricultura organică a crescut cu 6 milioa-

ne de hectare, ajungând la
43 de milioane de hectare.
Australia are cel mai mult
teren cultivat în regim bio,
inclusiv păşuni (17,2 milioane ha), urmată de Argentina (3,2 mil. ha) și de SUA
(2,2 mil ha). În Uniunea
Europeană se cultivă în
regim organic 11,5 milioane hectare iar în America
Latină alte 6,6 milioane.
În total, piaţa globală de
produse bio a ajuns la 55
miliarde euro. Toate datele
apar într-un studiu publicat recent de Institutul
de cercetare a agriculturii
organice și de organizaţia
IFOAM Organics.

SUA APROBĂ PRIMUL MĂR MODIFICAT GENETIC
Departamentul de Stat pentru
Agricultură din SUA (USDA) a aprobat primul măr modificat genetic.
Pulpa lui nu devine maro dacă fructul este tăiat sau lovit. Noul măr a
fost inventat de compania canadiană
Okanagan Specialty Fruits care îl va
comercializa din 2016, în două variante: Arctic Granny și Arctic Golden.
La început, vor fi scoase la vânzare
cantităţi mici. Mărul modificat genetic a întâmpinat o opoziţie puternică. Asociaţia Consumatorilor de

Produse Organice a trimis o petiţie
către USDA prin care a cerut să nu
fie aprobat. „Este încă un experiment
asupra oamenilor, fără nici un sens”
a spus președintele organizaţiei,

Ronnie Cummins. Tot el a avertizat
că va face presiuni la nivelul supermarketurilor și în rândul consumatorilor să nu cumpere aceste fructe.
Reprezentanţii USDA spun că ei
au testat mărul și au constatat că
nu are un impact negativ asupra
mediului. Rămâne de văzut dacă
fructul va fi acceptat de consumatori. Până una alta, inclusiv Mc
Donald›s a refuzat să comercializeze
un cartof modificat genetic lansat
recent în SUA.
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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

Piaţa agricolă Edineţ
minim

maxim

mediu

Piaţa angro Bălţi
minim

maxim

mediu

Piaţa angro Chişinău
(Albişoara)
minim maxim mediu

26.02.2015

Piaţa agricolă Ungheni
minim

maxim

mediu

Piaţa agricolă Cahul
minim

maxim

mediu

LEGUME
Ardei dulce
Cartofi
Castraveţi
Ceapă albă
Ceapă galbenă
Ceapă roşie
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Păstrăv/Veşenca
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Morcov
Pătrunjel
Praz
Ridiche neagră
Roşii de seră
Sfeclă de masă
Sfecla de masa timpurie
Usturoi
Varză
Varză broccoli
Varză conopidă
Varză de pechin
Varză roşie
Vinete

1.00
3.50
3.50
4.00
4.00
15.00
8.00
-

1.00
4.00
5.00
5.00
4.00
20.00
8.00
-

1.00
3.50
5.00
5.00
4.00
18.00
8.00
-

1.00
29.00
2.00
4.00
4.00
35.00
3.00
20.00
6.00
7.00
60.00

5.00
30.00
4.50
7.00
4.50
38.00
4.00
35.00
7.00
7.00
60.00

2.00
30.00
2.50
5.00
4.00
38.00
3.50
25.00
6.50
7.00
60.00

47.00
2.50
38.00
10.00
4.00
8.00
25.00
40.00
40.00
5.00
65.00
14.00
2.50
28.00
3.00
40.00
7.00
53.00
33.00
15.00
10.00
55.00

47.00
5.00
40.00
10.00
4.50
10.00
25.00
42.00
40.00
7.00
65.00
14.00
4.00
29.00
4.00
40.00
7.00
53.00
33.00
15.00
10.00
55.00

47.00
2.50
38.00
10.00
4.00
8.00
25.00
40.00
40.00
5.00
65.00
14.00
3.00
28.00
3.00
40.00
7.00
53.00
33.00
15.00
10.00
55.00

45.00
2.00
40.00
3.00
40.00
45.00
8.00
6.00
30.00
6.00
30.00
8.00
40.00
20.00
-

60.00
6.00
45.00
5.00
40.00
50.00
9.00
6.00
35.00
6.00
35.00
9.00
40.00
25.00
-

50.00
4.00
40.00
5.00
40.00
45.00
8.00
6.00
30.00
6.00
35.00
8.00
40.00
25.00
-

40.00
4.00
35.00
4.00
40.00
5.00
30.00
4.00
6.00
25.00
20.00
-

45.00
5.00
35.00
5.00
45.00
6.00
35.00
5.00
6.00
25.00
20.00
-

40.00
5.00
35.00
5.00
40.00
6.00
35.00
5.00
6.00
25.00
20.00
-

28.00
80.00
19.00
24.00
26.00
2.50
4.50
4.00
6.00
30.00
18.00
25.00
-

28.00
80.00
19.00
24.00
26.00
5.00
5.00
4.00
8.00
30.00
19.00
25.00
-

28.00
80.00
19.00
24.00
26.00
2.50
4.50
4.00
6.00
30.00
18.00
25.00
-

3.50
5.00
5.00
6.00
65.00
30.00
25.00
10.00
15.00

5.00
12.00
7.00
12.00
145.00
35.00
25.00
25.00
25.00

4.00
10.00
6.00
10.00
130.00
35.00
25.00
20.00
25.00

25.00
23.00
23.00
23.00
4.00
5.00
4.00
5.00
23.00
-

25.00
23.00
23.00
23.00
5.00
6.00
5.00
6.00
23.00
-

25.00
23.00
23.00
23.00
5.00
6.00
5.00
6.00
23.00
-

FRUCTE
Banane
Căpşune
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Richard
Miez de nucă
Pere
Portocale
Prune uscate
Struguri albi de masă
Struguri de masă Moldova
Struguri roşii de masă

3.00
5.00
3.00
110.00
-

6.00
6.00
3.00
140.00
-

4.50
6.00
3.00
130.00
-

16.00
2.50
4.00
3.00
4.00
14.00
22.00
24.00
-

17.00
4.00
4.50
3.50
4.50
14.00
23.00
25.00
-

17.00
3.00
4.00
3.00
4.00
14.00
22.00
25.00
-
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CARTOFUL DIETETIC FACE FURORI
ÎN ÎNTREAGA LUME
O nouă varietate de cartof face furori la
toate expoziţiile, dar și în marile bucătării ale lumii. Este vorba despre Adora,
un cartof despre care analizele au confirmat că are un conţinut de carbohidraţi
cu până la 30% mai mic decât soiurile
tradiţionale de cartof. Mai mult, acest
tip de cartof este foarte versatil, fiind
recomandat atât pentru prăjire, cât și
pentru fierbere sau crud, în salate. Un alt
avantaj care diferenţiază noua generaţie
de cartof de vechii tuberculi este faptul
că se curăţă mai ușor și nu își alterează
culoarea.
Ultima reprezentaţie de senzaţie a cartofului Adora a avut loc zilele trecute, la un târg
de profil din Germania, acolo unde fermierii
vizitatori s-au arătat extrem de interesaţi de
cultivarea noii generaţii de tuberculi.
Varietatea Adora a fost creată în Olanda, de
către compania HZPC și deja și-a câștigat un
renume pentru gustul bun, culoarea frumoasă
și versatilitatea în consum. Noul cartof este recomandat pentru cultura timpurie din Europa,
oferind recolte similare cu ale celorlalte soiuri
disponibile pe piaţă, cu avantajul unei minime
degradări a tuberculilor, rezistenţă moderată la
răsucirea frunzelor, rezistenţă bună la virusul
A, rezistenţă destul de bună la virusul X și rezistenţă bună la virusul Yn.
Caracteristica tipului de cartof Adora
este, de departe, conţinutul mai mic de carbohidraţi, ceea ce face ca acești tuberculi să
devină deja preferaţi în regimul alimentar al
persoanelor care doresc să își păstreze silueta
fără a renunţa la preparate delicioase precum

salata de cartofi sau chiar cartofii prăjiţi.
Pentru fermieri, cultura noului cartof deschide oportunităţi noi de câștig într-o piaţă în
care preţul mediu a scăzut mult în ultimii ani.
Popularitatea cartofului Adora se traduce, în
preţuri de două ori la vânzare, însă și costul
sămânţei este dublu faţă de soiurile obișnuite
pentru zona noastră.

CARACTERISTICI AGRICOLE
PENTRU CARTOFUL ADORA:
 maturitate – foarte timpuriu până la
timpuriu;
 tuberculii – mari, oval-rotund, formă
uniformă, coajă galbenă, ochiuri fără
adâncime mare, rezistenţă bună la strivire;
 recolta – bună, foarte uniformă până la
uniformă la maturare;
 conţinut în materie uscată – medie;
 calitatea de consum – ferm până la
foarte ferm, nu prezintă urme de înnegrire după gătire, se pretează la consum
proaspăt.

OFERTE COMERCIALE
Perioada 13 - 27 februarie 2015
Produs / Serviciu

Inovaţie revoluţionară pentru apicultori!
Doi fermieri din Australia au inventat
stupul denumit Flow din care mierea
curge practic, ca la robinet, direct din
stup. Cedar Anderson și tatăl său Stuart
au împrumutat bani de la rude și prieteni pentru a realiza acest concept care
va ajuta apicultorii din lumea întreagă
să colecteze mierea fără să mai deranjeze familiile de albine.
Banii colectaţi de la rude n-au fost suficienţi pentru a dezvolta tehnologia așa că au
apelat la un site unde se donează bani pentru proiecte. Acolo, cei doi fermieri au strâns
peste un milion de euro în 24 de ore. După
zece ani de muncă în stupină, Stuart și Cedar
Anderson au reușit să creeze un sistem prin
care mierea curge precum vinul din butoaie
și totul se întâmplă cu ajutorul unui procedeu
simplu și natural.
„Stupul Flow este format din celule fagure
deja formate parţial. Albinele numai acoperă
fagurele cu ceară, umplu celulele cu miere și
pun capacul celulelor ca de obicei. Când porniţi instrumentul, care seamănă cu un robinet, celulele sunt împărţite vertical în interiorul fagurelui și formează canale care permit
mierea să curgă până la un jgheab sigilat la
baza cadrului. Mierea se scurge din stup prin
acest robinet, iar albinele nu sunt tulburate
din activitatea lor”, spun inventatorii.

Preț

Cantitate

4 MDL

10 000 kg 069089481; trofionagro@mail.ru

Orz de primăvară
“Vacula”

4 MDL

10 000 kg 069089481; trofionagro@mail.ru

Ovăz cu Măzăriche
“Scacun, Vilena”

4 MDL

8 000 kg 069089481; trofionagro@mail.ru

Mazăre “Valensia”

5 MDL

4 000 kg 069089481; trofionagro@mail.ru

Esparcetă
“Kavkaskii”

18 MDL

2 000 kg 069089481; trofionagro@mail.ru

Porumb “Porumbeni P458”

22 MDL

14 000 kg 069089481; trofionagro@mail.ru

Porumb “Moldavschii M450”

22 MDL

13 000 kg 069089481; trofionagro@mail.ru

Porumb “ Porumbeni P457”

22 MDL

50 000 kg 069089481; trofionagro@mail.ru

Porumb “Porumbeni P374”

25 MDL

2 000 kg 069089481; trofionagro@mail.ru

Porumb “Porumbeni P461”

25 MDL

2 000 kg 069089481; trofionagro@mail.ru

Porumb “Moldavschii 450 MRf”

25 MDL

300 t 078970011; stefan61@yandex.ru

Porumb “Porumbeni 458 CRf”

25 MDL

300 t 078970011; stefan61@yandex.ru

Porumb “Porumbeni 375 AMRf”

25 MDL

300 t 078970011; stefan61@yandex.ru

Porumb “Porumbeni 457 AMRf”

25 MDL

300 t 078970011; stefan61@yandex.ru

Porumb “Porumbeni 459 MRf”

25 MDL

300 t 078970011; stefan61@yandex.ru

1€

30 t 23050355; serjinio12@yandex.ru

1 MDL

30 t 23050355; serjinio12@yandex.ru

Mere
Porumb

Arbuști de agriș
Nuci
Răsad de căpșuni

23679265; gandronovici@gmail.
com
23679265; gandronovici@gmail.
7 MDL 300 unităţi
com
Warszawska 0048606464929;
2€
20 t
info@reetzbaltic.com
068150100; â
1 MDL
anushka.0406@bk.ru
5 MDL 500 unităţi

Centrifugă electrică
pentru miere, 35
rame, inox
Uscător electric de
polen și fructe, 10
casete, inox
Porci
Sorgo

1 unităţi 23649453; vgladchi@mail.ru

0 MDL

1 unităţi

25 MDL

60 unităţi

2 500 MDL

Miere de albine
Miere de albine
Stuart, care acum are 60 de ani, a declarat
jurnaliștilor că el a încercat să facă un astfel
de stup și anterior, dar atunci n-a reușit să-și
finalizeze conceptul și să-și patenteze ideea.
Stupul-minune este perfect pentru stupinele
mici și mijlocii, dar fermierii au primit deja
invitaţii de la diferite lanţuri de restaurante
cu profil naturist care vor să ofere clienţilor
posibilitatea să-și pună miere în farfurie direct din stup.
Lansarea oficială a stupului Flow a avut
loc luni, pe 23 februarie, cei doi inventatori
așteptându-se deja la vânzări record în urma
unui val de interes venit din partea apicultorilor din întreaga lume, dar și din partea autorităţilor. Deja au primit peste 4.000 de comenzi
și multe dintre ele trebuie onorate în timp
foarte scurt.

Contacte

Orz de primăvară
“Sonor”

Arbuști de zmeur

MIEREA DE ALBINE DIRECT
DIN STUP, LA ROBINET

15

60 000
MDL
60 000
MDL

Semințe de orz VA4 500 MDL
CULA
Semințe de orz
4 500 MDL
ENEI
Semințe de orz

4 500 MDL

Semințe de ovăs
SCACUN

4 500 MDL

Porumb

2 500 MDL

Porumb
Soia
Grâu alimentar

2 700 MDL
7 500 MDL
3 700 MDL

Mai multe informații găsiți pe

23649453; Email: vgladchi@mail.
ru

259 72330; ‘; agropopuros@mail.
ro
25971331; izurcaniagro@ram20 t
bler.ru
25922601; vbatarovschi@ram600 kg
bler.ru
700 kg 259 51161; vmarcu@mail.ru
25923195; ion_turtureanu@
mail.ru
25923195; ion_turtureanu@
25 t
mail.ru
25923195; ion_turtureanu@
15
mail.ru
25923195; ion_turtureanu@
8t
mail.ru
15 t

25 t 25958528; apopusoi@rambler.ru
800 t antagrobs@mail.md
150 t antagrobs@mail.md
500 t antagrobs@mail.md

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?

Stimaţi agricultori
I.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” propune seminţe:
Nr.
d/o

Cultura

1
2
3
4

Porumb
hibrid
F1

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

 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

Densitatea
optimă
de semănat

Perioada
de vegetaţie,
zile

Porumbeni 294

11 - 12

50 - 65

105 - 110

Porumbeni 374

12 - 13

50 - 60

110 - 115

Porumbeni 458

13 - 14

45 - 55

120 - 125

30

Porumbeni 461

13 - 15

45 - 55

112 - 118

Porumbeni 375

11 - 12

50 - 65

114 - 118

6

Tutun

Moldovenesc 456,
Virginia, Burley
320, Jubileu

-

-

-

5000

7

Sorg,
Iarbă de
Sudan

Moldovenesc pitic
pentru mături,
Pișcevoi 1 (Soriz),
Porumbeni 5 (sorg
zaharat) Cernomorca

-

-

-

50

8

Orz de
primăvară

Scânteia (Umblător)

5,0 - 6,5

Pentru achiziţionarea a 500-1000 kg porumb seminţe,
se va aplica o reducere 3,5%
1000 – 2000 kg porumb seminţe – 6.5%
2000-3000 kg porumb seminţe – 10 %
3000-4000 kg porumb seminţe – 15 %
Mai mult de 4000 kg porumb seminţe – 25 lei /kg
Notă: Seminţele Hibridului Porumbeni 375,
indiferent de cantitatea procurată, preţul – 25 lei/kg

25

4,0-4,5
mln
seminţe 228 - 233
germinabile

4

Adresa noastră: MD – 4836
s. Pașcani, r-l Criuleni, R. M.
Tel/Fax: (373 22 ) 24 -55-71
e-mail:ifporumbeni@rambler.ru
www.porumbeni.md

ANUNŢ
Producerea și comercializarea seminţelor și a răsadurilor de legume, tutun și bostănoase.
La comandă creșterea răsadurilor de : tomate, castraveţi, ardei dulci, gogoșari, vinete, varză, harbuji,
zămoși și altele pentru plantarea lor în sol protejat și
în câmp deschis.
OSEMAS SRL s. Ratuș, r. Criuleni,
Rep. Moldova, tel: 0248 35342, 069241737

* 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

Preţul
de
bază,
lei/
kg

5

©

ŞI VEŢI PRIMI:

Producţia
boabe, la
umiditatea
14%, t/ha

Denumirea hibridului

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

