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Vineri, 27 martie, agricultorii din întreaga ţară au ieșit la proteste pașnice. Tehnica agricolă a staţionat
pe marginea drumurilor naţionale, fără blocarea străzilor, în 33 de puncte din republică, iar fermierii au
afișat lozinci și au claxonat periodic, pentru a atrage atenţia celorlalţi la problemele lor. „Cerem atitudine europeană faţă de agricultură”; „Aţi uitat promisiunile electorale”; „Nu decapitalizaţi agricultura”;
„Întoarceţi banii furaţi” – au fost doar câteva dintre lozincile agricultorilor.
Protestele fermierilor au demarat la
ora 10.00 în peste 30 de puncte stabilite
din timp pe tot teritoriul ţării. În mai
multe zone fermierii erau atât de revoltaţi de situaţia complicată în care se află
și de lipsa de atitudine din partea guvernanţilor, încât au dorit chiar să blocheze
unele străzi. La Hâncești, unde s-a aflat
reporterul AgroMediaInform, unul din
protestatari a blocat timp de 15 minute
cu mașina personală, una din benzile de
circulaţie, motivând că transportul circulă prea aproape de protestatari, punândule viaţa în pericol.
Peste 30 de tractoare și în jur de 100
de agricultori au ieșit la protestul de lângă orașul Hâncești. Oamenii s-au adunat
să se plângă unii altora pe situaţia jalnică în care se află. Pe feţele acestora se

putea citi disperare și neputinţă. Speranţele le sunt legate de cei de la guvernare,
deși spun că nu mai cred că autorităţile
vor schimba mare lucru.
Serghei Ungureanu, agricultor din
Fârlădeni, Hâncești susţine că a venit
la protest pentru a atrage atenţia parlamentarilor la situaţia lor. „Așa nu se mai
poate. Suntem bătuţi de soartă din toate
părţile. Creștem fel de fel de producţie și
când ajungem să o dăm, nu avem unde.
De promis au promis multe, dar realitatea e că acum s-a scumpit totul, iar din
ţăran cer, fiscala vine peste noi. Când
ajungem toamna, rămânem fără nimic.
Acum noi am ieșit numai să îi atenţionăm pe parlamentari. Dacă nu se va lua
nici o măsură, o să ieșim la proteste toţi,
cu mic și mare și n-o să le pară bine”.

Maria Rotaru, director executiv al
„Centrului de Extensiune în Agricultură”, Hâncești, una din organizaţiile
regionale ale Federaţiei AGROinform
ne spune că se află în stradă pentru a
apăra interesele fermierilor din raionul Hâncești. „Zi de zi ne ciocnim cu
aceleași întrebări: preţuri scumpe la
motorină, credite mari, lipsa mijloacelor financiare. Fermierii nu au ce pune
în gaj, iar dacă au luat anterior credite, a fost cu o dobândă, acum o dată
cu majorarea la euro și dolar, trebuie
să întoarcă mai mult. Pierderea este
foarte mare. Este început de an agricol,
trebuie de semănat, arat, cultivat. Se
începe munca în vii și livezi.
Continuare în pagina 2

Vă puteţi abona la ziarul nostru
la toate oficiile poştale din ţară
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„VOM LĂSA PĂMÂNTUL
PÂRLOAGĂ”
Sfârşit.
Început în pag. 1
Preţurile sunt foarte
înalte, oamenii nu suportă
aceste cheltuieli, plus la
toate se prevede scumpirea energiei electrice și a
gazului. Este foarte important să fie majorat Fondul
de Subvenţionare. Dacă nu
se iau măsuri după protestele pașnice, oamenii sunt
dispuși să blocheze chiar
drumurile”.
Vicepreședintele raionului Hâncești Efim
Moraru, aflat în mijlocul
protestatarilor, consideră
că probleme sunt în agricultură, destule, dar ele
trebuie rezolvate pașnic.
Referindu-se la protestatarul revoltat, care a blocat
câteva minute circulaţia,
oficialul susţine că gălăgia
pe marginea drumului nu
este o ieșire din situaţie.
„Agricultorii au ieșit să
atragă atenţia că au probleme. Ei au acest drept,
chiar au necesitatea să
facă acest lucru, pentru că
într-adevăr în sector sunt
multe situaţii complicate,
dar nu trebuie să punem
în pericol viaţa oamenilor.
Aici avem cea mai periculoasă intersecţie din raion,
trebuie să fim atenţi”.
Efim Moraru crede că problemele agricultorilor nu
pot fi rezolvate imediat,
este nevoie de schimbat
legislaţia, iar acest lucru
se face treptat. „Am fost în

FĂLEŞTI

Maria ROTARU, HÂNCEŞTI
Polonia, am văzut cât de
mult sunt susţinuţi acolo
agricultorii. Noi știm cât
de greu le este celor din
Moldova, cunoaștem situaţia. Cu părere de rău nu
putem rezolva lucrurile la
nivel de raion”.
Vasile Colţa, președintele
Asociaţiei producătolor
de struguri de masă din
Hâncești, prezent și el
la protest, consideră că
Guvernul nu se gândește
deloc la agricultori. „Avem
1200 ha de pământ. Preţurile la producţia agricolă
sunt mici, dar tehnica,
motorina, piesele de
schimb – totul e scump.

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform
Bd. Ştefan cel Mare 123V
MD – 2004, Chişinău, Moldova
Tel (+373 22) 23 56 01, fax (+373 22) 23 78 30

Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform:
Cantemir (273) 2 28 53
Drochia (252) 2 70 32
Edineţ (246) 2 43 84
Făleşti (259) 2 29 51
Glodeni (249) 2 40 69
Hânceşti (269) 2 34 08

Nisporeni (264) 2 38 57
Orhei (235) 2 49 55
Peresecina (235) 47 2 67
Râşcani (256) 2 45 84
Ungheni (236) 2 34 55
Cahul (299) 2 14 13

Practic e imposibil de activat, băncile nu creditează,
procentele la dobânzi sunt
mari. Pur și simplu o să
lăsăm pământul pârloagă.
Angajaţii pleacă, nu avem
cu ce-i plăti. Cei care mai
rămân sunt entuziaști, dar
în doi-trei ani nu va avea
cine să lucreze în agricultură. Uitaţi-vă ce tehnică
avem, ce astea-s tractoare? Agricultura e pusă la
pământ, iar subvenţiile le
iau doar un cerc restrâns
de oameni. Deja e jumătatea anului și noi nu avem
bugetul ţării. Organizaţiile
care ne reprezintă trebuie să știe că au sprijinul
nostru și să meargă la
conducători să le pună
cerinţele noastre pe masă.
Ei trebuie să știe că nu o
să le meargă cum doresc.
Lumea nu este proastă.
În sate oamenii nu au ce
mânca, iar copiii se duc
flămânzi la școală”.
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HÂNCEŞTI

FĂLEŞTI

HÂNCEŞTI
Vinerea trecută, la protestele agricultorilor au
ieșit peste 4 mii de oameni
şi au fost scoase circa 2
mii unităţi de tehnică. Fermierii s-au adunat, au discutat, au adoptat rezoluţii.
Potrivit organizatorilor,
agricultorii nu vor renunţa
la proteste dacă problemele lor nu vor fi soluţionate.
Ei au dat răgaz Guvernului
o săptămână, după care,
dacă condiţiile nu vor fi îndeplinite, protestatarii vor
bloca circulaţia, atrăgând
astfel atenţia autorităţilor
la problemele agriculturii.
A. R.
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DuPont – Pioneer

ESTE LIDER MONDIAL ÎN PRODUCEREA SEMINȚELOR

Pioneer OFERĂ PRODUSE PERFORMANTE
ŞI SERVICII DE CALITATE
Din anul 2014 compania Pioneer se
numeşte DuPont – Pioneer, fiind un
business al marelui concern DuPont.
După cum arată cotele de piaţă, astăzi
DuPont – Pioneer este lider în lume,
dar şi în Europa în ce privește cultura de
porumb și soia. Activitatea companiei
se bazează pe o istorie mondială, pe o
viziune clară, pe experienţă, inovaţie, cercetare şi multe cunoştinţe acumulate în
timp. Misiunea noastră este să realizăm
produse performante, adaptate în totalitate necesităţii şi cerinţelor de piaţă, asigurând consultanţă şi sprijin partenerilor
noştri fermieri.
DuPont – Pioneer este lider mondial
în cultura de porumb şi soia şi numărul
1 în cele mai mari ţări cultivatoare de
porumb. Producţiile obţinute de pe toate
suprafeţele cultivate în lume cu hibrizi de
porumb DuPont – Pioneer, pot asigura
hrana animalelor, care să satisfacă consumul mediu anual de carne de vită pentru
2,0 miliarde de oameni, de carne de porc
pentru 1,8 miliarde de oameni şi de carne
de pasăre pentru 1,4 miliarde de oameni.
În Republica Moldova, cea mai importantă cultură preferată de fermieri rămâne tot porumbul. Majoritatea porumbului
cultivat în ţara noastră este cel pentru
boabe, în proporţie de 93%, în timp ce în
cazul porumbului pentru siloz proporţia
este de numai 5%. DuPont – Pioneer
are intenţia ca în următorii ani suprafeţele destinate culturilor de porumb
de siloz să crească considerabil, pentru
că acest lucru înseamnă un număr mai
mare de animale, ceea duce la îmbunătăţirea situaţiei economice. De asemenea,
cultura de floarea – soarelui la fel ocupă
un loc important în sectorul agricol din
Republica Moldova.
Dezvoltarea agriculturii poate fi realizată numai prin inovare şi cercetare,
doar astfel se poate asigura hrană suficientă pentru tot mapamondul, iar cei
implicaţi în această activitate pot obţine
profituri. Scopul nostru este să realizăm
produse şi material semincer personalizate fiecărei regiuni şi adaptate la condiţiile pedoclimatice, care să ofere o valoare inedită culturilor. Creşterea producţiilor agricole este o urmare a unor inovaţii
care răspund provocărilor din agricultura
secolului XXI.

Aveţi încredere în DuPont – Pioneer, pentru că vă ajută într-un mod
direct şi personal! Suntem convinşi că succesul companiei noastre se bazează pe succesul fiecărui fermier mulţumit de producţia sa, iar acest lucru spune totul!
Vom încerca an de an să oferim produse performante şi servicii de calitate, pentru ca productivitatea în ferme să fie cea care să primeze. În spatele
unei cote de piaţă stau trei elemente definitorii. În primul rând, conexiunea
pe care o avem cu dumneavoastră, fermierii, în al doilea rând, echipa de
vânzări motivată şi bine pregătită şi, nu în ultimul rând, este vorba de produsele noastre, care sunt performante şi care dictează producţia la hectar.
Din acest motiv, la floarea soarelui şi porumb suntem numărul 1 pe piaţă.
Baza oricărei afaceri este cooperarea dintre producător, distribuitor şi fermier. Întotdeauna, cel mai bun partener pentru DuPont-Pioneer este acela
care este satisfăcut de produsele noastre.
Una dintre preocupările companiei
DuPont – Pioneer este să răspundă tuturor provocărilor legate de sectorul agricol. În perioada 2000-2010, consumul
global de produse agricole a crescut cu
37% la porumb, cu 47% la soia, cu 53%
la rapiţă, cu 35% la floarea soarelui şi cu
14% la orez. În anul 2050, producătorii
de alimente vor trebui să hrănească încă
două miliarde de oameni faţă de şapte
miliarde cât sunt în prezent. Acest lucru
va fi posibil doar dacă producţia de alimente va creşte cu 70%, însă, din păcate,
rezerva mondială în perioada 2009-2010
a rămas aceeaşi. Estimările climaterice
pentru viitorii ani sunt destul de pesimiste. Temperaturile vor creşte cu aproximativ 4 grade Celsius, iar precipitaţiile
vor scădea cu 5 procente. În aceste condiţii, DuPont – Pioneer vine cu produse
care să fie adaptate acestor schimbări,
rămânând lider în tehnologia secetei.
Pentru noi, creşterea producţiei la hectar
şi crearea de produse noi, realizate prin
metode inedite de ameliorare, reprezintă deziderate vitale în dezvoltarea unei
agriculturi moderne şi profitabile.

ted Yield Technology - AYTTM, DuPont
– Pioneer a lansat anul acesta gama
Optimum® AQUAmax®, care conţine
mai mulţi hibrizi de porumb din diferite
grupe de maturitate ce manifestă o rezistenţă mare la secetă, dar şi la arşiţă.
Noile produse pot fi găsite și în fermele
din Moldova și oferă posibilitatea de a
obţine producţii în zone afectate, unde
regimul pluviometric este scăzut. Introducerea acestor hibrizi a avut un mare
succes, dar şi un randament remarcabil.
Deoarece cultivarea hibrizilor toleranţi
la secetă reprezintă cel mai important
proiect de dezvoltare pentru DuPont –
Pioneer, introducerea gamei Optimum®
AQUAmax ® va continua în fiecare an cu
noi produse.
Utilizând produsele Optimum®

AQUAmax® sunt reduse la minim riscurile și are loc o creștere a productivităţii la
hectar. Aceşti hibrizi vor crea un avantaj
semnificativ în zonele cu cantităţi limitate de apă, oferind totodată un potenţial
important de producţie, în condiţii de
calitate. Toleranţa la secetă a produselor
Optimum® AQUAmax ® este determinată printr-un număr mare de gene şi este
influenţată profund de factorii de mediu,
cum ar fi arşiţa, lipsa apei şi tipul de sol.
Nu există o soluţie unică pentru toleranţa
la secetă. Toţi hibrizii Optimum® AQUAmax® au o rezistenţă bună la secetă. În
acest an DuPont – Pioneer a lansat încă
3 hibrizi cu toleranţă complexă la secetă
şi arşiţă. Hibrizii marca Pioneer Optimum® AquAmax® pentru sezonul 2015
sunt: P9175, P9903, P0023.

HIBRIZII DE FLOAREASOARELUI
OFERĂ PROTECŢIE
LA MANĂ ȘI LUPOAIE
DuPont – Pioneer a lansat conceptul
Protector la hibrizii de floarea-soarelui
care oferă protecţie la mană (Plasmopara
halstedii) şi lupoaie (Orobanche cumana). Acest parazit, lupoaie, din păcate, a
început să împânzească culturile. Noua
tehnologie în combaterea lupoaiei include hibrizii de floarea-soarelui care conţin
gena OR5 cu rezistenţă completă pentru
rasele de lupoaie A-E şi gena OR7, cu
rezistenţă completă la rasele de lupoaie
A-G. Datorită nivelului lor ridicat de toleranţă sau rezistenţă la boli și paraziţi,
hibrizii menţionaţi mai sus reduc în mod
semnificativ riscul pe care îl implică agricultura. Cultivând acești hibrizi, fermierii
pot obţine un nivel de siguranţă care
poate fi atins doar prin genetica excepţională din prezent.
Totodată, în portofoliul anului 2014
au intrat doi noi hibrizi – P64LE25 şi
P63LE75, iar în acest sezon P64LE99
care au la bază Sistem II, o tehnologie
dezvoltată de DuPont – Pioneer care
reduce impactul asupra producţiei cauzat
de infestarea cu lupoaie. În plus, o nouă
generaţie de hibrizi de floarea-soarelui,
ce aparţin tehnologiei Express, completează catalogul noutăţilor.

HIBRIZII DuPont – Pioneer
SUNT REZISTENŢI
LA SECETĂ ȘI ARȘIŢĂ
Rolul companiei noastre este de a-i
ajuta pe fermieri să crească productivitatea şi să reducă pierderile, creând astfel valoare pe fiecare hectar de cultură.
Pentru a le veni în sprijin, utilizând noi
metode de ameliorare, precum Accelera-

Tel. de contact: 069109714 – DuPont-Pioneer în R. Moldova
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În 2014, aproape 2.500 de produse periculoase au
fost retrase de pe piaţa Uniunii Europene (UE). Despre acest lucru a informat recent Comisia Europeană. Produse considerate nocive variau de la jucării și
articole vestimentare, până la autovehicule. Potrivit
executivului comunitar, de obicei, acestea fie erau
interzise în UE, fie erau eliminate de pe pieţe, deoarece erau periculoase pentru consumatori. China
rămâne principala ţară de origine a produselor periculoase. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
(APC) din R. Moldova, printr-un comunicat de presă
ne informează să fim atenţi înainte de a cumpăra
jucării, mai ales acum în apropierea sărbătorilor
pascale.
Legislaţia europeană
prevede că, atunci când
statele UE depistează un
produs care nu este sigur,
trimit o notificare în Sistemul de alerta rapidă.
Astfel, anul trecut, au fost
efectuate 2.435 de notificări, o creștere de 3% în
comparaţie cu 2013. Procedura este următoarea: în
momentul emiterii notificării, toate celelalte ţări vor
căuta respectivul produs pe
pieţele lor, iar ţările care
îl vor găsi, vor indica ce
măsuri au luat. Acestea ar
putea fi: interzicerea sau
oprirea vânzărilor, retragerea, rechemarea sau refuzarea importurilor de către
autorităţile vamale.
În 2014, cele două categorii principale de produse pentru care s-au luat
măsuri colective au fost
jucăriile (cu 28% din totalul
produselor depistate ca fiind periculoase) și articolele
vestimentare, produsele
textile și articolele de modă
(cu o pondere de 23%).
Printre riscurile cel mai

frecvent cauzate de aceste
produse, se numără riscul
de rănire, riscurile legate de
substanţe chimice și riscurile de asfixiere.
Anul trecut, 64% din numărul total de notificări au
fost produse provenite din
China. De altfel, o situaţie
similară s-a înregistrat și
în 2013. În prezent, treizeci
și una de ţări din UE fac
parte din Sistemul de alertă
rapidă.

CUM ALEGEM
O JUCĂRIE
PENTRU COPII
Agenţia pentru Protecţia
Consumatorilor (APC) din
R. Moldova, la fel a emis un
comunicat de presă în care
ne informează să fim precauţi înainte de a cumpăra
jucării, mai ales acum în
apropierea sărbătorilor pascale. Deși avem posibilitate
de a alege o varietate tot
mai mare de jucării, spun
specialiștii, nu întotdeau-

na alegerile sunt cele mai
reușite.
Când alegem o jucărie,
trebuie să fim atenţi la
anumite aspecte pentru a fi
convinși că am făcut o alegere corectă. Jucăria trebuie
să fie adecvată vârstei copilului pentru care o alegem
și să fim siguri că aceasta
într-adevăr va contribui la
dezvoltarea intelectuală,
fizică și emoţională a copilului. Jucăria nu trebuie
să conţină părţi detașabile
care se desprind ușor și care
pot fi înghiţite cu ușurinţă
de către copiii mai mici
de trei ani. Verificaţi dacă
detaliile mici sunt bine fixate, ca micuţul să nu poată
cu ușurinţă să desprindă

obiectul. Evitaţi jucăriile
care conţin vârfuri și muchii ascuţite, dacă aveţi în
casă copii mai mici de 3 ani.
Jucăriile trebuie să stimuleze acumularea anumitor
cunoștinţe, cum sunt cele
despre mediu, natură, etc.
La procurarea jucăriilor
de pluș verificaţi rezistenţa
materialului și calitatea
cusăturilor, asiguraţi-vă că
nu sunt descusute, ca umplutura să nu poată pătrunde în căile respiratorii a copilului. La păpuși verificaţi
dacă părul este bine fixat.
Jucăriile nu trebuie să aibă
fundiţe și fire care se pot
desprinde. Lungimea fundiţei nu trebuie să depășească
22 cm de la locul fixării.

Dacă jucăriile sunt cu
baterii, asiguraţi-vă că
copiii nu vor avea acces la
baterii, aceasta trebuie să
fie posibil doar cu ajutorul
unui instrument. Cercetaţi
culoarea jucăriei, evitaţi
jucăriile de culori aprinse și
care au un miros neplăcut,
acestea pot avea un impact
negativ asupra sferei neuropsihice a copilului, dar și
asupra sănătăţii lui. Nu procuraţi jucării pe care copiii
le-ar putea confunda cu un
aliment. Acestea ar prezenta un risc, deoarece copilul
va încerca să le mănânce.
Niciodată să nu procuraţi
jucării fără ambalaj, iar
dacă aţi decis să o cumpăraţi, atunci ștergeţi jucăria

copilului cu un șerveţel
înainte ca să o daţi acestuia, șerveţelul trebuie să fie
dezinfectat.
Nu cumpăraţi jucării
care nu au marcajul SM.
Marcajul în cauză reprezintă garanţia că acestea
îndeplinesc condiţiile de securitate consfinţite în documentele normative și sunt
confecţionate din materiale
care nu dăunează sănătăţii
copilului. Procuraţi jucării
doar din locurile autorizate, unde puteţi solicita
de la vânzător o declaraţie
de conformitate și avizul
sanitar. Evitaţi procurarea
jucăriilor de pe stradă.
A.R.

DE LA 1 APRILIE PESCUITUL ESTE INTERZIS
Ministerul Mediului a stabilit perioadele de prohibiţie pentru pescuitul industrial/comercial, sportiv şi de amator al tuturor speciilor
de peşti şi pentru dobândirea moluştelor, crustaceelor şi altor organisme acvatice în bazinele acvatice piscicole naturale din Republica Moldova.
Astfel, pescuitul va fi interzis
timp de 90 de zile consecutive, de
la 1 aprilie până la 29 iunie inclusiv, în bălţile Manta și afluenţii
de stânga a râului Prut; în fluviul
Nistru pe sectorul de la satul Naslavcea până la oraşul Camenca;
în lacul de acumulare Dubăsari;
în fluviul Nistru pe sectorul de la
barajul Centralei Hidroelectrice
Dubăsari până la satul Palanca şi
în braţul Turunciuc și în obiectivele acvatice piscicole, altele decât
cele atribuite pentru activităţi în
domeniul pisciculturii, cu excepţia
măsurilor tehnologice piscicole.
Timp de 60 de zile consecutive,

de la 11 aprilie până la 9 iunie inclusiv, pescuitul va fi interzis în râul
Prut de la intersecţia lui cu frontiera de nord a Moldovei cu Ucraina
până la satul Teţcani; în lacul de
acumulare Costeşti-Stânca și în
râul Prut pe sectorul de la barajul
nodului hidrotehnic Costeşti-Stânca
până la satul Giurgiuleşti. În lacul
de acumulare Cuciurgan, nu se va
putea pescui de la 25 martie până
la 31 mai inclusiv.
Amenzile prevăzute pentru pescuitul în locurile interzise oscilează
între 100 şi 400 de lei pentru persoanele fizice şi de la 4000 la 6000
de lei pentru persoanele juridice.
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SĂPUN NATURAL DIN MIERE,
CEARĂ ȘI PROPOLIS
În premieră în Moldova un producător local de miere a scos pe piaţă un produs inedit. Săpun natural
din miere, ceară și propolis. Scopul producătorului a
fost să atragă din nou atenţia asupra beneficiilor pe
care le poate avea consumul de miere asupra organismului uman. Să consumi miere și produse apicole este bine pentru sănătate, dar la fel de bine este
să utilizezi aceste produse pentru îngrijirea corpului.
Eliza Mamaliga, tânăra
care gestionează întreprinderea socială „Dulce Plai”,
despre care am scris anterior în ziarul nostru, ne-a
declarat că produsul lansat
abia a fost testat. Ea susţine
că scopul lansării acestui
produs nu este profitul, cum
de altfel nu acesta este scopul întreprinderii sociale.
Tânăra își dorește ca prin
intermediul acestui produs
să contribuie la schimbarea
conștiinţei consumatorilor,
care acum vor avea posibilitatea să utilizeze produse
organice de îngrijire a corpului, în detrimentul celor
din comerţ.
Împreună cu un coleg
de-al său Eugen Guzun,
tânăra a creat un săpun
din miere, ceară și propolis.
Tinerii nu și-au dorit să
producă un săpun – cosmetică, dar să atragă atenţia
în acest mod asupra proprietăţilor produselor apicole.
Produse care, susţin ei,
se folosesc tot mai des în
industria cosmetică și în
medicamente și care pot fi
utilizate, de altfel, de la producătorii locali. Obiectivul
lor a fost să creeze un săpun ecologic accesibil, conţinând preţioasele produse
apicole, ca o reală și mai

bună alternativă oricărui
săpun obișnuit din vânzare.
„Acum pot afirma că iniţiativa noastră a reușit. Pe
piaţa locală mai sunt producători de săpun natural,
dar cu propolis cred că doar
noi, sau cel puţin eu nu am
auzit despre ei. Săpunul nu
conţine nici un fel de aditivi
pentru culoare și miros spre
deosebire de cele produse
de alţii”, susţine Eliza.
Deși iniţiativa tinerilor
este abia la început, cu o
săptămână în urmă ei abia
lansându-și creaţia în cadrul unui târg al produselor
naturale, săpunul se bucură
deja de succes din partea
consumatorilor. „Intenţia
noastră nu este să îl vindem
la scară largă. A fost testat

de mai mult de 30 de persoane, prieteni și cunoștinţe
de-ale noastre. Testarea se
bazează pe încredere mutuală și recomandări de la
prieteni. Dacă știi că nu ai
alergie la ulei, miere, ceară
atunci e asigurat că poţi
să îl folosești. Unicul lucru
care ar putea crea probleme
pielii mai sensibile la săpun
natural, este PH-ul prea
ridicat”, ne spune Eugen
Guzun. Tânărul a învăţat să
facă săpun natural în ţări
ca Franţa și Grecia, împreună cu prietenii pe care îi
are în eco-comunităţi. Deși
este programator, este pasionat de modul sănătos de
viaţă, ocupându-se în mod
deosebit cu nucicultura și
apicultura. El consideră că
produsul va fi acceptat treptat de către consumatori și
nu așteaptă să aibă mare
popularitate pentru început.
„Este la fel ca și consumul
de miere, e o mișcare pentru
supravieţuire. Produsele apicole ar trebui aplicate exterior, dar și consumate, chiar și
pentru a avea o piele sănătoasă”, consideră tânărul.

LASĂ PIELEA FINĂ
ȘI CATIFELATĂ
Tinerii susţin că deși
săpunul nu are încă o formă perfectă, poate unele
margini rupte, aromă slabă
și culori pale, posedă în
schimb 100 % compuși
naturali, de grad alimentar.
Este 100% biodegradabil,
are în componenţă apă gri
care nu este toxică pentru
mediul înconjurător. A
fost testat pe oameni, care
au avut doar păreri bune
despre el. Are aspect și dă
impresie de „sălbatic”, săpun de manufactură. Are
un miros delicat de miere
și propolis. „Nu miroase a
miere la fel ca săpunurile
chimice, adică nu e mirosul
la care te aștepţi”, susţine
Eliza. „Mie îmi aduce aminte de mirosul din stupi”,
zice la rândul lui Eugen.
Potrivit lor, săpunul are un
efect benefic asupra pielii și
o fac să se simtă cu adevărat bine, moale și hidratată.
„Este compatibil cu orice tip
de piele, inclusiv senzitivă
și alergică și ar putea face
crema și loţiunile inutile.
De asemenea, protejează pe
vreme rece și uscată”, susţine Eliza.
Întreprinderea socială
pe care o conduce tânăra
apicultoare și-a propus
să contribuie la creșterea
consumului de miere în
rândul cetăţenilor moldoveni. „Deoarece încercăm
să promovam consumul
de produse apicole în Moldova, am vrut să atragem
încă o dată atenţia asupra

proprietăţilor lor. Se știe
bine că mierea are efecte
benefice pentru piele. Însă
lumea nu prea se complică
s-o aplice pe corp, sau nu
ar face acest lucru zilnic.
Cu atât mai mult propolis, ceara… Aici ar putea
să vină în ajutor săpunul
de miere. Săpunul nostru
conţine cantitatea maximă
de miere pe care un săpun
ar putea-o integra și un pic
extra”, ne spune ea.
Potrivit lui Eugen Guzun, procesul de creare a
săpunului este foarte simplu, se amestecă uleiuri cu
soluţie de sodă caustică, în
proporţii stricte. „Cândva
ţăranii făceau acasă săpun,
se folosea soda obţinută
din cenușa de lemn. Ce

facem noi e mai degrabă
o redescoperire a ceea ce
era ceva obișnuit cu poate
vreo 60 de ani în urmă în
republică. Un specific este
că produsul are nevoie de
cca 4 săptămâni sa se maturizeze”.
Tinerii consideră că oamenii atrag tot mai multă
atenţie la ceea ce consumă
și se vor orienta spre utilizarea a cât mai multor
produse organice, ecologice.
„Sper că tot ce facem noi să
fie un model de inspiraţie
și pentru alţi tineri, pentru
că acest aspect face parte
din schimbarea pe care ne-o
dorim cu toţii”, conchide
Eliza Mamaliga.
Arina ROȘCA

CREȘTEREA LEGUMELOR ÎN SERĂ  O MICĂ AFACERE DE SUCCES
Fiind într-o vizită la familia
Zamostean din localitatea Logănesti, Hâncești, am rămas plăcut
surprinși de munca care a fost
depusă și investiţia făcută pentru
construcţia unei sere moderne cu
o suprafaţă de 0,0405 ha. Gheorghe Zamostean, împreună cu
feciorul Igor și nora, sunt membri ai „Centrului de extensiune
în Agricultură” Hâncești. Ambii
tineri sunt și membri ai Cercului
de Studiu regional destinat tinerilor fermieri.
Înainte de a începe această
afacere, s-au informat o perioadă, au participat la seminare, au
vizitat împreună cu alţi fermieri
serele din localitatea Cărpineni
din același raion. Ne-am bucurat
nespus de mult că în această
afacere, care este de fapt unica

în localitatea respectivă, fiind ca
o mândrie a satului, am adus o
anumită contribuţie și noi, angajaţii centrului. Am oferit producătorilor suport informaţional,
din momentul proiectării până
la finisare, la fel am contribuit la
pregătirea pachetului de subvenţionare.
Vizitând această gospodărie
ţărănească, l-am surprins pe
Gheorghe Zamostean îngândurat,
muncind în seră, dar și entuziasmat. Una din preocupările lui
este cum să-și extindă afacerea.
De proiectul pe care l-a început
a reușit să se atașeze timp de
doar jumătate de an, iar acum
și-ar dori să mai construiască
încă o seră, poate un pic mai
mică, pe terenul care i-a rămas
pe lângă casă. Deși muncește

și în domeniul construcţiilor,
de seră ocupându-se mai mult
copiii, Gheorghe Zamostean se
specializează și în acest domeniu,
al cultivării legumelor în câmp
protejat. Îi place să studieze
ceva nou, ne cere sfaturi permanent și a solicitat să-l invităm
în continuare pe el și pe copiii
săi, la seminarele ce abordează
subiectul creșterii legumelor în
sere. Cu toate că afacerea este
una tânără, de la începutul verii
2014, producătorul nu se plânge
și spune că tomatele și castraveţii pe care i-a crescut, au avut
succes pe piaţa locală.
Maria ROTARU
Director executiv
AO „Centrul de extensiune
în Agricultură”, Hâncești
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VINURILE MOLDOVENEȘTI APRECIATE
LA UN EVENIMENT INTERNAŢIONAL

Vinurile și divinurile producătorilor din R. Moldova prezentate
în cadrul standului comun de cca
150 de metri pătraţi la expoziţia
„ProWein” 2015, au fost continuu
în atenţia celor peste 60 de mii de
vizitatori internaţionali și a peste
1000 de jurnaliști din zeci de ţări
europene. Produsele noastre au fost
testate de cca 30 de mii de experţi
în domeniu: oameni de afaceri, importatori, distribuitori, sommelieri
etc, se spune într-un comunicat de
presă al Oficiului Viei și Vinului.
La doar un an de la lansare, brandul „Wine of Moldova” a reușit să
obţină rezultate bune peste hotarele ţării. Participarea la cea mai
importantă expoziţie specializată
din Europa a fost organizată de
Oficiul Naţional al Viei și Vinului,
cu susţinerea partenerului strategic de dezvoltare, proiectul USAID
CEED II și suportul programului
CBI. Diana Lazăr, Vice-directorul
Proiectului, a declarat că oaspeţii
expoziţiei au exprimat un interes
mare faţă de soiurile noastre de
vin. „A fost o bună oportunitate
pentru companiile moldoveneşti să
semneze noi contracte cu parteneri
europeni, fapt ce le va spori pe viitor volumele de livrare a produselor
vinicole şi divinuri în ţările Uniunii
Europene”, susţine aceasta.
La expoziţia din Dusseldorf
cele 24 de companii moldovenești
au prezentat peste 250 de vinuri
și divinuri. Conform estimărilor
preliminare, în cadrul expoziţiei

În perioada 15-17 martie, 24 de companii vitivinicole din Moldova au participat la expoziţia „ProWein” 2015, care s-a desfășurat în Dusseldorf, Germania. Producătorii moldoveni au venit la eveniment
cu peste 250 de vinuri și divinuri și au fost permanent în atenţia vizitatorilor și a presei internaţionale, se spune într-un comunicat al organizatorilor.
Întorși acasă, organizatorii participării ţării noastre
la eveniment, au declarat în cadrul unui briefing de
presă, că produsele noastre s-au făcut remarcate
printre miile de soiuri expuse pe durata expoziţiei
de cei cca 5000 de producători din 50 de state.
vinăriile participante au avut aproximativ 60 de întâlniri de afaceri și au
adunat sute de noi contacte cu care
urmează să iniţieze discuţii comerciale. Participanţii au estimat că anual, în rezultatul „ProWein”, reușesc să
încheie cel puţin un contract nou și
altele sunt reînnoite. Astfel, organizatorii speră că în acest an urmează
a fi iniţiate cel puţin 25 de noi contracte de livrare de produse vinicole
moldovenești pe pieţele de export.
Ion Sula, ministrul Agriculturii
a declarat că minsterul depune eforturi maxime ca să încurajeze şi să
susţină această activitate. „Participarea la expoziţie ne oferă posibilitatea să comercializăm vinul nu doar
ca materie primă, dar ca un produs
finit și notoriu, recunoscut pe piaţa
mondială. Este nevoie în continuare
de multă muncă pentru a consolida
imaginea brandului de ţară „Wine of
Moldova”, brand ce ne va face cunoscuţi în lume și așteptaţi pe diverse
pieţe externe.”

ty Canterbury. Renumită pentru
promovarea produselor noastre la
postul american Fox News și de
această dată, experta a excelat în
prezentarea brandului „Wine of Moldova”. Christy Canterbury susţine că
vinurile moldoveneşti sunt excelente
şi a avut o deosebită plăcere să le
prezinte. Un somelier din China a
declarat despre vinul moldovenesc
că i-a plăcut foarte mult și crede că
și alţi conaţionali de-ai lui vor rămâne încântaţi. Un vizitator din Ţările
Baltice susţine că vinurile din Moldova sunt foarte bune, le-a apreciat
calitatea, preţurile atractive și activităţile de marketing inovative. „Voi
analiza ofertele de la producători și
ne dorim să demarăm un nou proiect de import de vin moldovenesc în

Ţările Baltice”, a declarat acesta.
Potrivit lui Dumitru Munteanu,
director al Oficiului Naţional al Viei
şi Vinului, participarea producătorilor de vinuri și divinuri la eveniment, a fost un succes. „Consider că
ne-am atins unul dintre principalele
obiective cu care am mers în Germania, adică am sporit notorietatea
brandului de ţară „Vinul Moldovei” la
nivel internaţional”.
Ludmila Gogu, directorul general
al unei vinării participante la expoziţie susţine că expoziţia a fost o
platformă eficientă pentru a stabili
relaţii noi de afaceri, pentru a consolida parteneriatele existente și pentru a cunoaște tendinţele pieţei de
vinuri mondiale. „Participăm anual
la „ProWein”, de fiecare dată reușim

MAESTRA ÎN VINURI
DIN SUA, PREZENTĂ
LA EVENIMENT
Un punct de atracţie pentru
vizitatorii expoziţiei au fost masterclass-urile susţinute de cunoscuta
maestră în vinuri din SUA, Chris-

să găsim cel puţin doi noi parteneri,
încheind după aceasta contracte de
livrări cu aceștia. În acest mod am
deschis piaţa Germaniei pentru vinurile noastre din gama premium și
am fost remarcaţi de un important
importator din Marea Britanie”.
Arcadie Zastavneţchi, directorul comercial al unei întreprinderi
producătoare de divin susţine că
ei au participat pentru prima dată
la expoziţie. „Vizitatorii au apreciat
calitatea divinurilor noastre și cred
că le vor procura atunci când le vor
vedea pe raﬅ. Am obţinut multe contacte de business cu care urmează să
lucrăm în continuare pentru a reuși
să îi convingem să cumpere divinul
nostru”
Vinăriile din Moldova participă
la expoziţia ProWein anual, încă din
2002. De anul trecut, companiile de
profil participă sub brandul „Wine of
Moldova” , cu scopul de a poziţiona
Republica Moldova ca un producător
de vinuri de calitate în Uniunea Europeană și de a spori exporturile de
produse cu valoare adăugată înaltă
pe noi pieţe.
Expoziţia „ProWein”, deși destinată în special pieţelor consumatoare de vinuri din UE precum Germania, Ţările Nordice, Europa Centrală
și de Est, Ţările Baltice se bucură de
popularitate la nivel global.
A. R.

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
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A FOST LANSAT UN GHID
PENTRU EXPORTATORI
Recent IDIS „Viitorul” a prezentat ghidul „Exportă cu succes în
Uniunea Europeană” (UE). Este o lucrare practică pentru întreprinderile mici și mijlocii din R. Moldova, elaborată de expertul
german Uwe Konst, cu suportul Fundaţiei Hanns Siedel. Ghidul
abordează provocările cu care se confruntă exportatorii din Moldova la intrarea pe piaţa UE și oferă informaţiile necesare pentru
a face faţă acestor provocări. Cei care au participat la elaborarea
Ghidului speră că lucrarea va aduce mai multă claritate exportatorilor moldoveni vis-a-vis de cerinţele existente în Europa. În
rezultat va crește volumul exporturilor pe piaţa UE și va spori nivelul de bunăstare în R. Moldova.
Potrivit lui Liubomir
Chiriac, directorul IDIS „Viitorul”, odată cu semnarea
Acordului de Liber Schimb
Aprofundat și Cuprinzător
dintre ţara noastră și UE,
producătorilor moldoveni li
s-a deschis ușa spre piaţa
europeană. Aceasta însă
are cerinţe și standarde
avansate de export. „Acest
ghid vine cu informaţiile
necesare într-o formă accesibilă despre procedurile și
etapele de export pe piaţa
UE”, explică acesta.
Thomas Weithoner,
șef adjunct al misiunii
Ambasadei Germaniei în
Moldova, a declarat la evenimentul de lansare a ghidului că foarte multă lume
vorbește despre Acordul de
Liber Schimb, dar puţini
știu în ce constă acesta.
„Agenţii economici au nevoie de experţi care să le
explice toate informaţiile
necesare comerţului cu
UE”, a precizat oficialul.
Potrivit lui L. Iorga, piaţa
de desfacere în statele
membre ale UE oferă
șanse reale de desfacere
a produselor și serviciilor
din R. Moldova. „Menţionez în acest context produsele și serviciile al căror
volum de desfacere este în
creștere, cum ar fi produsele agricole care respectă
standarde biologice” etc.
Uwe Konst, autorul ghidului consideră că pentru a
valorifica potenţialul de piaţă este necesară o strânsă
colaborare între agenţii economici dornici de a exporta,
asociaţiile profesionale ale
acestora și instituţiile statului. Autorul a menţionat
că un aspect foarte important de care trebuie să
ţină cont agenţii economici
care vor să exporte, este
să analizeze cerinţele și
obiceiurile din perspectiva
consumatorului final și să
includă informaţiile necesare pentru ca acesta să fie
convins că achiziţionează

un produs interesant și de
bună calitate.
Violeta Avram, reprezentanta Fundaţiei Hanns Seidel în R. Moldova a declarat
că implementarea Acordului este un proces complex,
de lungă durată, iar acest
ghid este un pas mic care,
posibil va aduce rezultate
mari.

INFORMAŢII UTILE
PRIVIND
EXPORTUL ÎN UE
S-a dorit ca prin intermediul acestui ghid să fie
oferită într-o formă accesibilă informaţiile esenţiale
despre exporturile de produse în UE. Astfel, în ghid
poate fi găsită informaţia
necesară care ţine de aspectele practice privind exportul: identificarea pieţelor de
desfacere în UE; contractele
de cumpărare; modalităţi de
plată şi de garanţie a plăţilor; finanţarea; autorizaţii;
standarde etc .
Responsabilii menţionează că autorul ghidului,
Uwe Konst, cunoscut economist din Germania, a presupus din start că cititorul
este informat, cel puţin în
linii mari, cu legile şi actele
normative de reglementare
a exporturilor din R. Moldova. Dar în acelaşi timp
este necesar, ca oamenii de
afaceri moldoveni, să ştie
care sunt cerinţele privind
exportul pe piaţa UE. Exportatorii experimentaţi ştiu că
toate produsele care intră
în UE (chiar dacă au fost
fabricate în ţări terţe) pot fi
transportate liber în toată
Uniunea. În acelaşi timp,
oamenii de afaceri trebuie
să cunoască că exporturile,
importurile și tranzitul de
mărfuri pot face obiectul
unor interdicţii sau restricţii, dacă produsele în cauză
aduc prejudicii interesului
public, care ţin de mora-

litatea publică, siguranţa
publică, protecţia sănătăţii
și vieţii persoanelor, animalelor și plantelor sau protecţia mediului.
Din aceste considerente
este necesar să se cunoască
regulile speciale de protecţie de care trebuie să se ţină
cont în procesul exportului.

CÂTEVA ASPECTE
PRACTICE CE ŢIN
DE EXPORT
Potrivit autorilor ghidului, dacă doriţi să exportaţi
în UE, ar trebui mai întâi
să identificaţi pieţele de
desfacere ale produselor
dvs. Se recomandă, ca prin
acţiuni sistematice, să selectaţi puţine pieţe sau doar
una, în care veţi concentra
toate activităţile de comerţ.
Doar prin acumularea și
prelucrarea informaţiilor
exacte despre pieţele externe, precum și prin a trage
concluziile corecte, se va
realiza un comerţ extern
pe termen lung și de succes. Informaţi-vă despre
cerinţele de intrare pe piaţă, cine vor fi solicitanţii/
cumpărătorii produsului
dvs. Analizaţi preţurile în
lanţul de comercializare, la
fel preţurile concurenţilor și
comportamentul lor în materie de preţ.
Afacerile internaţionale
presupun nu doar transportarea de mărfuri ori servicii
în alte ţări, dar și pătrunderea într-un alt spaţiu juridic. Pentru a evita surprize
neplăcute, este important
ca toate înţelegerile să fie
consemnate în scris. Cu cât
mai detaliat vor fi formulate contractele, cu atât mai
sigur va fi în cazurile de
judecată. Fiecare contract
implică mereu jurisdicţiile a
două state: ale exportatorului (în acest caz R. Moldova)
și ale importatorului. În general, părţile contractante

sunt libere să facă trimitere, în contract, la unul din
aceste sisteme de drept. În
contractele de livrare va fi
stipulat la care instanţă vor
apela părţile în caz de litigii de drept. Cea mai bună
modalitate pentru a evita
diferendele de executare a
contractelor este o formulare cât mai clară și precisă
a prevederilor contractuale.
Cu toate acestea, se mai întâmplă ca părţile semnatare
să se mai certe pe marginea
interpretării contractului.
Calea de atac clasică, judiciară este prevăzută în majoritatea contractelor.
O afacere este încheiată
cu succes, atunci când contravaloarea mărfurilor sau
a serviciilor livrate va ajunge la furnizor. Deci, este
important ca în contractul
de export să fie menţionată
modalitatea de plată.
Nu doar produsul determină rezultatul unei comenzi străine, dar și finanţarea acesteia. În general,
dacă există finanţare, atunci
și șansele de plasare a unei
comenzi sunt mai mari.
Tranzacţiile externe nu sunt
afaceri rapide și pe termen
scurt. Atât pregătirea lor,
cât și negocierea contractului, deseori durează luni
întregi. Uneori după plasarea comenzii, ar putea trece
luni până clientul va plăti.
Este timpul în care exportatorul va intra în avans. În
cazul în care exportatorul
va livra produse pe avans,
el va fi nevoit să caute căi
și mijloace de refinanţare,
pentru a-și onora angajamentele faţă de furnizori și
angajaţi. O așa situaţie este
valabilă pentru procesarea
unor comenzi mari.
În multe părţi ale lumii
domină comerţul liber. Cu

toate acestea, există ţări, în
care nu pot fi exportate, respectiv importate, produse
neautorizate (fără licenţe).
Exportul din R. Moldova
este liber şi nu necesită
licenţă. Oricum, licenţa de
export este necesară în cazuri specifice şi pentru anumite tipuri de marfă.

MĂRFURILE
VOR CORESPUNDE
NORMELOR
ȘI STANDARDELOR
Pentru a exporta în UE
vor fi respectate mai multe
norme și standarde. Aici, în
primul rând, se va menţiona Organizaţia Internaţională pentru Standardizare,
care este responsabilă pentru stabilirea normelor la
nivel mondial. Fiecare ţară
are propriile instituţii cu
competenţe normative. Diferite ramuri ale economiei
și-au dezvoltat propriile
norme, care ulterior s-au
transformat în standarde.
Un exemplu în acest sens
poate fi menţionat Conceptul HACCP (Hazard Analysis
and Critical Control Points),
care are drept scop de a garanta siguranţa produselor
alimentare și a consumatorilor. Din 1 ianuarie 2006
doar produsele alimentare
care respectă cerinţele
HACCP, pot fi exportate și
comercializate în Uniunea
Europeană. Respectarea
acestor și a altor norme este
atestată prin certificate.
Dacă intenţionaţi să
exportaţi pe pieţe noi, prin
participarea dvs la târguri și
expoziţii internaţionale, puteţi găsi mai ușor parteneri
de afaceri. În primul rând,
este o posibilitate ideală și

în mare măsură fără careva
obligaţii, de a vă informa
despre situaţia de pe piaţă,
produse și servicii, ofertanţi
și concurenţi, eventuali
clienţi și parteneri. În al
doilea rând, participarea la
un astfel de eveniment, cu
un stand comercial, este
oportună pentru a prezenta
compania, precum și produsele și serviciile dvs.
Dacă doriţi să intraţi
pe o anumită piaţă este
important să vă familiarizaţi cu ţara de destinaţie și
oamenii acesteia, pentru a-i
înţelege mai bine. Această
cunoaștere reciprocă este
o condiţie esenţială pentru succesul în relaţiile de
afacere. Nu doar preţul și
produsele determină succesul în relaţiile cu partenerii
străini. Managementul intercultural este un cuvânt
la fel de important ca și
calitatea, preţul și produsul.
Nu vorbim doar despre a
respecta niște reguli elementare de comportament,
ci de a cunoaște specificul
cultural al consumatorilor. În fiecare ţară există
anumite stiluri de viaţă,
particularităţi culturale și
tradiţii, care își pot lăsa amprenta asupra afacerilor.
Decizia de a accesa pieţele din străinătate este un
pas foarte important pentru
o întreprindere autohtonă,
care până acum și-a comercializat produsele și serviciile doar pe piaţa internă. În
acest context, se va verifica
dacă această firmă este
pregătită pentru a intra pe
o piaţă externă. Dacă nu, se
vor identifica schimbările
necesare, pentru ca pregătirile să fie eficiente și bine
orientate.
A.R.
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În ajun de sezon agricol producătorii au ieșit din nou la rampă cu problemele lor.
Acestea sunt numeroase, iar discuţiile avute cu guvernanţii și promisiunile evazive ale acestora nu-i ajută cu nimic. Ei au nevoie pentru a începe lucrările agricole
de piese de schimb, de motorină, de îngrășăminte, de utilaj – cu alte cuvinte de
bani, pe care nu au de unde-i lua, pentru ca băncile nu le dau credite, subvenţii
nu sunt, iar producţia agricolă se vinde la un preţ minim. Sunt șase solicitări ale
agricultorilor care este nevoie de îndeplinit la moment, altfel sezonul agricol 2015
ar putea fi compromis.

GABURICI
ȘI AGRICULTORII
În ziua de 13 martie
a avut loc întrevederea
primului-ministru Chiril
Gaburici cu reprezentanţii
organizaţiilor de agricultori. La întâlnire au mai
participat Ion Sula, ministrul Agriculturii și Anatol
Arapu, ministrul Finanţelor, dar și alţi oficiali din
domeniu. Agricultorii i-au
adus la cunoștinţă premierului problemele care-i
invadează acum la început
de sezon agricol. Gaburici
la rândul lui nu a uitat să
menţioneze că agricultura
este un sector prioritar
pentru R. Moldova şi că
Guvernul va întreprinde
toate eforturile pentru a
depăşi barierele din sectorul agricol. „Republica
Moldova este o ţară agrară
şi trebuie să ne mobilizăm
ca să găsim căi spre noi
pieţe de desfacere”, a declarat premierul.
Părţile au convenit ca
Guvernul să examineze

situaţia curentă din sector.
Potrivit lui Gaburici, a fost
stabilit un plan de acţiuni
şi el personal va urmări
cum se îndeplinesc aceste
acţiuni. Ion Sula, ministrul
Agriculturii a declarat la
rândul lui că întâlnirea a
fost bună și la anumite
probleme s-au dat reacţii
imediat, iar în scurt timp,
pe unele sectoare se va
veni cu anumite răspunsuri către producătorii
agricoli.
Agricultorii nu au fost
prea mulţumiţi de rezultatele acestei întâlniri. Ei
susţin că autorităţile îi
ascultă și vin cu promisiuni, dar totul rămâne la
nivel de discuţii, pe când
ei au nevoie de ajutor concret din partea statului.
Ei declară că agricultura
este o prioritate doar pe
hârtie, în realitate nimic
nu se întâmplă. Nu există
încă Legea Bugetului, prin
urmare nu avem un Regulament de Subvenţionare;
nu se cunoaște cu exactitate care va fi mărimea
Fondului de Subvenţio-

nare; agricultorii plătesc
sume exorbitante pentru
motorină; taxa TVA pentru
producţia agricolă, cu mici
excepţii, va crește de la 8
la 20 %; procesul de creditare în agricultură este
stopat etc.

Federaţiei Fermierilor din
Moldova, a declarat că
după întâlnirea cu premierul nu există nici un fel
de claritate privind finanţarea agriculturii pentru
anul 2015 și nu se știe
care va fi soarta fermierilor de-acum încolo.
Agricultorii insistă pe
rezolvarea urgentă a șase
probleme pentru a putea
începe lucrările agricole
și a avea o activitate cât
de cât normală. Ei solicită majorarea Fondului
de Subvenţionare până
la minimum 1,2 mlrd lei;
achitarea datoriilor din
2014 pentru subvenţionare; liberalizarea pieţei produselor petroliere, unde
spun ei, problema poate fi
rezolvată doar prin voinţă
politică; lansarea creditului polonez și rata dobânzii până la 1%; deblocarea
creditării agriculturii;

mai mic; de la 1 mai taxa
TVA pentru produsele
agricole, cu unele excepţii,
va fi de 20 %; preţuri înalte la produsele petroliere.
Plus la toate criza artificială de pe piaţa valutară
a contribuit la scumpirea
resurselor, procesul de
creditare al agriculturii
a fost sistat aproape în
totalitate, iar preţurile la
produsele agricole au stagnat. Criza abia începe în
agricultură. Fie îi determinăm pe guvernanţi să se
întoarcă cu faţa în direcţia
agriculturii, fie ei vor continua să ne ignore”.
Aurelia Bondari, director executiv AGROinform
a declarat că situaţia în
sector este critică. „În condiţiile actuale va fi un an
foarte greu și va fi dificil
de activat. Este extrem de
necesar să obţinem suport
și susţinere din partea

tuturor problemelor de
anul trecut, producătorii
de fructe au pierderi de
circa 560 milioane lei. El
susţine că statului i-ar fi
mai convenabil să îi ajute pe producători acum,
decât la toamnă să le
ofere ajutoare de șomaj,
pentru că mulţi din ei o să
falimenteze în condiţiile
actuale.
Tatiana Pavliuc, producător de fructe din Edineţ
a declarat că anterior agricultorii aveau acces mai
ușor la subvenţii, primeau
motorină la hectar, însă
acum situaţia este critică.
„Dacă la sfârșitul anului
aveam un oarecare venit
și puteam să investim
într-un frigider sau altceva, acum luăm credite ca
să putem merge mai departe, dar nici pe acestea
nu le primim. Suntem săraci, se pierd satele, medi-

TVA-ul în agricultură să
rămână la 8 %. Cosarciuc
susţine că a venit momentul să demonstrăm că
fermierii au o poziţie clară, sunt solidari și se pot
organiza.
Alexandru Slusari,
președinte UniAgroProtect, a declarat în cadrul
Ședinţei în cauză, că agricultorii au primit foarte
puţin din ceea ce li s-a
promis în 2014. „Avem un
Fond de Subvenţionare

statului prin mărirea Fondului de Subvenţionare și
prin deblocarea creditării
agriculturii”. Potrivit ei,
criza de pe piaţa finaciară
a fost momentul care a
dus la disperarea multor
agricultori, iar în urma
întâlnirii cu primul –ministru, s-a obţinut doar
niște răspunsuri evazive,
deloc clare.
Vitalie Gorincioi,
președintele MoldovaFruct susţine că din cauza

cina e la zero, lumea pleacă peste hotare la greu.
Cerem impozitul unic, să
fie adoptată legea zilierilor. Am început lucrările
de primăvară, dar nu știm
ce o să facem cu merele
anul acesta. Producţia
noastră nu e competitivă
pentru Europa”.
Producătorii agricoli
au decis în cadrul Ședinţei
comune modul de organizare a protestelor în ziua
de 27 martie. În prima

PRODUCĂTORII
DECID
SĂ ORGANIZEZE
PROTESTE
După ce au trecut câteva zile de la întâlnirea cu
Gaburici, care nu s-a soldat cu răspunsuri și rezultate concrete, organizaţile
reprezentative ale agricultorilor și-au convocat
Ședinţele Consiliilor locale, apoi s-au reunit într-o
Ședinţă Comună a Consiliilor. Scopul reuniunii
a fost să decidă cum vor
proceda în continuare, pe
fonul crizei din agricultură
și a inactivităţii din partea
responsabililor. Valeriu
Cosarciuc, președintele
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CUM SA AJUNS LA PROTESTE
le ale agricultorilor.
Agricultorii au mari
obiecţii faţă de metodica
de repartizare a creditului Guvernului Poloniei
în mărime de 100 mil. de
euro, solicitând aplicarea
unor rate procentuale corecte şi justificate, nu cele
care sunt propuse în prezent agricultorilor.

CE SPUN
AUTORITĂŢILE?!

fază a protestelor s-a decis
scoaterea masivă în stradă
a tehnicii agricole în ziua
fixată între orele 10.00 și
13.00 pentru a arăta nemulţumirea agricultorilor
faţă de situaţia din sector.
„Vrem proteste europene.
Nu închidem poarta de
dialog cu autorităţile. Suntem deschiși și ne dorim
integrare europeană, dar
vrem atitudine europeană
faţă de agricultură. Circa
45 la sută din bugetul UE
se cheltuie pentru agricultură, dincolo de fondurile
naţionale pe care le are
fiecare ţară. La noi mai
puţin de 2 %”, susţine
Slusari. După proteste, s-a
decis și organizarea unor
pichetări ale instituţiile
statului pentru a sensibiliza opinia publică.

ANUNŢAREA
OPINIEI PUBLICE
După decizia luată în
cadrul Ședinţei Comune,
reprezentanţii agricultorilor au organizat o conferinţă de presă unde au
declarat de la bun început
că timpul cuvintelor frumoase de dragoste faţă
de agricultură din partea
Guvernului a trecut.
Iurie Hurmuzachi, vi-

cedirector AGROinform
susţine că cerinţele agricultorilor pot fi rezolvate
și este necesar cât mai
repede, pentru a începe
anul agricol. „Fermierii nu
primesc credite operaţionale, cu o istorie de cre-

este necesar de făcut tot
posibilul pentru a nu opri
dezvoltarea agriculturii.
Potrivit lui, agricultorii
aşteaptă de la Guvern paşi
concreţi de sprijinire a ramurii. Participanţii la conferinţa de presă au averti-

de protejare a plantelor,
materiale şi tehnică”, a
spus Slusari. Potrivit lui,
la creditele în euro agricultorii au pierdut 20%
din diferenţa de curs, care
acum nu o pot achita,
deoarece comercializarea

ditare în spate. Suntem
pentru integrare europeană, dar în Europa trebuie
să venim cu o agricultură
cât de cât pregătită la
capitolul competitivitate,
pentru că altfel există
riscul de a avea probleme
mari. Sperăm la continuarea unui dialog constructiv pentru a soluţiona
problemele noastre”.
Alexandru Slusari
susţine că sezonul agricol
2015 trebuie salvat și

zat Guvernul că revenirea
la TVA de 20 % în agricultură va fi „ultimul cui în
coşciugul ramurii”. Preşedintele UniaAgroProtect a
menţionat că principalele
riscuri pentru economia
naţională în prezent vin
de la piaţa financiară.
„Instabilitatea pe această
piaţă, deprecierea leului,
majorarea preţurilor la
produsele de import, toate
au lovit în agricultori, care
importă seminţe, soluţii

producţiei este complicată
de o serie întreagă de factori obiectivi economici şi
financiari.
Iurie Fală, director
executiv al asociaţiei
„Moldova-Fruct” susţine
că dobânzile la credite
depăşesc 20%, ceea ce le
face inaccesibile pentru
majoritatea agenţilor
economici din sectorul
agricol al economiei. El a
atras atenţia la „situaţia
de impas” a muncitorilor,

care din cauza neachitării
salariilor părăsesc satele
şi pleacă peste hotare
în căutarea unui loc de
muncă. „În asociaţie avem
peste 5 mii de asemenea
muncitori, care în prezent
la toate promisiunile de a
normaliza situaţia, pleacă
peste hotare”, declară Fală,
relatând că din cauza embargoului rus Moldova nu
a reuşit să exporte peste
75 mii tone de mere.
Conducătorii organizaţiilor de agricultori au
cerut Guvernului să facă
ordine şi transparenţă
pe piaţa produselor petroliere. Încă din 2012
agricultorii insistă asupra
adoptării unei metodologii clare de formare a
preţurilor la motorină şi
benzină, dar cerinţa nu a
fost îndeplinită nici până
în prezent. „Pe piaţă operează cinci companii, care
decid totul cum îşi doresc.
Dacă vom compara preţurile la produsele petroliere, de exemplu, cu piaţa
Ucrainei, unde situaţia
este aproape de faliment,
atunci vom vedea că preţurile din Moldova sunt cu
circa 2,5-3 lei mai mari”,
susţine Slusari. El a atras
atenţia presei la faptul că
stabilirea „ordinii pe acest
segment al pieţei”, este
una din cerinţele principa-

Într-un comunicat de
presă difuzat de Ministerul Agriculturii după
declararea protestelor de
către fermieri, se spune
că autoritatea a luat act
de preocupările agricultorilor şi este în proces
de identificare a soluţiilor
viabile pentru depăşirea
situaţiei. În comunicat se
precizează că, în contextul
situaţiei în care politica
bugetar-fiscală nu este
stabilită, este imposibil
de vorbit despre sumele
destinate subvenţionării
agricultorilor, întrucât
nu există deocamdată un
Buget aprobat. În prezent
proiectul Regulamentului
de subvenţionare pentru
anul 2015 este elaborat,
fără a avea cifrele finale
ale Fondului.
Referitor la creditul
polonez, ministerul menţionează că a propus o
rată a dobânzii în mărime
de 1,5%, cifră fixată în
proiectul Hotărârii de
Guvern, care acum se află
la avizare în ministerele
vizate. Potrivit autorităţilor, creditul ar putea fi
accesat de producătorii
agricoli în aproximativ
o lună. În ce privește
preţurile excesive la carburanţii utilizaţi la lucrările agricole, ministerul
subliniază că la moment
se discută atât cu producătorii agricoli, cât şi cu
partenerii de dezvoltare,
iar o decizie acceptabilă pentru factorii vizaţi
se impune în termeni
restrânși. În comunicat se
mai precizează că pentru
rezolvarea revendicărilor
agricultorilor este nevoie
de un dialog şi o comunicare deschisă între reprezentanţii Guvernului,
agricultori, partenerii de
dezvoltare, dar și reprezentanţii sectorului bancar, având în vedere nemulţumirile exprimate de
reprezentanţii agricultorilor, în raport cu acordarea
creditelor pentru sector.
Arina ROȘCA
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AIPA A PREZENTAT TOTALURILE PRIVIND
SUBVENŢIILE PENTRU ANUL 2014
Săptămâna trecută, în cadrul unei şedinţe operative la
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA),
Petru Maleru, directorul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi
pentru Agricultură a prezentat totalurile subvenţionării
activităţilor agroindustriale în anul 2014.
De la bun început, Petru
Maleru a subliniat că anul
2014 poate fi calificat drept
un an financiar şi agricol
bun pentru agricultori, luând
în considerare faptul că numărul dosarelor de subvenţionare, conform formelor
de sprijin, a depăşit cu 1200
cifra înregistrată în anul
2013, constituind respectiv
5300 dosare.
Directorul AIPA a oferit
informaţii ample despre rezultatele înregistrate la fiecare măsură de subvenţionare,
aducând în atenţia celor
prezenţi evoluţiile pozitive în
întregul proces. El s-a referit
la micşorarea decalajului
între măsura 8 „Stimularea
investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postcoltare şi procesare” şi măsura

5 „Stimularea investiţiilor
pentru procurarea tehnicii şi
utilajului agricol, precum şi a
echipamentului ce formează
sisteme de irigare”. De asemenea, s-a referit la măsura
3A apărută în premieră, pentru prevenirea îngheţurilor.
El a remarcat creşterea evidentă a solicitărilor de subvenţionare pentru fermele de
vite mari cornute (măsura 6)
și creșterea numărului de dosare de la 189 la 324 (2014)
la măsura 8 care se referă la
dezvoltarea infrastructurii
postcoltare şi procesare unde
volumul investiţiilor este
unul impresionant, de circa
600 mil. lei.
Maleru a subliniat că s-a
colaborat eficient cu sectorul bancar, astfel s-au făcut
cunoscuţi şi principalii cre-

ditori ai sectorului agricol.
Printre realizările la care a
contribuit AIPA putem menţiona: 209 sere construite
sau renovate (125 mln lei);
2725 unităţi de tehnică agricolă procurate; 276 sisteme
de irigare; 151 ferme reutilate; 1354 vite mari cornute
de prăsilă importate 99% din
UE; 132 mln lei subvenţii la
echipamente de păstrare și
procesare; 82 de frigidere cu
capacitatea totală de păstrare de 35 914 tone. Din cele
5295 de solicitări de subven-

ţionare, 2660 au venit de la
gospodării ţărănești.
Prezent la ședinţă, ministrul agriculturii Ion Sula,
a apreciat volumul de lucru
efectuat. În particular, referindu-se la anumite aspecte
din procesul de subvenţionare, a dispus instituirea unor
grupuri de lucru pe domeniile vizate, pentru a prezenta
propunerile ministerului, ce
ar contribui la perfecţionarea mecanismelor de subvenţionare, conform politicilor promovate în sector.

 nr. 6 (180)
31 martie 2015

BANCA MONDIALĂ OFERĂ
GRANTURI PENTRU
FERMIERI
În cadrul programului
de granturi post-investiţionale „Managementul
durabil al terenurilor” al
proiectului Băncii Mondiale „Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P),
58 de fermieri din Moldova
vor beneficia de granturi în
valoare de 8,9 mil. de lei.
Beneficiarii au fost selectaţi de comisia interministerială după examinarea a
81 cereri, depuse în a doua
jumătate a anului 2014.
Potrivit informaţiei oferite
de coordonatorul programului, Olga Sainciuc,
beneficiarii programului
au procurat 84 de utilaje,
inclusiv semănătoare, cultivatoare, tocătoare, cositoare şi freze, stropitoare,
maşină de erbicidat. Datorită participării la Program, fermierii selectaţi îşi
vor putea returna până la
50% din costul utilajului
procurat, dar nu mai mult
de $20 mii.

„Tehnica procurată de
către fermieri vine să răspundă cerinţelor programului de granturi de majorare
a productivităţii solurilor
printr-un management
durabil al terenurilor. Conform evaluării noastre, datorită acesteia, peste 37,7
ha de pământ agricol va fi
prelucrat cu un echipament
agricol performant, prietenos mediului”, a specificat
Olga Sainciuc.
În anul 2014, au fost
desfăşurate două apeluri
de granturi al programului
post-investiţional „Managementul Durabil al
Terenurilor”. Din 121 de
dosare care au participat în
proiect, spre finanţare au
fost selectate 91 de dosare.
Valoarea totală a granturilor aprobate este de circa
14 mil. lei - 50% din valoarea investiţiei efectuate de
către fermieri în tehnologii
de management durabil al
terenurilor.

REPREZENTANŢII ONU ÎN VIZITĂ LA MINISTER
Ministrul agriculturii, Ion Sula
a avut zilele trecute o întrevedere
cu Dafina Gercheva, rezident coordonator ONU, însoţită de Narine
Sahakyan, reprezentant permanent adjunct UNDP. Scopul vizitei
reprezentanţilor ONU la minister a
fost de a se informa despre evoluţiile din sectorul agroindustrial al
ţării, se spune într-un comunicat
de presă al instituţiei.
Ministrul a salutat această îniţiativă, apreciind drept foarte nece-

sară consolidarea dialogului între
părţi, apoi a relatat succint despre
cele mai importante aspecte ale
politicilor promovate în scopul asigurării unui sector competitiv, în
special prin prizma asigurării securităţii alimentare şi a siguranţei
alimentelor; creării infrastructurii
de procesare; reabilitării sistemelor
de irigare; reformării sistemului de
subvenţionare, cu accente sporite
pe ÎMM; dezvoltarea rurală etc,
toate acestea pentru crearea condi-

EUROPA VA ACORDA MOLDOVEI
64 MLN EURO PRIN ENPARD
Uniunea Europeană va
acorda Moldovei 64 mil. de
euro în cadrul programului
ENPARD, dintre care, 53 mil.
de euro vor fi transferate
direct în buget. Acordul corespunzător a fost semnat
la Chişinău, joia trecută,
de către prim-ministrul
Moldovei, Chiril Gaburici şi
directorul pentru Politica de
Vecinătate a Comisiei Europene, Gerhard SchumannHitzler.
Resursele sunt acordate
pentru sprijinirea bugetului
şi contribuire la creşterea
durabilă a agriculturii. O
parte din aceşti bani sunt
destinaţi pentru restructurarea şi modernizarea
industriei de prelucrare,
gestionarea eficientă a resurselor naturale, precum şi
îmbunătăţirea condiţiilor de

viaţă şi de muncă în regiunile rurale.
Potrivit Premierului Gaburici, acces la resurse vor
avea toţi agricultorii înregistraţi oficial la organele
fiscale din ţară, inclusiv cei
ce lucrează în Transnistria.
„Ajutorul dat este un
semnal clar Chişinăului că
UE are încredere în republică şi îi oferă şansa de a

asana situaţia dificilă din
ramură. Pentru a o depăşi
urmează să parcurgem calea
industrializării agriculturii
şi rezolvării problemelor
calităţii. Anume calitatea
produselor agricole ne va
permite să devenim competitivi, atât pe pieţele tradiţionale, cât şi alternative”, a
spus Premierul.
Gerhard Schumann-Hitz-

ler a menţionat că astăzi
este o zi bună pentru Moldova, deoarece este evident
progresul său pe calea spre
Europa. „Am discutat despre
reformele ce urmează să fie
realizate de Moldova pentru
a continua calea spre UE.
Aceste resurse mai sunt şi
o soluţie pentru problema
creşterii economice a sectorului strategic al republicii
şi sporirii prosperităţii cetăţenilor. Semnând acest
acord, UE demonstrează că
Moldova nu este singură în
soluţionarea sarcinilor de
modernizare a ţării”, a menţionat oficialul.
Programul ENPARD a
fost lansat în martie 2011,
ca instrument de ajutor
pentru Ţările din Parteneriatul Estic, în care intră şi
Moldova.

ţiilor favorabile revenirii în ţară a
conaţionalilor noştri.
Dafina Gercheva a menţionat
importanţa implementării cu
succes a Acordului de Asociere RMUE şi Acordului de Liber Schimb,
precum şi a promovării reformelor,
inclusiv cu ajutorul partenerilor
de dezvoltare. Oficialul a încurajat
cooperarea pentru consolidarea
serviciului de extensiune, cercetare
şi inovare conform practicilor ţărilor vecine.

MII DE HECTARE DE PĂMÂNT
NECESITĂ AMELIORARE
Republica Moldova dispune de circa 81 de mii
de hectare de terenuri
degradate care sunt
practic impracticabile
în agricultură sau ar
necesita investiţii financiare considerabile
pentru aceste scopuri.
Potrivit datelor Ministerului Mediului,
alte circa 800 de mii
de hectare de terenuri
sunt afectate de procesele erozionale şi au
nevoie urgent de măsuri
de ameliorare, inclusiv
prin crearea unei reţele
de perdele forestiere de
protecţie, pentru că riscă
să-şi diminueze fertilitatea până la atingerea

unor indici care le-ar face
de asemenea ineficiente
pentru folosinţe agricole,
transmite IPN.
Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Mediului, emis
cu ocazia Zilei mondiale
a pădurilor, marcată pe
21 martie, 13,7% din
teritoriul Republicii
Moldova este acoperit
cu vegetaţie, iar suprafaţa acoperită cu păduri
este de 10,9%. Pentru
comparaţie, suprafaţa
împădurită a Europei
este de 29%. Specialiştii
de mediu atenţionează că
prima ediţie a Cărţii Roşii
includea 55 de specii pe
cale de dispariţie, a doua
ediţie includea deja 242
de specii, iar ultima ediţie – 427 de specii.
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SFATURI PENTRU A SEMĂNA
CULTURILE DE PRIMĂVARĂ
Petru Ionel, directorul organizaţiei regionale din Nisporeni al Federaţiei AGROinform, a fost solicitat de reporterii Ziarului Naţional să ofere informaţii privind semănatul corect al culturilor de primăvară. Astfel, potrivit expertului în agricultură, este
foarte important de știut câteva reguli de aur despre fertilizarea solului și semănatul culturilor.
Odată cu pregătirea terenului, primele care ajung
în sol sunt cerealele păioase pentru care se aplică
20-30 de tone de gunoi de
grajd la un hectar o dată
la trei-patru ani şi îngrăşăminte pe bază de fosfor
şi potasiu, în cantitate de
40-60 kg substanţă activă/
ha, susţine Petru Ionel. În
lipsa gunoiului de grajd,
cantitatea de fosfor şi potasiu creşte la 80-100 kg la
hectar. Agregatele folosite
trebuie să fie corect reglate
pentru a se obţine indici
calitativi superiori ai lucrării. Organizarea activităţii
trebuie astfel făcută, încât
lucrările solului să se execute rapid, profitându-se de
starea solului și de timpul
favorabil. Intrarea pe teren
cu agregatele de lucrat

solul se face numai atunci
când acesta este zvântat,
nu aderă pe organele active
ale uneltelor, nu rezultă
fâșii de pământ umed în
urma plugului sau grapei
cu discuri, iar urmele roţilor tractoarelor nu indică o
tasare puternică a solului.
Petru Ionel atenţionează fermierii asupra faptului
că lucrările solului trebuie
să fie efectuate în aşa fel,
încât între executarea arăturii şi semănat să treacă
un interval de 15-20 de
zile, necesar pentru a se
realiza „aşezarea solului”.
Arătura se efectuează, în
funcţie de sol, la 18-20 cm
adâncime. Dacă solul este
prea uscat şi rezultă bulgări prea mari, se renunţă
la arat şi se pregăteşte
terenul utilizând grapa cu

discuri grea, GDG-4,2 M, în
agregat cu grapa stelată.
Pregătirea patului
germinativ se face cu o zidouă înainte de semănat
şi constă în afânarea şi
mărunţirea bulgărilor pe
o adâncime de 6-8 cm cu
ajutorul grapei cu discuri.
Sămânţa trebuie să fie certificată, cu o valoare biologică şi culturală ridicată, cu
îndeplinirea următoarelor
condiţii: puritatea trebuie
să fie peste 98%, capacitatea germinativă - peste
90%, sănătoasă, umiditatea - sub 14%. Seminţele
trebuie tratate în mod obligatoriu cu fungicide pentru
protejarea împotriva principalelor boli şi, dacă este
posibil, şi cu insecticide.
Potrivit lui Petru Ionel,
amplasarea raţională a

culturilor, o bună pregătire
a patului germinativ, semănatul în perioada optimă,
la densitatea și adâncimea
cerută de fiecare cultură,
reglarea corectă a agregatelor de lucrat solul și
semănat reprezintă căi de
obţinere gratuită a unor
sporuri mari de recoltă,
fără a fi necesare cheltuieli
suplimentare. El explică
fermierilor despre faptul
că volumul de seminţe necesar pentru un hectar de
cultură este cuprins între
200 şi 240 kg, în funcţie
de condiţiile pedoclimatice, fertilitatea terenului şi
epoca semănatului.

AGRICULTORII SUNT INVITAŢI
SĂ ÎNVEŢE DESPRE IRIGARE
ÎN ITALIA
Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), cofinanţat de către Agenţia SUA
pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi Corporaţia
Provocările Mileniului (MCC), are drept scop sporirea
performanţelor sectorului agricol din Moldova. Proiectul
oferă instruire tehnică şi managerială, asistenţă tehnică
şi servicii de marketing cu scopul de a fortifica lanţurile
valorice existente şi a favoriza dezvoltarea lanţurilor
valorice noi.
Cu scopul susţinerii
producătorilor agricoli și a
deţinătorilor de teren din
zonele cu sisteme centralizate de irigare, ACED invită producătorii să aplice
la concursul pentru participarea la vizita de studiu
“Irigarea în agricultură,
tehnologii și practici moderne” care va avea loc în
Italia în perioadă 14-20
iunie, 2015.
Subiectele principale pe
durata vizitei de studiu vor
fi producerea legumelor cu
utilizarea irigării, producerea fructelor cu utilizarea
irigării, schimbul de experienţă cu conducerea și
membrii Asociaţiilor locale
a Utilizatorilor de Apă pentru Irigare și echipamente

și tehnologii moderne de
irigare.
ACED va fi responsabil
de organizarea vizitei de

studiu, de procurarea biletelor de avion, cheltuielile
pentru cazarea la hotel,
precum și va oferi suport
informaţional la aplicarea
pentru viză. Participanţii
vor acoperi din cont propriu hrana pe durata vizitei. Criteriile de selectare a
participanţilor la vizita de
studiu sunt deţinerea terenului în zonele cu sisteme
centralizate de irigare și
disponibilitatea participanţilor de a acoperi costurile

pentru hrană pe durata vizitei de studiu de 7 zile.
Concursul de selectare
a participanţilor la vizita
de studiu va fi efectuat în
baza unui formular de aplicare sau poate fi obţinut
la adresa de e-mail: oxana_borza@dai.com și depus
completat la aceiași adresă
de email sau personal la
oficiul ACED, Bd. Stefan cel
Mare, 202; clădirea Kentford, etajul 3, până luni, 13
aprilie, 2015.

Adâncimea de semănat
este de 3-4 cm pe solurile
luto-argiloase sau lutoase
şi 5-6 cm pe solurile nisipoase. Pentru fiecare zi de
întârziere a semănatului,
se pierd zeci de kilograme
la hectar. Semănatul în
perioada potrivită face ca
grâul să aibă posibilitatea
să se „înfrăţească” şi să se
călească, fortificându-se,
putând rezista în condiţii
extreme, susţine specialistul din cadrul „Agroinform”.
Potrivit recomandărilor
lui Petru Ionel, având în
vedere modificările climatice din ultimii ani, este
recomandată utilizarea so-

iurilor rezistente la secetă
şi mai timpurii, adaptate
la condiţiile zonei noastre:
Dropia, Boema, Flamura
85 sau Alex. Specialistul
de la Nisporeni susţine că
unii agricultori moldoveni
năpădiţi de grijile cotidiene uneori se conduc după
reguli generale de mult
știute, dar este absolut
necesar de a ţine pasul cu
noile progrese în agricultură pentru a fi competitivi
și pentru a oferi produse
sănătoase, conchide Petru
Ionel.
Sursa:
Ziarul Naţional

FURAJE ALTERNATIVE:
MAZĂREA DE CÂMP
ÎN LOCUL
ȘROTURILOR DE SOIA

Purceii tineri înţărcaţi pot fi hrăniţi și
cu mazăre galbenă de
câmp (Pisum sativum
L., subspecie Hortense), în locul șroturilor
de soia, fără ca aceste
furaje alternative să
aibă efecte negative
asupra performanţei
de creștere.
Fermierii canadieni
au apelat tot mai mult
în ultima vreme la
acest tip de hrană pentru animalele tinere,
din cauza fluctuaţiei

preţurilor la materiile
prime.
În cadrul unui studiu, 260 de porci tineri
înţărcaţi de o săptămână au fost hrăniţi
cu cinci diete granulate din grâu și mazăre
galbenă de câmp (progresiv, de la 0, la 100,
200, 300 și 400 g/ kg
de furaj), combinate cu
300 g SBM/kg și 100
g de grâu/kg. În urma
studiului efectuat timp
de cinci săptămâni de
fermierii canadieni, s-a
constatat că nu a fost
afectată performanţa
de creștere a purceilor.
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E PRIMĂVARĂ ȘI CĂPUȘELE
PROVOACĂ PROBLEME
A venit primăvara, iar odată cu ea și perioada de
activitate a căpușelor. Până în toamnă, acestea pot
provoca probleme serioase de sănătate atât oamenilor, cât și animalelor. Căpușele sunt purtători de
bacterii și viruși care pot cauza maladii periculoase,
ne informează Ministerul Sănătăţii. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) ne aduce
la cunoștinţă cum putem să ne ferim animalele de
influenţa negativă a acestor insecte.
Perioada de activitate
maximală a căpușelor este
primăvara, vara și toamna. Gazdele căpușelor sunt
animalele sălbatice și domestice, omul fiind atacat
ocazional. Transmiterea
agenţilor cauzali de boli
are loc prin mușcătura
căpușei infectate, dar și în
timpul strivirii căpușelor,
când există riscul pătrunderii infecţiei în corpul
uman. Medicii susţin că
pentru a preveni agăţarea
căpușelor este necesar de
a evita aflarea în locurile
de trai al căpușelor, de a
alege pentru odihnă zonele special amenajate,
de a ne deplasa în pădure
pe cărări. În timpul deplasării la odihnă în aer
liber se recomandă de a
îmbrăca haine deschise
la culoare, ceea ce va permite de a observa ușor

căpușa agăţată. Este preferabil de purtat cămăși
cu mâneci lungi și guler,
pantaloni lungi, ciorapi și
încălţăminte care acoperă laba piciorului. Capul
trebuie să fie acoperit. E
binevenit ca peste fiecare
două ore sa se inspecteze
pielea pentru a depista
căpușele și a preîntâmpina mușcăturile lor.
Medicii recomandă
populaţiei să ia măsurile necesare de protecţie
contra căpușelor. În cazul
în care a fost găsită vreo
mușcătură de căpușă pe
piele, se recomandă adresarea cât mai curând la
medic pentru asistenţa
calificată și înlăturarea
inofensivă a insectei. Nu se
recomandă înlăturarea de
sine stătătoare a căpușei
fixate pe tegumente, pentru
a reduce riscul de transmi-

tere a infecţiei. Diminuarea
numărului de căpușe, susţin medicii, poate fi atinsă
prin amenajarea teritoriului și crearea condiţiilor
nefavorabile pentru supravieţuirea lor.

FERIŢIVĂ
ANIMALELE DE
ACESTE INSECTE
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
(ANSA) ne informează
printr-un comunicat că în
ultimii ani incidenţa bolilor transmise de căpușe
au luat amploare. În acest
context ei vin cu informaţii
utile despre posibilităţile
de prevenire a acestora,
având în vedere riscurile
majore pe care le prezintă
atât pentru animale, cât

și pentru oameni. Potrivit
specialiștilor, mai mulţi
paraziţi afectează sistemul
sangvin sau limfatic atât la
mamifere, cât și la păsări,
fiind răspândiţi de către
căpușe.
Cele mai receptive la
această boală sunt animalele tinere, cele malnutrite,
bolnave și cele cu imunitate slabă. Boala are o incidenţă foarte mare la câinii
de rasă. Contaminarea
animalelor se realizează în
timpul hrănirii căpușelor
infestate, care odată cu
saliva introduc paraziţii în
sângele jertfei, astfel apare
anemia și o stare toxică
gravă. Ca urmare, întreaga
funcţionare a organismului
este perturbată, apărând
tulburări hepatice și renale
grave, tulburări nervoase,
tulburări respiratorii și cardiace etc. s.a.

În cazul pășunării sau
plimbării animalelor în
păduri, fâșii forestiere,
parcuri, este necesar de
efectuat un examen al exteriorului animalelor și în
cazul depistării căpușelor
este necesar de adresat
urgent către medicul veterinar. Semnele clinice
majore care trebuie să
îngrijoreze proprietarul
sunt: apatia, lipsa poﬅei
de mâncare, scăderea productivităţii, somnolenţă,
febră, anemie și îngălbenirea mucoaselor aparente (icterul), urina de
culoare închisă spre brună
(hemoglobinuria). Moartea
animalului, în cazul complicării bolii, survine ca
urmare a anemiei și toxicităţii grave.
Potrivit specialiștilor
ANSA, tratamentul specific
constă în distrugerea para-

zitului, utilizându-se preparate ca diminazen acetat
sau imidocarb. Tratamentul simptomatic, pentru a
susţine și stimula funcţiile
organelor esenţiale, constă
în vitaminoterapia, antipiretice, hepatoprotectoare,
imunostimulatoare etc, dar
și dietă alimentară corespunzătoare.
ANSA precizează că
prin intermediul medicilor
veterinari împuterniciţi,
monitorizează efectivele de
animale și dispune de mijloacele necesare profilaxiei
și tratamentului unor posibile cazuri de boală. Dacă
aveţi întrebări, consultaţi
medicul veterinar care vă
poate recomanda cu siguranţa cel mai potrivit produs pentru deparazitarea
externă a animalului.
A.R.

MEDICII RECOMANDĂ
VACCINAREA

NUMĂRUL BOLNAVILOR
DE TUBERCULOZĂ NU SCADE

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS)
recomandă efectuarea
obligatorie a şapte vaccinuri pentru: diﬅerie,
tuse convulsivă, tetanos, rujeolă, rubeolă,
oreion şi poliomielită.
Instituţia atenţionează
că scăderea imunizării
creşte riscul apariţiei
epidemiilor. Experţii
OMS au demonstrat că
imunizarea împotriva
bolilor menţionate ar
trebui să fie obligatorie.
La aceste vaccinuri s-ar
putea adăuga cele pentru
meningococ, pneumococ,
Haemophilus influenzae,
Human Papilloma Virus
(HPV), hepatită B şi tuberculoză, în funcţie de
posibilităţile ţării şi de
realităţile din teren.
OMS arată că scăderea imunizării duce la
epidemii, precum au fost
recent cele de rujeolă şi

Moldova este lider
în Europa la numărul
persoanelor bolnave de
tuberculoză forma rezistentă, cedând doar Belarusului şi Kazahstanului,
susţine Liliana Domente,
directorul Institutului
de Ftiziopneumologie cu
prilejul Zilei Mondiale
de combatere a tuberculozei. Ea a menţionat că
zilnic în republică sunt
depistate 11 cazuri noi
de îmbolnăvire, iar o
persoană moare. Potrivit
ei, fiecare din pacienţii
nedepistaţi la timp infectează 10-15 oameni
anual. Cheltuielile pentru tratarea unei persoane bolnave de tuberculoză rezistentă se ridică
la peste 27,5 mii dolari,
susţine specialista.
Potrivit şefului catedrei de ﬅiziopneumologie din cadrul Universităţii de Medicină,
Constantin Iavorschi,

rubeolă, cu consecinţe
grave, inclusiv decese în
rândul copiilor. Rujeola
şi rubeola erau pe cale
de a fi eradicate, dar nu
s-a reuşit tocmai din
cauza refuzului de a
vaccina copiii. Potrivit
OMS, specialiştii trebuie
să comunice mai bine
oamenilor, iar populaţia
să caute surse credibile
de informare, nu doar să
asculte vocile anti-vaccinare. Astfel, oamenii ar

trebui să ştie că vaccinurile sunt sigure, salvează
vieţi şi previn suferinţe
inutile. În Europa, OMS
urmăreşte creşterea acoperirii vaccinale la un
nivel de peste 95 la sută,
nivel considerat singurul care poate garanta
eliminarea unor boli
precum rujeola şi rubeola şi menţinerea zonei
liberă de poliomielită, în
vederea eradicării în următorii ani.

în 2014 pe teritoriul
Moldovei au fost depistate 4045 noi cazuri de
tuberculoză, inclusiv
145 copii. Printre principalele cauze ale creşterii
numărului de cazuri
specialiștii consideră
diagnosticarea tardivă,
întreruperea tratamentului şi finanţarea

insuficientă. Ei susţin
că situaţia se agravează
din cauza muncitorilor
migranţi, care deseori
vin de peste hotare deja
bolnavi. De asemenea,
medicilor le este dificil
să depisteze boala la
şomeri, deoarece ei, de
regulă, nu sunt supuşi
controlului medical.
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RUSIA VREA SĂ INTERZICĂ MERELE DIN SERBIA
Moscova ar putea interzice importul de fructe din
Serbia. Rosselhoznadzor a observat o creştere considerabilă a importurilor de mere din această ţară
şi spune că ar putea fi vorba despre un reexport din
Polonia. În context, autorităţile din Rusia au solicitat
informaţii suplimentare de la producătorii sârbi. Potrivit secretarului de presă al Serviciul Fitosanitar al
Rusiei, Iulia Tromifova, o decizie definitivă în acest
sens ar putea fi luată în următoarele 10 zile. Ea a
precizat pentru RIA Novosti că o eventuală interdicţie va viza nu doar merele, ci toate fructele importate din Serbia.
Între timp, Grecia a cerut Moscovei să ridice sancţiunile privind importurile
de produse agroalimentare
de primă necesitate. Totuși,
potrivit convenţiilor semnate cu Organizaţia Mondială
a Comerţului (OMC), Rusia,
dacă a impus un embargou tuturor ţărilor Uniunii

Europene, nu poate face o
excepţie în cazul Greciei.
Acest mic inconvenient a
fost recunoscut și de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov. „Există niște reguli foarte clare
ale OMC, iar Rusia, în calitate de ţară membră, nu are
de ales. Nu putem impune

FAO: AGRICULTURA
GLOBALĂ A ÎNREGISTRAT
MARI PIERDERI
Dezastrele naturale
din ultimii zece ani au însemnat o pierdere de 70 de
miliarde de dolari pentru
agricultura globală, de trei
ori mai mult decât în anii
anteriori, arată un studiu
al Organizaţiei pentru Alimentaţie și Agricultură a
Naţiunilor Unite (FAO) dat
publicităţii. În prezent, 2,5
miliarde de oameni trăiesc
doar din agricultură, iar
micii agricultori, pescarii
și crescătorii de animale
sunt cei mai vulnerabili
la aceste dezastre. Potrivit
studiului FAO, Asia a fost

cea mai afectată regiune la
nivel global, cu pierderi de
28 miliarde de dolari.
În condiţiile în care se
înregistrează o intensificare
a pierderilor în agricultură
datorate dezastrelor naturale și schimbărilor climatice, observatorii atrag
atenţia asupra necesităţii
dezvoltării unor sisteme de
avertizare rapidă și a dezvoltării unor tehnici mai
bune de producţie a alimentelor, astfel încât agricultorii să nu mai resimtă
din plin efectele acestor
dezastre.

sancţiuni Uniunii Europene, dar să ridicăm selectiv
aceste sancţiuni pentru una
sau mai multe state”, a spus
Peskov.
Unii analiști economici

că mărfurile importate nu
se adresează consumului
direct al populaţiei, ci sunt
materii prime fără de care
industria alimentară rusească ar urma să-și închi-

GHIVECIUL ELECTRONIC,
CUM SĂ CREŞTI UȘOR PLANTELE
Pentru cei care îşi doresc să fie
înconjuraţi de plante, dar uită să le
ude la timp, a fost lansat pe piaţă ghiveciul electronic. Botezat Click&Grow,
poate fi soluţia perfectă. În el pot fi
cultivate mai multe tipuri de plante:
ierburi aromatice, dar şi roşii, ardei
sau căpşuni. Toate cresc şi se dezvoltă
inteligent cu ajutorul acestui ghiveci,
care ajută plantele să-şi extragă exact
cantitatea de apă de care au nevoie la fel şi substanţele nutritive.
Cum funcţionează ghiveciul electronic? Recipientul dispune de un
senzor şi soﬅware care măsoară condiţiile existente în mediul în care este
amplasat şi se asigură că planta se
simte bine, oferindu-i apă şi substanţe
nutritive. Condiţia principală este ca
acest ghiveci să fie conectat la o pri-

CHINA CUMPĂRĂ GRÂU
BOGAT ÎN PROTEINE

China a cumpărat în ultimele zile o
cantitate de aproximativ 450.000 de tone
de grâu cu conţinut ridicat de proteine,
traderii apreciind că noi importuri ar putea fi anunţate în perioada următoare din
cauza lipsei de grâu de calitate ridicată pe
piaţa chineză, transmite Reuters. Potrivit
unor traderi europeni, China a cumpărat
aproximativ 300.000 de tone de grâu cu un
conţinut ridicat de proteine din Canada și
aproximativ 150.000 de tone din Australia, cu livrare începând din luna mai 2015.
Aceasta după ce de curând China a cumpă-

susţin că aceste argumente
sunt șmecherii pur rusești,
căci Moscova are pregătite
soluţii să ocolească propriul ei embargou. În cazul
Greciei, poate invoca faptul

dă producţia. Drept urmare
produsele procesate nu sunt
grecești, ci sunt de fapt
rusești.
Pe de altă parte, la
începutul lunii februarie,
președintele Vladimir Putin
a anunţat că Rusia va putea
să coopereze cu autorităţile
agricole ungare în pofida
sancţiunilor, prin înfiinţarea
de societăţi mixte. Referindu-se la posibilitatea unor
astfel de colaborări, Peskov
a spus că „acest lucru va fi
discutat”, adăugând că nu
există niciun fel de garanţii
că negocierile se vor finaliza
printr-o astfel de schemă.
În luna august a anului
trecut, Rusia a instituit
embargou pentru o serie de
produse importate din SUA,
UE, Canada, Australia şi
Norvegia.

rat 115.000 tone de grâu din SUA.
China, cel mai mare producător și consumator mondial de grâu, a înregistrat în
ultimii ani recolte record la grâu, însă cu
toate acestea, se confruntă cu un deficit în
ceea ce privește grâul cu un conţinut ridicat de proteine necesar pentru a acoperi cererea în creștere pentru pâine și alte produse de patiserie apărută odată cu creșterea
veniturilor. Cea mai mare parte a recoltei
chineze de grâu de anul trecut are un conţinut moderat de gluten, ceea ce înseamnă
că nu poate fi utilizat pentru producţia de
pâine și prăjituri occidentale.
Traderii estimează că în 2015 importurile chineze de grâu ar putea să treacă de
două milioane de tone. Importurile sunt
stimulate și de faptul că grâul de calitate
din străinătate este mai ieﬅin decât cel chinez de calitate similară. Potrivit traderilor,
preţul grâului din străinătate este cu 30%
mai mic decât cel chinez, care recent a fost
cotat la nivelul record de 3.050 yuani (492
dolari) pe tonă, citează Agerpres.

ză şi să aibă apă. Totuşi, vorbim de o
plantă vie, astfel că nu trebuie uitat
un alt amănunt: ghiveciul trebuie aşezat la lumină, iar dacă este vorba de o
plantă aromatică, frunzele nu trebuie

tăiate toate o dată. Pentru cei care
pleacă în vacanţă, ghiveciul poate fi
dotat cu un braţ luminos. Nu înlocuieşte cu totul lumina zilei, dar tot e o
sursă de lumină.

STOCURILE MONDIALE DE ZAHĂR
ATING UN NIVEL RECORD
Producţia mondială
de zahăr ar urma să devanseze cererea pentru
al cincilea an consecutiv,
ceea ce înseamnă că stocurile de zahăr vor atinge
un nivel record, a anunţat
recent Organizaţia Internaţională a Zahărului
(ISO). Creșterea producţiei
arată că preţurile mondiale la zahăr, care au scăzut
deja cu 51% în ultimii trei
ani, vor scădea în continuare, reducând costurile
pentru producătorii de
dulciuri. Potrivit datelor
ISO, producţia mondială
de zahăr va depăși cererea
cu 620.000 de tone, ceea
ce înseamnă că stocurile mondiale vor atinge

nivelul record de 78,89
milioane de tone, adică o
cantitate suficientă pentru
a acoperi necesităţile celor
mai mari șapte state consumatoare.
India, al doilea mare
producător mondial de
zahăr, va avea în acest an
cea mai mare recoltă din

ultimii trei ani - 26 milioane de tone. De asemenea,
în Brazilia, cel mai mare
producător mondial de
zahăr, fermierii se grăbesc
să-și majoreze exporturile
pentru a profita de avantajul oferit de deprecierea
cursului de schimb al realului în raport cu dolarul.
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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 Chişinău
Piaţa agricolă Ungheni
Piaţa agricolă Cahul
(Albişoara)
mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
45.00
47.00
50.00
47.00
45.00
50.00
50.00
40.00
45.00
40.00
1.20
2.50
5.00
3.00
1.80
6.00
4.00
1.80
4.00
3.00
30.00
30.00
45.00
30.00
38.00
45.00
40.00
30.00
32.00
30.00
8.00
9.00
9.00
9.00
2.50
4.00
4.00
4.00
2.80
5.00
4.00
4.00
4.50
4.00
8.00
8.00
9.00
8.00
15.00
25.00
20.00
32.00
45.00
50.00
50.00
35.00
40.00
35.00
32.00
32.00
32.00
5.50
7.00
7.00
7.00
5.00
10.00
9.00
5.00
6.00
5.00
55.00
55.00
55.00
18.00
18.00
18.00
5.00
5.00
6.00
5.00
6.00
6.00
6.00
42.00
42.00
42.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
30.00
24.00
26.00
24.00
35.00
45.00
35.00
30.00
30.00
30.00
75.00
75.00
75.00
3.00
4.50
4.50
4.50
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
4.00
35.00
45.00
45.00
45.00
30.00
35.00
35.00
7.50
7.00
7.00
7.00
8.00
9.00
9.00
7.00
7.00
7.00
19.00
18.00
20.00
18.00
35.00
35.00
35.00
35.00
20.00
20.00
20.00
40.00
40.00
40.00
17.00
17.00
17.00
17.00
18.00
25.00
20.00
10.00
7.00
7.00
7.00
45.00
35.00
35.00
35.00
FRUCTE
27.00
29.00
27.00
28.00
28.00
28.00
85.00
20.00
20.00
20.00
20.00
22.00
22.00
22.00
24.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
24.00
22.00
25.00
22.00
20.00
22.00
22.00
5.50
3.00
5.00
3.00
2.50
5.00
4.00
3.00
4.00
3.00
5.50
4.50
8.00
5.00
5.00
12.00
8.00
4.00
5.00
5.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00
6.00
5.00
3.00
4.00
4.00
7.00
10.00
10.00
10.00
7.00
12.00
10.00
5.00
5.00
5.00
70.00 140.00 135.00
32.00
32.00
32.00
14.00
18.00
25.00
18.00
20.00
20.00
20.00
32.00
30.00
35.00
35.00
25.00
30.00
25.00
25.00
40.00
25.00
40.00
25.00
40.00
25.00
-

Piaţa angro Bălţi
minim maxim

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

1.00
3.00
2.00
2.00
8.00
-

3.00
4.00
6.00
3.50
9.00
-

1.00
3.50
4.50
3.00
8.00
-

40.00
0.70
26.00
8.00
2.00
8.00
32.00
3.50
5.00
24.00
2.00
20.00
6.50
18.00
35.00
17.00
10.00
40.00

45.00
5.00
50.00
8.00
5.00
8.00
32.00
7.50
5.00
38.00
5.00
35.00
8.00
19.00
35.00
17.00
10.00
45.00

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

2.00
5.00
2.00
-

6.00
5.00
3.50
-

4.00
5.00
3.00
-

85.00
19.00
24.00
24.00
2.00
4.50
2.00
4.50
14.00
28.00
40.00

85.00
20.00
26.00
30.00
7.00
7.00
3.50
12.00
16.00
32.00
40.00
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O SOLUŢIE EFICIENTĂ PENTRU
DEPOZITAREA CEREALELOR
Experţii susţin că dinainte de a pune în pământ sămânţa, agricultorul trebuie să aibă în vedere o strategie eficientă de a face profit. Dacă vorbim despre cereale, este
clar că fără o investiţie în spaţii de depozitare, fermierul
este la mâna pieţei și a preţurilor mici. Mai jos vă prezentăm care sunt avantajele unui siloz metalic în raport
cu depozitarea grânelor în hale.
Suprafaţa ocupată este mai
mică. Faţă de o hală sau un
siloz orizontal, un siloz metalic
vertical ocupă o suprafaţă mai
mică, aceasta fiind un element
important pentru eficientizarea
spaţiului din fermă sau pentru
cei care nu deţin mult pământ
pentru a-l aloca spaţiilor de depozitare. În raport cu silozurile
orizontale, cele metalice oferă
posibilitatea păstrării unor cantităţi mai mari, în timp ce unităţile „la pământ” au o limită de
200 de tone.
Posedă un mediu controlat
100%. Un siloz metalic oferă
siguranţa unui mediu controlat
din toate punctele de vedere, începând cu temperatura, accesul
insectelor, umiditatea. Pentru
depozitări îndelungate, toate
aceste aspecte pot deveni factori
care să conducă la pierderea
recoltei. Silozul metalic poate fi
echipat cu un sistem de control
al temperaturii și ventilator
care asigură păstrarea cerealelor
în condiţii optime. Acest lucru
fiind imposibil de realizat cu

silozurile orizontale, acestea nu
sunt adecvate pentru stocări
îndelungate.
Este recomandat pentru stocarea cerealelor cu un conţinut

ridicat de umezeală. Depozitarea
cerealelor cu grad ridicat de
umezeală nu este recomandată
a se realiza în silozuri orizontale, deoarece poate produce
fermentaţii care încălzesc cerealele, afectându-le calitatea. „În
timp ce cerealele sunt depozitate în silozuri orizontale, o mare
parte din cantitatea de oxigen
este expulzată, iar stocarea se
realizează întru-un mediu plin
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OFERTE COMERCIALE
Perioada 15- 30 martie 2015
OFERTE
Produs /
Serviciu
Căpsună remontantă

de CO2. Lipsa oxigenului favorizează fermentarea și deteriorarea cerealelor. Trebuie reţinut
faptul că procesul de fermentaţie este anaerob, deoarece se
produce în lipsa oxigenului”,
explică specialiștii spanioli.
Are costuri mai mici. Încărcarea și descărcarea se realizează automat, cu costuri minime.
Alt avantaj este costul mai
mic al montajului. În raport cu
silozul din beton, cel din metal
vine cu componente fabricate

după dimensiuni standard, asigurându-se durabilitatea proiectului finit, al rezistenţei și
al rapidităţii finalizării lucrării.
Silozurile metalice sunt preferate de alţi fermieri pentru a-și
depozita producţia în condiţii
sigure, așa că proprietarul unui
siloz performant poate câștiga
sume frumușele din păstrarea
grânelor recoltate de alţi agricultori.

Preţ

Cantitate

Grâu furajer

3 200 MDL

200 t

Porumb pentru furaj

2 700 MDL

300 t

Fasole

20 000 MDL

3t

Miere de albine

35 000 MDL

500 kg

Mere Golden,
Florina, Idared

5 000 MDL

20 t

Seminţe de
porumb

15 000 MDL

5t

Fasole

15 000 MDL

15 t

Ulei vegetal

15 000 MDL

5t

Seminţe de
porumb

20 000 MDL

15 t

Contacte
069072902;
Email: necoara.vadim@mail.ru
s. Horeşti, raionul Făleşti;
069108602;
Email: mromanciuc@mail.ru
s. Horeşti, raionul Făleşti;
069108602;
Email: mromanciuc@mail.ru
s. Valea Mare, r. Ungheni;
23643230; 0 68840400;
Email: apascaru@mail.md
s. Grozasca, rl Ungheni;
0 23641666; 0 68022244;
Email: ipascaru@mail.ru
s. Sculeni, r-l Ungheni;
0 23663247; 0 69216870;
Email: prusu@mail.ru
MD-5937, s. Navîrneţ, raionul Făleşti;
0 259 73431; 0 69213297;
Email: victor_agheni1959@rambler.ru
satul Marandeni, raionul Făleşti;
025972586; 069212681;
Email: vgirstega@mail.ru
Fălesti, satul Horești, Republica Moldova;
0 25977174; 0 79850249
Email: revencobs@mail.md
s. Sarata Veche, rainul Fălești;
0 25964275;
Email: nrarancean@mail.ru

CERERE
Produs /
Serviciu
Făină de grîu
calitate superioară

Preţ

Cantitate

Contacte

5 000 MDL

500 t

s. Sculeni, str. D. Cantemir 1;
0 (236) 63629; 0 69121750;
Email: ricomariobs@mail.md

Mai multe informații găsiți pe

www.agravista.md

Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține
www.agravista.md

DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?

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

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN

PM 21948

PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

©

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

ŞI VEŢI PRIMI:

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

132 de lei
PENTRU
ABONAMENT
ANUAL

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

PREŢURI DE ABONARE (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

12

36

72

108

132

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

COMPANIA

Denumirea hibridului

Cultura

I.M. „Eurosped-Broker” S.R.L.
VĂ OFERĂ:

Servicii de Broker Vamal
Export Electronic
Import Electronic
Tranzit comunitar prin Europa și CSI

11 - 12

50 - 65

105 - 110

2

Porumbeni 374

12 - 13

50 - 60

110 - 115

Porumbeni 458

13 - 14

45 - 55

120 - 125

Porumbeni 461

13 - 15

45 - 55

112 - 118

Porumbeni 375

11 - 12

50 - 65

114 - 118

4

Porumb
hibrid
F1

5
6

Tutun

Moldovenesc 456,
Virginia, Burley
320, Jubileu

Sorg,
Iarbă de
Sudan

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

Contact: +373 60 905 007,
email: info@greentrading.md

50
-

Pentru achiziţionarea până la 1000 kg porumb seminţe – preţul 27 lei/kg
De la 1000 kg până la 3000 kg porumb seminţe – 26 lei/kg

Notă: seminţele hibridului Porumbeni 375, indiferent
de cantitatea procurată, preţul - 25 lei/kg.

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

VÂND DEPOZIT FRIGORIFIC absolut nou, dotat cu utilaj
german și climă controlată:
2 camere a câte 450 m3 fiecare, amplasat lângă Sângera
și traseu asfaltat.
Telefon pentru contact: 079572 444, Vlad Răilean.

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

25
5000

Mai mult de 3000 kg porumb seminţe – 25 lei/kg

VĂ OFERĂ:
Servicii de expediere și transport în containere spre UE şi CSI
Expediţii multimodale din/în port Odessa, Ilyichyovsk (Ukraina)

Preţul
de bază,
lei/kg

27
3

7

Compania „Green Trading” S.R.L.

Perioada
de vegetaţie, zile

Porumbeni 294

Consultaţii juridice în domeniul vamal
Contact: +373 60 1999 60;
email: info@eurosped.md; www.eurosped.md

Densitatea optimă de
semănat

1

(T1, TC32)
(Export, Import, Tranzit)

Producţia
boabe, la
umiditatea
14%, t/ha

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

