
www.agravista.md  CEL MAI COMPLET PORTAL AGRICOL DIN MOLDOVA

Pepenele verde –  gustos, 
dar nu prea sănătos

33

44

77

99

1212

CITITI 
ÎN NUMĂRUL CURENT:

Oameni de afaceri străini 
vor să investească 
în agricultura Moldovei

Atelier de lucru pentru 
organizaţiile regionale 
AGROinform

AGROinformmediamedia©

Publicaţie periodică a Federaţiei Naţionale 
a Agricultorilor din Moldova 

“AGROinform”

nr. 13-14 (187-188), 
23 iulie 2015

A început sesiunea 
de admitere în Universităţi 

Molia orientală 
atacă fructele

„Suntem pregătiţi să punem punct 
primei etape a activităţii Comisiei 
speciale. Vom înainta pentru săp-
tămâna viitoare examinarea şi dez-
baterea pachetului de legi în prima 
lectură”, a declarat Candu în cadrul 
ultimei ședinţe a Comisiei. Potrivit 
lui, toate  proiectele de acte normati-
ve, elaborate de Comisie ţinând cont 
de propunerile agricultorilor, sunt dis-

cutate săptămâna curentă în cadrul 
comisiilor și a ședinţei plenare a Par-
lamentului. „Întregul „Pachet agricol” 
se va regăsi pe agenda Parlamentului 
pentru a fi  votat în prima lectura, sper 
de către deputaţii din toate fracţiunile 
parlamentare. Astfel vom depăși o 
primă etapă din promisiunile făcute 
agricultorilor”, a declarat Președintele 
Parlamentului.

Pe parcursul a 7 şedinţe publice ale 
comisiei speciale, formată din deputaţi 
ai tuturor fracţiunilor şi reprezentanţi 
ai asociaţiilor agricole, au fost elabora-
te proiecte de legi ce vizează cele mai 
mari probleme cu care se confruntă 
agricultorii autohtoni. 

Continuare în pagina 2
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Proiectele legislative de dezvoltare a agriculturii și de susţinere a producătorilor agricoli au-
tohtoni, elaborate de Comisia specială parlamentară, au fost înregistrate în Parlament. Săptă-
mâna trecută a avut loc ultima ședinţă a Comisiei speciale pentru elaborarea și aprobarea de 
către Parlamentul R. Moldova a modifi cărilor legislative în vederea susţinerii agricultorilor, în 
cadrul căreia deputaţii au semnat așa-numitul „Pachet agricol”. Membrii Comisiei nu au reușit 
să identifi ce soluţii pentru majorarea Fondului de subvenţionare și simplifi carea procesului de 
creditare pentru agricultori. Aceste subiecte vor fi  discutate cel mai probabil la toamnă, când 
activitatea Comisiei va fi  reluată, iar în ţară va exista un nou guvern.
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PROBLEME
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CE PREVEDE 
„PACHETUL AGRICOL”

Astfel „Pachetul agri-
col” vine cu soluţii pentru 
câteva dintre problemele 
identifi cate de agricultori 
împreună cu autorităţi. Un 
prim proiect de lege insti-
tuie, începând cu 1 ianu-
arie 2015, cota 0 la plata 
impozitului pe venit, pe 
un termen de 3 perioade 
fi scale consecutive, cu con-
diţia reinvestirii profi tului 
în agricultură, precum şi 
pentru procurarea resur-
selor necesare producerii 
agricole.

Cel de-al doilea proiect 
propune modifi carea me-
todologiei formării preţuri-
lor la produsele petroliere 
și reglementează dreptul 
de import al motorinei de 
către agricultori pentru 
consum propriu. Potrivit 
noilor prevederi, afl ate în 
corespundere cu practica 
europeană, preţurile de co-

mercializare cu amănun-
tul a produselor petroliere 
principale se vor calcula 
având ca punct de reper 
valoarea cotaţiilor medii 
Platt’s FOB MED, recalcu-
lată în moneda naţională. 
La respectiva valoare vor fi  
adăugate costurile primare 
de tranzacţionare aferen-
te operaţiunii de import, 
cota accizelor, a TVA, pre-
cum și marja comercială 
specifi că, stabilită anual 
de ANRE, care cuprinde 
valoarea cheltuielilor și a 
pierderilor înregistrate la 
comercializarea produselor 
petroliere.

Al treilea proiect pro-
pune modifi carea cadrului 
juridic pentru a asigura 
participarea reprezen-
tanţilor asociaţiilor de 
profi l, inclusiv ramurale, a 
producătorilor agricoli în 
consiliile de observatori 
care să monitorizeze alo-
carea fondurilor agricole, 
inclusiv pentru proiectele 
naţionale în agricultură. 
Această prevedere va asi-
gura lupta cu fenomenul 
de corupţie și monopol în 

gestionarea și administra-
rea resurselor fi nanciare 
oferite prin programe na-
ţionale și de asistenţă ex-
ternă în domeniul agricol.

Un alt proiect de lege 
reglementează intro-
ducerea unor norme de 
reglementare care să com-
bată întârzierea plăţilor în 
tranzacţiile comerciale a 
produselor alimentare. La 
propunerea agricultorilor, 
proiectul de lege elaborat 
prevede că termenul de 
plată pentru produsele 

agroalimentare ușor pe-
risabile nu poate fi  mai 
mare de 30 zile calen-
daristice, din momentul 
livrării produselor agricole 
de către furnizori. Parla-
mentarii mai propun apli-
carea unor măsuri de salv-
gardare la importul unor 
produse, pentru a proteja 
producătorul local. 

Potrivit lui Andrian 
Candu, angajamentul care 
a fost asumat în urmă cu 
aproape două luni în faţa 
agricultorilor este reali-

zat în mare parte. „Este 
important de menţionat 
că procesul de elaborare a 
pachetului agricol a fost 
unul complex, discuţiile 
aprinse nu au lipsit şi, în 
unele cazuri, au fost fă-
cute compromisuri. Însă, 
cred că după ce propuneri-
le noastre vor deveni legi 
aplicabile, agricultura va fi  
şi o activitate plăcută, nu 
doar o sursă de venit cu 
riscuri enorme. Or, scopul 
nostru este sporirea com-
petitivităţii în domeniul 

agricol şi, concomitent, 
ridicarea nivelului de ca-
litate a produselor”. Toate 
acestea pentru a putea 
profi ta din plin de avan-
tajele pe care ţara noas-
tră le-a obţinut în urma 
semnării Acordului de 
Asociere cu Uniunea Euro-
peană şi instituirea Zonei 
de Liber Schimb Aprofun-
dat şi Cuprinzător cu UE. 
„Locul producţiei noastre 
este pe piaţa europeană, 
unde există  concurenţă 
sănătoasă, inovaţii, număr 

mare de consumatori şi 
reguli de piaţă respectate”, 
mai spune Candu.

ACTIVITATEA COMISIEI 
VA FI RELUATĂ

Membrii Comisiei 
pentru agricultură nu au 
reușit să identifi ce soluţii 
pentru majorarea Fondu-
lui de subvenţionare și 
crearea unui mecanism de 
creditare profi tabilă pen-
tru agricultori, deoarece 

este necesară rectifi carea 
bugetului. Subiectul va fi  
discutat din nou însă cel 
mai probabil la toamnă, 
când activitatea Comisiei 
pentru agricultură va fi  
reluată „Sunt optimist în 
găsirea unor soluţii pen-
tru aceste două probleme. 
Proiectul de lege cu privire 
la creditul agricol a fost 
elaborat și urmează a fi  
discutat cu instituţiile 
fi nanciare și bancare, iar 
majorarea Fondului de 
subvenţionare se poate 

face prin rectifi carea bu-
getului de stat, odată cu 
învestirea noului Guvern. 
Până la 1 octombrie trebu-
ie să venim cu celălalt pa-
chet de legi”, a menţionat 
Andrian Candu. 

 În cea mai mare parte, 
reprezentanţii producă-
torilor agricoli au salutat 
elaborarea pachetului 
de legi. Comisia specială 
pentru elaborarea și apro-
barea de către Parlamen-
tul Republicii Moldova a 
pachetului de modifi cări 

legislative în vederea 
susţinerii agricultorilor, 
a fost creată la iniţiativa 
lui Andrian Candu, prin 
Hotărârea Parlamentului 
nr. 103 din 21 mai 2015. 
Comisia, constituită din 10 
deputaţi din toate fracţi-
unile parlamentare, urma 
să propună, pe parcursul 
lunii iulie 2015, proiec-
te legislative în vederea 
dezvoltării agriculturii și 
susţinerii producătorilor 
agricoli autohtoni.

A.R.

„PACHETUL AGRICOL” A FOST TRANSMIS 
PARLAMENTULUI SPRE EXAMINARE

Piersicii au umplut pieţele din Căuşeni, relatează 
postul TV Studio-L Pentru că recolta este mare, dar 
şi din cauza ploilor abundente de la începutul lunii, 
producătorii au micşorat preţurile. În acest an produ-
cătorii de piersic din sud-estul Moldovei recoltează 
în jur de 8 tone la hectar. Aceştia spun că roada este 
bogată, iar vânzările s-au diminuat semnifi cativ în 
comparaţie cu alţi ani. Ei susţin că nu mai exportă de 
mult nici un fruct, iar intermediarii le propun preţuri 
mizerabile. În aceste condiţii fermierii sunt nevoiţi să 
vândă cantităţi mici, iar o parte din fructe vor rămâne 
pe câmp. 

Dacă la începutul sezonului, producătorii de pier-
sici se bucurau de o roadă frumoasă, acum, din cauza 
ploilor, sunt nevoiţi să vândă fructele la preţuri de 
nimic. Gheorghe Gogu din Căuşeni are în livada sa 
piersici de tot felul, acesta spune că a plantat diferite 
soiuri pentru toate buzunarele şi gusturile. Anul aces-
ta fermierul susţine că în lipsa exportului şi din cauza 
vremii, preţul a scăzut dramatic, iar fructele stau în 
mare parte pe copac. Fermierul afi rmă că piersicul 
poate sta pe piaţă nu mai mult de o zi. Potrivit lui, 
fabricile de conserve nu mai prelucrează, iar interme-
diarii nu le mai intră prin livezi. La margine de drum 

soţia producătorului vinde piersici la kilogram. Ea 
susţine că ţara noastră nu are un sistem bine pus la 
punct pentru producătorii agricoli ca să își realizeze 
marfa. Cumpărătorii care fac rând la tarabe spun că 
preţul din acest an la piersic este foarte avantajos, 
doar că producătorul autohton nu este protejat. În 
pieţile din Căuşeni un kilogram de piersici poate fi  
procurat de la 6 până la 10 lei.

PREA MULŢI PIERSICI ÎN SUDUL ŢĂRII 
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SOCIAL

ENERGIA ELECTRICĂ ȘI GAZUL  
MAI SCUMPE 

Energia electrică şi ga-
zele naturale s-au scumpit. 
După dezbaterile care au 
durat în jur de 17 ore, ANRE 
a decis majorarea preţurilor 
cu 15-40 la sută. Astfel, cu-
rentul livrat de Gas Natural 
Fenosa s-a scumpit cu 36 la 
sută, preţul unui kilowatt-
oră crescând de la 1 leu și 
58 de bani până la 2 lei și 
16 bani. 

Consumatorii din nordul 
ţării vor plăti şi mai mult. 
Tariful pentru un kilowatt-
oră, în cazul companiei Red 
Nord-Vest, a ajuns la 2 lei şi 
33 de bani, faţă de 1 leu şi 
73 de bani. Moldovenii care 
sunt asiguraţi cu energie 
electrică de la Red Nord vor 
achita 2 lei și 23 de bani, 
faţă de 1 leu și 71 de bani, 
cât costă acum. 

Gazele naturale la fel 
s-au scumpit. Astfel, pentru 
o mie de metri cubi vom 
plăti 6.538 de lei. În prezent, 
tariful este de 5.971 de lei, 
iar asta înseamnă o creștere 
cu 15 la sută. Reprezentanţii 
ANRE nu au anunţat deo-
camdată, ofi cial, care vor fi  
tarifele pentru consumatorii 
casnici, dar spun că am pu-

tea plăti, în medie, cu un leu 
mai mult pentru un metru 
cub de gaze. 

Experţii economici anti-
cipează un val de scumpiri. 
„Pentru producerea pâinii 
și a laptelui este nevoie de 
energie electrică şi gaze. 
Chiar și pentru produsele 
agricole, cum ar fi  mărarul 
și pătrunjelul. Cei care le 
cultivă încălzesc încăpe-
rea, folosesc gaz. Preţurile 
vor crește în cazul tuturor 
produselor”, a spus expertul 
economic Mihail Poisic. 

Reprezentanţii Gas Na-
tural Fenosa nu au fost de 
acord cu tariful stabilit și 
spun că vor contesta deci-
zia. „Despre neîndeplinirea 
tratatului pe care dumnea-

voastră l-aţi asumat, evi-
dent vom informa BERD-ul 
și Fondul Monetar. Ca și 
contestare a acestei decizii 
a ANRE, înainte de 31 iulie 
vom ataca sau vom porni 
un proces legal internaţi-
onal”, a declarat vicedirec-
torul  grupului Gas Natural 
Fenosa, Rafael Huarte.

Totodată, se vor scumpi 
serviciile de transportare a 
energiei. ANRE a aprobat un 
tarif de 14,5 bani pentru un 
kW/h, faţă de opt bani, cât 
este în prezent. Reprezen-
tanţii companiei Moldelec-
trica spun însă că tariful ar 
trebui să fi e de 28 de bani 
pentru ca întreprinderea 
să funcţioneze în regim 
normal.

A ÎNCEPUT SESIUNEA DE ADMITERE 
ÎN UNIVERSITĂŢI 
De luni a început sesiunea de depunere a docu-
mentelor pentru admitere în universităţi. Potrivit 
specialiștilor din cadrul Ministerului Educaţiei, sesi-
unea de admitere va avea loc în 28 de universităţi, 
dintre care 18 de stat şi 10 private. Sesiunea de 
admitere are loc în perioada 20-28 iulie, după care 
vor fi  anunţate rezultatele preliminare şi dacă vor 
rămâne locuri libere, se va desfășura turul doi de 
admitere care se va fi nisa la 7 august. Documentele 
pot fi  depuse pentru câteva specialităţi concomitent.

Nadejda Velişco, şefa Di-
recţiei învăţământ superior şi 
dezvoltare ştiinţifi că din ca-
drul Ministerului Educaţiei, a 
declarat în cadrul unei confe-
rinţe de presă că  instituţiile 
de învăţământ superior din 
Moldova oferă 26 mii locuri 
pentru studii la diferite facul-
tăţi, dintre care 18 mii locuri 
la contract şi peste 6 mii la 
buget. 

Pentru cele 170 de spe-
cialităţi la Ciclul I – studii 
superioare de licenţă, au fost 
repartizate 17 975 de locuri, 
dintre care 6072 sunt cu fi -
nanţare bugetară, iar 11 903 
- cu fi nanţare prin contract. 
Din numărul total de locuri, 
3105 au fost repartizate pen-
tru instituţiile private. Alte 

370 de locuri pentru ciclul I 
au fost repartizate la studii 
cu frecvenţa redusă pentru 
persoanele angajate în câm-
pul muncii, care au nevoie de 
recalifi care. În același timp, 
462 de locuri cu fi nanţare 
bugetară (cu destinaţie speci-
ală) au fost rezervate pentru 
absolvenţii instituţiilor de 
învăţământ general din ra-
ioanele de est ale Republicii 
Moldova şi mun. Bender. 
Pentru studenţii străini sunt 
preconizate 325 de locuri cu 
fi nanţare bugetară la ciclurile 
I și II, inclusiv 30 de locuri 
pentru stagii de cercetare, 
destinate mobilităţii acade-
mice. Candidaţii la studii de 
master, ciclul II, vor putea 
alege între cele circa 500 de 

programe, pentru care au 
fost prevăzute 7980 de locuri 
(3425 - cu  fi nanţare bugeta-
ră și 4555 – prin contract).

Totodată, se menţine cota 
de 15% din numărul total de 
locuri cu fi nanţare bugetară 
pentru anumite categorii defa-
vorizate de candidaţi. La înma-
tricularea pentru această cotă 
se acordă prioritate copiilor 
orfani și persoanelor cu grad 
de dizabilitate I și II. Înmatri-
cularea pe locurile rămase ne-
acoperite se va face în ordinea 
descrescătoare a mediilor de 
concurs ale celorlalţi candidaţi 
înscriși la cota respectivă, fără 
diferenţiere pe categorii. 

Maia Sandu, ministru 
Educaţiei, a subliniat în ca-
drul aceleași conferinţe de 
presă că este foarte impor-
tant asigurarea unui mediu 
de competiţie corectă. „Nu 
trebuie să alerge universită-
ţile după studenţi așa cum se 
întâmplă astăzi. Este necesar 
să avem același nivel de ca-
litate peste tot, iar studenţii  
să facă alegerea în funcţie de 
calitate și de taxe, dar nu în 
funcţie de gradul de ușurinţă 
cu care poţi să treci prin 
această universitate. Din pă-

cate mai avem și tineri care 
încearcă să obţină mai ușor 
o diplomă. Nu este bine când 
există universităţi care oferă 
această posibilitate”, a decla-
rat Maia Sandu.

În acest an candidaţii la 
studii vor putea participa 
la concursul de admitere în 
ciclul I – studii superioare de 
licenţă la mai multe speciali-
tăţi concomitent. Specialită-
ţile pot fi  din diverse domenii 
de formare profesională, de la 
una sau mai multe instituţii 
de învăţământ superior. Tot-
odată, ei vor fi  înmatriculaţi 
la o singură specialitate în 
cadrul unei singure instituţii 

de învăţământ superior, din-
tre cele pentru care au optat. 
La concursul de admitere pot 
participa deţinătorii diplomei 
de Bacalaureat (pentru aceas-
tă categorie fi ind rezervate 
90% din locuri). Circa 10 % 
din locuri sunt destinate ab-
solvenţilor de colegii, ceea ce 
nu se va mai întâmpla odată 
cu implementarea prevede-
rilor noului Cod al Educaţiei, 
începând cu 2017. Printre 
specialităţile noi introduse 
anul acesta sunt biblioteco-
nomia, siguranţa produselor 
alimentare, chimia bio-far-
maceutică etc. 

Potrivit Nadejdei Velișco, 

studiile la buget sunt pe bază 
de concurs. „Anual studenţii 
vor trebui să aibă grijă de 
nota medie, deoarece dacă 
va fi  mai mică de nivelul 
necesar, vor fi  transferaţi la 
contract”, a menţionat repre-
zentanta ministerului. Rezul-
tatele intermediare ale ad-
miterii vor fi  anunţate până 
la 31 iulie. Totodată, până pe 
data de 4 august candidaţii 
vor trebui să depună dosarul 
cu documentele în original la 
instituţia aleasă, urmând ca 
până la 7 august să fi e anun-
ţate rezultatelor fi nale ale 
concursului.

A.R.

Câteva sfaturi furnizate 
de specialiștii din cadrul 
Agenţiei pentru protecţia 
Consumatorilor. Atunci 
când se cumpără un produs, 
înainte de această acţiune 
trebuie să se ia în conside-
raţie mai multe aspecte. 

Citiţi atent informaţi-
ile cu privire la produsele 
care sunt oferite de către 
agenţii economici: denumi-
rea produsului, cantitatea, 
preţul, termenul de garanţie 
sau de valabilitate, riscuri 
previzibile, contraindica-
ţii, modul de utilizare, etc. 
Nu vă lăsaţi infl uenţat de 
informaţiile publicitare şi 
de ambalaj, deoarece aces-
tea pot fi  adevărate dar şi 
înşelătoare, iar ambalajul 
mai atrăgător nu conţine 
întotdeauna şi un produs 
mai bun. Preţul şi calitatea 
pot varia mult, alegeţi fără 
grabă şi cereţi sfatul vânză-
torului, mai ales că agenţii 
economici sunt obligaţi să 
demonstreze consumatori-
lor, la cererea acestora, cu 
ocazia cumpărării, modul de 
instalare şi  utilizare a pro-
duselor respective. 

Preţul trebuie să fi e 
afi şat la loc vizibil și să fi e 
uşor de citit. Citiţi cu aten-
ţie informaţiile scrise cu 

litere mici, uneori ele sunt 
cele mai importante. Nu 
vă lăsaţi impresionaţi de 
anunţul „marfa vândută nu 
se schimbă” întrucât aveţi 
dreptul legal la schimbarea 
produsului necorespunzător 
sau restituirea contravalo-
rii acestuia (şi după caz, la 
despăgubire), cu excepţia 

produselor care nu se supun 
înlocuirii, potrivit legii. 

Cereţi de la vânzător 
documentul care să con-
fi rme faptul efectuării 
cumpărăturii cu indicarea 
datei cumpărării, denumirii 
agentului economic, denu-
mirii produsului şi costul 
lui: bonul de casă sau alt 
document care confi rmă 
faptul efectuării cumpără-

turii. Pentru produsele de 
folosinţă îndelungată cere ţi 
de la vânzător instrucţiuni 
de utilizare şi certifi cat de 
garanţie în limba de stat, 
chiar dacă sunt de import 
şi solicitaţi vânzătorului 
să vă demonstreze modul 
de funcţionare şi utilizare 
a produsului respectiv. Nu 

ezitaţi să apelaţi la linia 
fi erbinte de consultare la 
numărul de telefon 022 
741 464. Agenţia pentru 
Protecţia Consumatorului 
dispune de cadrul juridic 
necesar și  de specialişti 
califi caţi pentru a vă ajuta 
în cazul în care drepturile 
dumneavoastră legitime, în 
calitate de consumator, au 
fost lezate.

GHIDUL CONSUMATORULUI   
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ACTUALITATE

MOLIA ORIENTALĂ ATACĂ FRUCTELE

MAI MULTE INFORMAŢII DESPRE 
ACORDUL DE LIBER 
SCHIMB CU UE 

Modul de atac este 
următorul: larvele atacă 
lăstarii, frunzele şi fructe-
le de piersic, cais şi prun, 
iar atacuri sporadice s-au 
semnalat şi la păr, gutui, 
migdal, măr şi cireş. În lăs-
tari larvele formează gale-
rii descendente de 5 – 18 
cm lungime, care conduc 
la uscarea lăstarilor. Pe 
scoarţa lor se formează o 
secreţie gomoasă (clei), iar  
lăstarii au creşteri slabe. 

Pagube mari se înregis-
trează şi la fructe, larvele 
pătrund prin peduncul sau 
caliciu şi se hrănesc să-
pând galerii în jurul sâm-
burelui. Fructele atacate 
nu se mai dezvoltă şi în 
fi nal putrezesc.

Potrivit specialiștilor 
din cadrul ANSA, în con-
diţiile ţării noastre dău-
nătorul dezvoltă  3-4 ge-
neraţii pe an. Larva matu-
ră iernează într-un cocon 

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 
avertizează că în livezile de specii sâmburoase din 
republică, s-a semnalat zborul în masă al fl uturi-
lor din a doua generaţie a moliei orientale a fruc-
telor (Grapholitha molesta). Într-un comunicat de 
presă al Agenţiei se spune că totodată, continuă 
şi hrănirea larvelor ca rezultat al suprapunerii 
generaţiilor.

mătăsos și dens, în crăpă-
turile scoarţei ramurilor 
și pe trunchi. Primăvara 
la sfârșitul lunii aprilie 
sau începutul lunii mai, 
apar fl uturii generaţiei 
hibernante, care depun 
ouă pe frunzele din vârful 
lăstarilor. La dezvoltarea 

completă, larvele părăsesc 
lăstarii și se retrag în 
crăpăturile scoarţei ramu-
rilor și a trunchiului unde 
se transformă în pupe. 
Adulţii primei generaţii 
de vară apar la sfârșitul 
lunii iunie. Ouăle sunt 
depuse pe frunze, lăstari 

și fructe. Generaţia a II-a 
se dezvoltă  până la înce-
putul lunii august. A III-a 
generaţie se dezvoltă de 
la începutul lunii august 
până în prima decadă a 
lunii septembrie. 

Specialiștii susţin că 
este important de aplicat 
la timp măsuri de preveni-
re şi combatere a dăună-
torilor:

a) măsuri culturale şi 
agrotehnice, care constau 
în tăierea şi arderea lăs-
tarilor atacaţi pe toată 
perioada de vegetaţie, care 
conduce la diminuarea re-
zervei biologice;

b) prelucrarea solului, 
prin care se distrug o mare 
parte din coconi;

c) adunarea şi distruge-
rea fructelor infestate;

d) capcanele luminoase 

şi cu feromoni contribuie 
la depistarea dăunătorului, 
la stabilirea curbei de zbor 
(avertizare), precum şi la 
combatere;

e) tratamentele chi-
mice se fac la avertizare 
cu insecticide, conform 
Registrului de Stat, luând 
în calcul termenul de 
pauză până la recoltarea 
fructelor.

ANSA amintește încă 
o dată că numai fructe 
fără simptome de dăuna-
re sunt permise la export 
în alte state. Specialiștii 
Agenţiei atenţionează în 
mod deosebit producătorii, 
care exportă fructe în ţă-
rile-membre CSI, inclusiv 
în Federaţia Rusă, în care 
dăunătorul este clasifi cat 
ca organism interzis la in-
troducere în ţară.

Recent Consiliul Coordonator al Au-
diovizualului (CCA) a acordat licenţă de 
emisie postului tematic Agro TV Moldo-
va. Nicolae Damaschin, membru CCA, a 
declarat la şedinţa consiliului, că salută 
crearea şi tematica postului TV şi anume 
informarea cetăţenilor despre sectorul 
agricol al R. Moldova. „Ţara noastră are 
nevoie de asemenea post TV, deoarece 
Moldova este preponderent agricolă, iar 
pe oameni îi interesează această tematică. 
Postul în cauză va informa cetăţenii ţării 
despre proiectele internaţionale din acest 
domeniu, despre granturi şi, în general, 
despre agricultură”, a spus el. 

Membrul CCA, Cristina Mâţu, a menţi-

onat că proiectul este unul „curajos, cu 
conţinut informativ-inovaţional pentru 
muncitorii din domeniul agricol”. Conform 
conceptului de difuzare aprobat, postul 
Agro TV va produce emisiuni autohtone, 
iar timpul liber îl va acoperi cu redifuza-
rea unui post asemănător din România.

Ministerul Economi-
ei a lansat săptămâna 
trecută o pagină de 
internet dedicată im-
plementării Acordului 
de Asociere cu Uniunea 
Europeană (UE). Pagina 
web: www.dcst a.md a 
fost creată cu scopul de 
a explica esenţa Acordu-
lui de Asociere în ceea 
ce priveşte Zona de liber 
schimb aprofundat şi 
cuprinzător, precum şi 
de a acorda asistenţă 
persoanelor interesate 
şi antreprenorilor în 
aplicarea documentu-
lui. Site-ul a fost lansat 
în cadrul proiectului 
special DCFTA Project, 

cu sprijinul fi nanciar al 
Uniunii Europene. 

Pirkka Tapiola, șeful 
Delegaţiei Uniunii Euro-
pene în R. Moldova, a spus 
la evenimentul de prezen-
tare  a site-ului, că acesta 
„este un pas important în 
procesul de implementare 

a Acordului de Asociere 
RM-UE”. „Apariţia unei 
resurse informaţionale 
specializate despre avan-
tajele comerţului liber 
cu Europa şi care explică 
conţinutul Acordului de 
Asociere RM-UE, este 
un pas înainte în infor-
marea societăţii civile şi 
a mediului de afaceri”, 
crede diplomatul. Potrivit 
spuselor sale, prin inter-
mediul acestei platforme 
în internet „cel mai larg 
spectru al utilizatorilor săi 
moldoveni va afl a despre 
posibilităţile celei mai 
mari pieţe din Europa”.

Tapiola susţine că pia-
ţa UE, compusă din 500 

mil. de cumpărători, este 
atractivă pentru orice 
economie, dar pe această 
piaţă sunt reguli stricte 
de joc și  concurenţă spo-
rită. Însă, datorită noului 
site creat, mediul de afa-
ceri și reprezentanţii pu-
terii de stat vor putea ob-

ţine mai multe informaţii 
despre piaţa europeană. 

Tina Golfi , liderul de 
echipă al proiectului DCF-
TA a punctat că www.
dcst a.md își propune să 
devină o sursă unică de 
informaţii cu privire la 
implementarea Acordu-
lui, ceea ce va asigura un 
dialog între instituţiile 
benefi ciare, mass-media 
și populaţie.

Viceministrul Eco-
nomiei al R. Moldova, 
Valeriu Triboi, consideră 
că crearea site-ului este 
un exemplu pozitiv de 
cooperare a Guvernului 
moldovenesc şi UE. „Noi 
sperăm că resursa va 
deveni un fel de ghid 
pentru agenţii economici 
autohtoni pe piaţa euro-
peană, le va permite în 
regim de acces direct să 
obţină ultimele noutăţi 
despre tarifele, taxele, 
standardele de calitate 
de pe piaţă. Pe site infor-
maţia este prezentată în 
limbile română, engleză 
şi rusă”, a relatat funcţi-
onarul.

Resursa conţine opt 
rubrici principale, printre 
care: informaţii pentru 
antreprenori, cele mai 
frecvente întrebări, unde 
pot fi  obţinute infor-
maţii despre punctele 
principale ale Acordului 
de Asociere, precum şi 
posibilităţile de obţinere 
a accesului la proiecte şi 
investiţii.

UN POST TV AGRICOL 
VA APARE ÎN MOLDOVA 

Cusătoresele, vânzătorii 
și tencuitorii au cele mai 
mari şanse de angajare. 
Acest fapt reiese din rapor-
tul Agenţiei Naţionale pen-
tru Ocuparea Forţei de Mun-
că. În Moldova sunt aproape 
7.400 de posturi vacante. 
Cele mai multe funcţii libe-
re, 75 la sută, sunt destinate 
muncitorilor necalifi caţi, 
celor cu studii medii gene-
rale şi secundar-profesiona-
le. Astfel, cele mai solicitate 
sunt cusătoresele, pentru 
care sunt oferite peste 800 
de locuri vacante. 

Vânzătorii pot suplini 
peste 200 de locuri, iar ope-
ratorii - 150. De asemenea, 
pentru tencuitori sunt desti-
nate 140 de posturi vacante, 
iar pentru casieri - cu aproa-
pe 30 mai puţine. Doar 25 la 
sută dintre locurile de mun-

că sunt pentru persoanele 
cu studii superioare. Cele 
mai mari șanse de angajare 
le au specialiștii în dome-
niul sănătăţii, pentru care 
sunt libere aproape 350 de 
locuri. Șomerilor cu studii în 
învăţământ le sunt propuse 
peste 150 de locuri, iar con-
tabililor - aproape o sută. 
Potrivit Agenţiei Naţionale 

pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă, cele mai multe pos-
turi libere sunt în Chișinău. 
Aici se pot angaja 2.500 de 
oameni. La Bălţi sunt dispo-
nibile 600 de posturi, iar la 
Ungheni - aproape 400 de 
funcţii vacante. La sfârșitul 
anului 2014, în Moldova 
erau înregistraţi aproape 
20.000 de șomeri.

PESTE 7 000 DE LOCURI 
VACANTE ÎN ŢARĂ
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Agenţia de Inter-
venţie și Plăţi pentru 
Agricultură (AIPA) a 
debursat 1,5 mln. dolari 
SUA către șase grupuri 
de producători agricoli, 
participanţi ai Pro-
gramului de granturi 
investiţionale în infra-
structura post-recoltă 
„Accesul la pieţele de 
fi nanţare” al proiectului 
Băncii Mondiale Agri-
cultura Competitivă 
în Moldova (MAC-P).  
Majoritatea grupurilor 
care au accesat re-
sursele fi nanciare, au fost 
participanţi la apelul trei 
al Programului de granturi, 
desfășurat în perioada 10 
aprilie-8 iunie 2015. Rea-
mintim, că granturile sunt 
debursate imediat ce fermi-
erii  vin cu confi rmarea de 
co-fi nanţare a proiectului 
investiţional.

Cel mai mare proiect in-
vestiţional din numărul ce-
lor șase, aparţine grupului 
de producători de struguri 
de masă și prune din r-nul 
Cantemir  „Moldagrovitis”, 
care vor construi un frigi-
der de 1060 tone cu 2 ca-
mere de pre-răcire.  Inves-
tiţia totală a acestui proiect 
este de $1,1 mil, dintre care 
$350 mii reprezintă grantul 
MAC-P. Totodată, producă-
torii de mere din Briceni, 
uniţi în cooperativa „Stânca 

Grup” vor construi unul din 
cele mai mari frigidere din 
cadrul proiectului. Capaci-
tatea acestuia va fi  1860 
tone. Costul proiectului in-
vestiţional este de 15,9 mil 
lei, dintre care 6,3 mil lei 
au fost debursaţi către fer-
mieri în calitate de suport 
fi nanciar nerambursabil.

Deși  majoritatea  agen-
ţilor economici realizează 
proiecte investiţionale care 
prevăd construcţia frigi-
derelor industriale pentru 
păstrarea fructelor și legu-
melor,  sunt și agenţi eco-
nomici ce optează pentru 
crearea unei infrastructuri 
competitive de sortare 
și ambalare. Unul dintre 
aceștia este grupul de agri-
cultori „Fruitmol group” din 
Strășeni, care realizează 
construcţia unei case de 

ambalare, sortare și proce-
sare, investiţia totală fi ind 
de circa $1 mil, dintre care 
$350 mii au fost acordate 
de către proiectul MAC-P.

La cele trei apeluri 
de selectare a dosarelor 
conform Programului de 
granturi „Accesul la pieţele 
de fi nanţare”, organizate în 
2014-2015, au participat 
28 de grupuri de producă-
tori agricoli, specializaţi 
în producerea fructelor și 
legumelor, dintre care  9 
dosare sunt în proces de 
examinare, iar 19 au fost 
aprobate spre fi nanţare. 
Din rândul acestora, 13 
cooperative deja au accesat 
granturile în sumă cumula-
tivă de 56,5 mil lei pentru 
realizarea proiectelor sale 
investiţionale, costul total 
al cărora depășește cifra de 

148 mil lei. 
Astfel, datorită 

suportului proiec-
tului MAC-P, în 
ţară sunt în proces 
de construcţie 9 
frigidere industri-
ale, cu capacităţi 
de păstrare de la 
350 până la 1860 
tone, 7 linii de 
sortare, ambalare 
a fructelor și legu-
melor de diferite 
capacităţi, 3 linii 
de uscare a fruc-
telor, procurate 6 

stivuitoare, un echipament 
de procesare, decojire, cali-
brare a migdalelor și alune-
lor, etc.

Programul de gran-
turi  investiţionale în 
infrastructura post-recol-
tă ”Accesul la pieţele de 
desfacere” al proiectului 
Băncii Mondiale MAC-P 
(2014-2016) are drept 
obiectiv acordarea supor-
tului necesar grupurilor 
de horticultori în crearea 
infrastructurii post-recol-
tă și respectiv, majorarea 
competitivităţii produselor 
autohtone. Pentru aceas-
ta, fermierii asociaţi pot 
obţine granturi de până la 
$350 mii, dar nu mai mult 
de 50% din valoarea inves-
tiţiei în tehnologii post-re-
coltă. Bugetul Programului 
de granturi este de $7 mil.

ȘASE GRUPURI DE PRODUCĂTORI AGRICOLI 
ȘIAU PRIMIT BANII 

Astfel, în acest an se 
preconizează o roadă de orz 
– 3,3 tone/ha pentru zona 
de Nord şi 2,3 – 2,4 tone/ha 
pentru zonele Centru-Sud; 
grâu - 2,8 tone pentru zona 
de Nord,  2,4 pentru  zona 
Centru şi 2,2 –zona Sud. La 
recoltarea rapiţei au fost 
obţinute de la 2 tone la 4,5 
tone per hectar. Conform 
datelor furnizate de Insti-

tutul de Cercetări pentru 
Culturile de Câmp „Selec-
ţia”,  diminuarea recoltei 
la hectar este condiţionată 
de scăderea masei a 1000 
boabe de la 40 până la 35 
gr pentru soiurile selecţie 
autohtonă şi de la 43 la 
35 pentru soiurile selecţie 
ucraineană (Odesa) ş.a., ceea 
ce în procente, constituie o 
scădere de 17-20 la sută. 

RECOLTE MAI MICI DE CEREALE
Într-un comunicat de presă difuzat de Mi-
nisterul Agriculturii şi Industriei Alimentare 
(MAIA), se spune că după începutul recoltării 
culturilor de toamnă: orz, grâu, rapiţă, se con-
stată o diminuare a recoltei medii per hectar 
cu circa 30 la sută, în raport cu nivelul pre-
conizat. Cauzele sunt, potrivit specialiștilor 
MAIA, condiţiile de secetă sporadică, înregis-
trate în perioada lunilor aprilie - iunie curent. 
De asemenea, specialiștii din cadrul Serviciu-
lui Hidrometeorologic de Stat confirmă că roa-
da mai mică de grâu și floarea soarelui a fost 
influenţată de cantitatea de precipitaţii căzute 
în luna mai, care au variat pe alocuri de la 
10% la 65% din normă.

Totodată, scăderea cu 
alte circa 10% a recoltei, 
este cauzată de reducerea 
mărimii spicului şi respec-
tiv, a numărului de boabe.

Astfel, reieşind din re-
colta medie (2,5 tone per ha) 
şi suprafaţa însămânţată 
cu grâu de toamnă (340 mii 
ha), producţia va constitui 
în acest an, circa 850 mii 
tone, ceea ce reprezintă o 
cifră la nivelul mediei pe 
ultimii 5 ani agricoli, iar în 
raport cu anul agricol 2014, 
o scădere aproximativă de 
250 mii tone. 

Specialiștii MAIA men-
ţionează în acelaşi timp că, 
în condiţiile de secetă, când 
volumele se reduc, creşte ca-
litatea produsului. Ponderea 
grâului alimentar va înregis-
tra, estimativ, 65-70 la sută. 
Volumul grâului alimentar 
va constitui circa 550-600 
mii tone, acoperind necesarul 
pentru asigurarea securităţii 
alimentare de 350 mii tone. 

La dezvoltarea culturi-
lor de Grupa a II: porumb 
boabe, fl oarea soarelui, 
soia, sfecla de zahăr, seceta 
a provocat o  accelerare a 

fazelor de creştere şi dezvol-
tare a plantelor. Impactul 
va fi  estimat în procesul 
recoltării. 

Serviciul Hidrometeoro-
logic de Stat (SHS) informea-
ză că roada a fost infl uenţată 
de cantitatea de precipitaţii 
căzute în luna mai care au 
variat pe alocuri de la 10% la 
65% din normă. În rezultatul 
investigaţiilor agrometeo-
rologice efectuate, SHS pro-
gnozează pentru anul 2015 
în medie pe ţară o roadă de 
2,8-3,1 tone/ha de grâu de 
toamnă. Roada medie pentru 
ultimii 10 ani a constituit 
2,7-2,8 tone. Însă anul trecut 
roada medie de grâu a fost 
de 3,5 tone la hectar. 

În rezultatul investigaţi-
ilor agrometeorologice efec-
tuate privind situaţia curen-
tă şi evoluţia condiţiilor me-
teorologice pentru fenofazele 
ulterioare ale fl orii-soarelui, 
Serviciul Hidrometeorologic 
de Stat prognozează pentru 
anul 2015 în medie pe ţară o 
roadă de circa 1,4-1,6 tone/

ha, ceea ce înseamnă redu-
cerea, practic, în jumătate. 
Anul trecut producţia medie 
pe hectar s-a ridicat la 3,6 
tone, agricultorii moldoveni 
obţinând una dintre cele mai 
mari recolte din ultimii ani, 
de peste jumătate de milion 
de tone în toată ţara. 

Culturile agricole în 
acest an au fost afectate 
de seceta din luna mai şi 
ulterior de ploile puternice, 
cu grindină, din luna iunie. 
În condiţiile meteorologice 
a unei zone de risc, în care 
se afl ă Republica Moldova, 
unde seceta devine tot mai 
frecventă, diminuarea re-
coltei este un factor ordinar, 
care poate fi  depăşit prin 
respectarea tehnologiilor 
moderne de lucrare conser-
vativă a solului, utilizarea 
unor soiuri cu rezistenţă 
sporită (tolerante la condi-
ţii de secetă), respectarea 
asolamentului şi utilizarea 
concomitentă a unui spec-
tru larg de soiuri, susţin 
specialiștii.

Specialiștii recomandă să 
aveţi mai multă grijă faţă de 
animale în perioada caldă a 
anului, pentru a evita apa-
riţia stresului termic. Este 
necesar să asiguraţi un adă-
post corespunzător pentru 
animale, care să poată oferi 
protecţie faţă de acţiunea 
directă a razelor ultraviolete 
nocive. De asemenea, este 
nevoie să se asigure canti-
tăţi sufi ciente 
de apă și furaje 
corespunzătoa-
re cantitativ 
și calitativ și 
trebuie să se 
verifi ce buna 
funcţionare a 
echipamentelor 
de adăpare, de 
furajare și a 
sistemelor de 
ventilaţie. 

În caz de caniculă, ani-
malele folosite pentru tracţi-
une sau alte activităţi de po-
vară, nu trebuie exploatate 
în intervalul de timp 12:00 – 
18:00, dacă temperatura ex-
terioară, la umbra, depășește 
25 de grade Celsius. La orice 
modifi care suspectă a stării 
de sănătate a animalelor, 
precum și la apariţia unor 
modifi cări comportamentale 
este necesar să anunţaţi de 
urgenţă medicul veterinar 
din localitate. 

Pe perioada căldurii ex-
cesive, fermierii trebuie să 

se asigure că efectivele de 
animale sunt protejate îm-
potriva razelor ultraviolete 
severe și că hrana și apa 
sunt disponibile. În cazul în 
care animalele sunt ţinute 
afară, trebuie să existe um-
brare, precum și jgheaburi 
de apă potabilă, iar dacă 
sursele de apă sunt greu ac-
cesibile sau blocate, trebuie 
administrată apa manual în 

mod regulat, pentru a redu-
ce riscul de deshidratare. În 
cazul în care animalele de 
companie sunt ţinute afară, 
este important să se asigure 
o sursă de apă potabilă, pre-
cum și adăpost corespunză-
tor împotriva razelor solare. 
Atenţie deosebită trebuie 
acordată transportului ani-
malelor de companie, astfel 
încât acestea să nu fi e ţinute 
excesiv în vehicul, expuse în 
mod direct și pe o perioada 
îndelungată la radiaţiile ul-
traviolete și la temperaturi 
ridicate. 

 GRIJĂ SPORITĂ 
FAŢĂ DE ANIMALE 
PE PERIOADA CANICULEI 
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POSIBILITĂȚI

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE 
A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”

 Dezvoltarea afacerilor
 Elaborarea planurilor de afaceri (acreditaţi la programele IFAD şi 

proiectul ACED)
 Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru 

accesarea fi nanţărilor
 Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor şi 

identifi carea 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 
ofi ciul 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 

CARE SUNT ȘANSELE CARE SUNT ȘANSELE 
DE A SCĂPA DE EMBARGOUL RUS?DE A SCĂPA DE EMBARGOUL RUS?

În cadrul întrevederii, Osipov 
şi Rogozin au abordat și subiectul 
dezvoltării şi extinderii cooperării 
în sectorul agroindustrial. Potrivit 
comunicatului, partea moldove-
nească a subliniat importanţa 
intensifi cării dialogului în vederea 
eliminării restricţiilor tarifare şi 
netarifare aplicate de Rusia la 
importul mai multor categorii 
de mărfuri de origine moldove-
nească. Totodată, partea rusă şi-a 
exprimat disponibilitatea pentru 
a identifi ca soluţii la problemele 
existente în special, la exportul 
băuturilor alcoolice, producţiei po-
milegumicole procesate, produc-
ţiei de origine vegetală şi animală 
pe piaţa rusă. 

Recent, în cadrul unui in-
terviu televizat Victor Osipov, 
vicepremierul R. Moldova a vor-
bit despre şansele noastre de a 
depăşi embargoul rusesc pentru 
ca produsele agricole autohtone 
să revină pe piaţa tradiţională.  
„Mulţi evaluează la 1% şansele 
noastre de a depăşi embargoul. 
Poziţia mea e foarte simplă: dacă 
există măcar 1%, trebuie să-l 
valorifi căm, fi indcă Moldova este 
o ţară mică, cu resurse limitate. 
Se poate pierde foarte uşor din 
vedere, mai ales când vine vorba 
de marii jucători şi să rateze mo-

mentul când prezintă interes. Dat 
fi ind faptul că întâlnirea mea cu 
Dmitri Rogozin a avut loc într-un 
moment în care guvernul moldo-
vean a fost demis, demonstrează 
că în prezent, există acest interes 
din partea Rusiei şi sper că şan-
sele noastre sunt mai mari de 
1%”, consideră negociatorul din 
partea Moldovei.

PRODUSELE 
MOLDOVENEȘTI AJUNG 
ORICUM PE PIAŢA RUSĂ

Potrivit vicepremierului, 
consumatorii ruşi sunt obişnu-
iţi cu produsele moldoveneşti, 
acestea rămânând la un preţ 
accesibil şi foarte gustoase. Cu 
toate acestea, spune Osipov, în 
condiţii de embargo acestea sunt 
livrate pe alte pieţe, inclusiv cele 
europene, iar de acolo ajung în 
Rusia, fi ind însă mai scumpe de 
câteva ori pentru consumatorul 
rus. În prezent, în calea directă 
a lor spre piaţa rusă, există două 
tipuri de restricţii. Primul tip 
sunt taxele vamale, introduse la 
31 iulie 2014, ceea ce face ex-
porturile mai scumpe. Al doilea 
tip este embargoul, introdus din 
cauza temerilor părţii ruse în 
legătură cu semnarea de către 
Moldova a Acordului de asociere 
cu UE, precum şi cu partea prin-

cipală a acestuia – zona de liber 
schimb cu UE. De atunci au fost 
câteva excepţii – unor companii 
din Republica Moldova li s-a 
permis să importe mere. 

Ca o cale de a ieşi din „impasul 
comercial”, partea moldovenească 
a propus să se revină la relaţiile 
de comerţ normale, fi indcă doar în 
anul 2014, volumul schimburilor 
comerciale a scăzut cu 280 de 
milioane de dolari. S-a încheiat 
experimentul cu livrarea merelor, 
la care au participat 10 fi rme. „În 
legătură cu aceasta am propus 
ca în cazul în care partea rusă nu 
este pregătită încă să-şi revizu-
iască decizia de a introduce taxe 
vamale, să ne informeze din timp 
că planifi că din nou abateri de 
la embargo”, a menţionat Victor 
Osipov. „Este un aspect foarte im-
portant pentru planifi carea expor-
turilor. Spre exemplu, putem livra 
pe piaţa rusă aproximativ 200 de 
mii de tone de mere, dar trebuie 
să ştim că vor fi  acceptate. În 

acest caz, nici consumatorii ruşi 
nu vor trebui să plătească în plus 
intermediarilor”.

APAR PRIMELE REZULTATE 
Amintim că unii producători 

moldoveni încep să facă exporturi 
în Rusia. În curând două companii 
vinicole din Moldova – „Imperial 
Vin” şi „Mold-Nord” – vor începe 
livrările în Rusia. La începutul 
lunii iunie „Rospotrebnadzor” a 
permis acestor două companii 
„să prezinte mostre pentru exper-
tiză în laboratoare abilitate” ale 
Serviciului sanitar rus. Vicemi-
nistrul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, Eduard Gramă, a 
relatat că se aşteaptă că exportul 
poate începe din primele zile ale 
lunii august. El a spus că pentru 
obţinerea permisiunii de export 
urmează a fi  prezentate mostre 
pentru certifi care şi acreditare, 
deoarece în acest caz este vorba 
despre un nou contract şi de ace-
ea este necesar ca toate normele 
procedurale să fi e respectate. „Eu 
cred că în iulie se va rezolva pro-
blema, iar din august vor începe 
livrările”, a spus Gramă. 

Totodată, el a subliniat pasi-
vitatea companiilor vinicole din 
Moldova, care din cauza unei serii 
de cauze nu se grăbesc să între-
prindă acţiuni organizaţionale 
pentru reluarea exportului în Ru-
sia. „În primul rând, acum nu este 
sezonul: pentru regiunile îndepăr-
tate ale Rusiei sezonul va începe 
în a doua jumătate a lunii august, 
iar pentru Moldova – doar la sfâr-
şitul lunii septembrie. În al doilea 
rând, „Imperial Vin”  au comunicat 
că în legătură cu infl aţia, atât în 
Moldova, cât şi în Rusia, nu le este 
interesată livrarea unui sortiment 
larg de poziţii comerciale”, a expli-
cat viceministrul.

A.R.

La sfârșitul lunii iunie, Victor Osipov, viceprim-ministru 
interimar al Republicii Moldova a discutat la Moscova cu 
vicepreşedintele Guvernului Federaţiei Ruse, Dmitri Rogo-
zin, despre înlăturarea barierelor în comerţul bilateral dintre 
ţara noastră şi Rusia. Potrivit unui comunicat emis de către 
Guvernul de la Chişinău, discuţiile au avut loc în cadrul 
Comisiei interguvernamentale moldo-ruse de colaborare 
economică, iar la acestea au mai participat reprezentanţi 
ai ministerelor şi instituţiilor de profi l din cele două ţări. 
După această întâlnire, întors acasă, Victor Osipov, a vorbit 
în cadrul unui interviu despre şansele Moldovei de a depăşi 
embargoul rusesc, pentru ca produsele agricole autohtone 
să revină pe piaţa tradiţională. 
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OPORTUNITĂȚI

OAMENI DE AFACERI STRĂINI 
VOR SĂ INVESTEASCĂ 
ÎN AGRICULTURA MOLDOVEI

Oameni de afaceri de 
peste hotare, dar și antre-
prenori locali care acti-
vează în domenii conexe 
cu agricultura, au fost 
familiarizaţi cu posibili-
tăţile investiţionale din 
sectorul agroindustrial din 
R. Moldova. Antreprenorii 
au fost salutaţi de James 
Pettit, Ambasadorul SUA în 
Republica Moldova și Ion 
Sula, ministrul Agriculturii 
și Industriei Alimentare. 
Valentina Badrajan, direc-
torul executiv al FPM Mol-
dova, a ţinut să precizeze 

că Programul Compact a 
avut obiectivul de a asigu-
ra dezvoltarea economică 
a Republicii Moldova prin 
reformarea sistemului de 
irigare și prin acordarea su-
portului pentru producătorii 
agricoli care cresc produse 
de valoare înaltă. „Consi-
der că am reușit în cadrul 
programului să promovăm 
catalizarea investiţiilor în 
agricultură, iar astfel de 
conferinţe au ca scop faci-
litarea dialogului și crearea 
parteneriatelor durabile”, a 
precizat directorul executiv 
al FPM Moldova. 

Ambasadorul SUA 
James Pettit, a menţionat 

în cadrul evenimentului 
despre asistenţa pe care o 
acordă SUA pe parcursul 
ultimilor ani fermierilor și 
sectorului sectorul agro-
industrial din Republica 
Moldova. De asemenea, el 
a declarat că investiţiile 
efectuate prin intermediul 
Programului Compact în 
infrastructura drumurilor 
și sectorul de irigare, ofe-
ră oportunităţi excelente 
pentru investiţii din partea 
oamenilor de afaceri din 
ţară, dar și de peste hotare. 
Ministrul Ion Sula susţine 

că agricultura rămâne una 
din ramurile prioritare ale 
economiei naţionale. „Avem 
tradiţii și un potenţial 
enorm în acest sector care 
urmează a fi  valorifi cat. 
Ministerul Agriculturii își 
propune pentru următorii 
ani să aducă agricultura 
de subzistenţă în mediul 
agriculturii de afaceri”, a 
adăugat ministrul. Potrivit 
lui, politicile în agricultură 
sunt orientate în 3 direc-
ţii de bază: modernizarea 
sectorului agricol, ridicarea 
competitivităţii produselor 
și substituirea importurilor. 
„Din păcate astăzi impor-
tăm multe produse pe care 

le putem produce la noi 
acasă. De multe ori expor-
tăm materie primă și im-
portăm produse cu valoare 
adăugată înaltă”, susţine 
ministrul. 

Fostul ministru al agri-
culturii Vasile Bumacov a 
avut o prezentare în faţa 
participanţilor referitor la 
tendinţele în agricultura 
din ţara noastră. Potrivit 
lui, putem obţine în ţara 
noastră de pe terenurile 
noastre de trei ori mai mul-
ta producţie decât o facem 
acum. „Investitorul nu 
trebuie privit ca un sac cu 
bani, dar trebuie văzut ca 
un transfer de tehnologie, 
lobby, experienţă. Sporirea 
competitivităţi sectorului 
agrar este un pilon impor-
tant al strategiei în agri-
cultură”. Bumacov susţine 
că este important să avem 
grijă de resursele noastre 
naturale, de sol, despre care 
se vorbește frumos, dar nu 
s-au implementat tehno-
logiile necesare pentru a-l 
păstra. Printre problemele 
agricultorilor el a men-
ţionat accesul la fi nanţe 
iest ine și consolidarea te-
renurilor agricole. Printre 
direcţiile importante de 
dezvoltare a sectorului cu 
posibilităţi de investiţii, el 
a amintit despre cultivarea 
legumelor pe teren protejat, 
domeniul post-recoltare, 
agricultura organică, sec-
torul vitivinicol. „Vinul în 
lume este mult, dar în lume 
nu a fost și nu va fi  nicioda-
tă mult vin bun”, spune ex-
ministrul agriculturii. 

Pe parcursul conferin-
ţei, participanţii au fost 
informaţi despre climatul 
investiţional din Republi-

De curând, la Chișinău a avut loc o conferinţă privind oportunităţile de in-
vestiţii în sectorul agroindustrial din Republica Moldova. Evenimentul a fost 
organizat de Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPM) și reprezentanţa 
Corporaţiei Provocările Mileniului, care prin programul Compact desfășurat 
în ţara noastră, susţin tranziţia spre o agricultură performantă. 

ca Moldova, posibilităţile 
de a investi în producerea 
agricolă și infrastructura 
post-recoltare, potenţialul 
oferit de infrastructură de 
irigare modernă renovată 
cu fondurile Programului 
Compact. Totodată, mai 
mulţi antreprenori și-au 
prezentat experienţa de 
lansare și desfășurare a 
afacerilor agricole sau cele 
conexe cu agricultura din 
Moldova. La eveniment au 
participat mai multe asoci-
aţii specializate ale produ-
cătorilor agricoli din Repu-
blica Moldova, printre care 
și Federaţia AGROinform. 
Astfel, s-au putut  stabili 
relaţii directe cu oamenii 
de afaceri de peste hotare, 
valorifi când șansa de a dis-
cuta posibile parteneriate în 
domeniul agroindustrial.

INVESTITORII 
AU VIZITAT 
MAI MULTE 
AFACERI 
DE SUCCES

Conferinţa a inclus vi-
zitarea și studierea unor 
investiţii agricole. Astfel, 
participanţii au avut posibi-
litatea să viziteze mai mulţi 
agenţi economici care au 
înfi inţat livezi performan-
te graţie accesului la apa 
pentru irigare, întreţin sere 
cu energia produsă din bio-
masă, au construit depozite 
frigorifi ce pentru păstrarea 
fructelor și legumelor. 

Una din vizite a fost re-
alizată la staţia de pompa-
re din Slobozia-Dușca. Ale-
xei Ciobanu, președintele 

Asociaţiei Utilizatorilor de 
Apă pentru Irigare, a de-
clarat că producătorii sunt 
mulţumiţi de faptul că 
au intrat în programul de 
reabilitare a sistemelor de 
irigare de 4,7 mln dolari. 
Aria sistemului de irigare 
cuprinde 670 de hectare. 
„Au fost reabilitate două 
staţii de pompare care 
sunt amplasate de-a lun-

gul râului Nistru. Staţiile 
sunt dotate cu pompe noi, 
cu capacităţi care ne dau 
posibilităţi de extindere 
a terenurilor. Agricultura 
aproape este imposibilă 
fără irigare, iar reabilita-
rea le va da posibilitate 
producătorilor să își rea-
lizeze planurile. Sistemul 
de irigare ne permite să nu 
mai depindem de starea 
vremii”. Asociaţia a fost 
fondată cu 403 membri, 
dar utilizatori sunt mai 
mulţi. Cotizaţia membri-
lor constituie 260 lei pe 
hectar și 2,85 metru cub 
de apă pentru alţi utiliza-
tori. A fost vizitat unul din 
bazinele de acumulare a 
apei, pompată cu ajutorul 
staţiei anterior vizitate. 
În ultimii ani criza apei se 
simte tot mai mult, susţin 
producătorii agricoli, iar 
sistemele vechi de irigare 

au fost distruse. Partici-
panţii la vizitele în teren 
au avut posibilitatea să 
discute despre reușitele și 
provocările pe care le în-
tâmpină antreprenorii și să 
vadă în practică rezultatele 
investiţiilor efectuate.

O ultimă vizită a fost 
efectuată la depozitul fri-
gorifi c din satul Zăicana, 
Criuleni  unde producătorii 

agricoli Tudor și Gheorghe 
Ungureanu, deţin un frigi-
der cu o capacitate de 2.5 
tone. Ei au și o linie de sor-
tare, calibrare și ambalare a 
merelor. Livada fraţilor Un-
gureanu este una de tip eu-
ropean, cu sistem de irigare, 
de antigrindină și plasă ce 
protejează copacii. 

A.R. 

NOTĂ: Programul Com-
pact este un program de 
asistenţă al Guvernului 
SUA în valoare de 262 
milioane USD, care a 
avut ca scop să contri-
bui în perioada 2010 -  
2015 la creșterea econo-
mică în Republica Mol-
dova prin reabilitarea 
infrastructurii rutiere 
și susţinerea tranziţiei 
spre agricultura perfor-
mantă și renovarea a 10 
sisteme de irigare. 
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DILEME

CAMPANIA DE RECOLTARE A DEMARAT 
CU VERIFICĂRI ANTIINCENDIARE

EXPORTĂM MAI MULT 
SAU MAI PUŢIN ÎN UE?

În informaţiile furnizate 
de Ministerul Agriculturii 
putem vedea dinamica ex-
portului de fructe în I jumă-
tate a anului 2015. Astfel, 
pentru exportul de cireşe, 
deşi destinaţiile tradiţionale 
Belarus şi Federaţia Rusă îşi 
menţin poziţia de pieţe de 
bază, au fost înregistrate în 
premieră exporturi pe piaţa 
UE, în România şi Lituania. 

Se înregistrează majo-
rări la exportul de vişine 
şi cireşe. În perioada de 

referinţă au fost exportate 
6680,4 tone de cireşe (6575 
tone total în anul 2014) şi 
1890 tone de vişine (657,5 
tone total în anul 2014). 
Exportul de zmeură a con-
stituit 677,3 tone (181,7 
tone total în anul 2014). 
Circa 68% din aceasta a fost 
exportată în Uniunea Euro-
peană (461,3 tone). De ase-
menea,  în aceeaşi perioadă, 
au fost exportate 7526,6 
tone de căpşuni, 1140 tone 
de piersici, şi 1561,7 tone 

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului 
Agriculturii, în perioada ianuarie – iulie 2015, 
pentru grupa principală de fructe şi legume ex-
portate se înregistrează o tendinţă de majorare 
a volumelor de export precum şi o diversifi care 
a pieţelor de desfacere. Datele Biroului Naţio-
nal de Statistică arată că exporturile de mărfuri 
moldovenești destinate ţărilor Uniunii Europene 
au însumat 524,5 milioane de dolari, cu 0,5% 
mai mult faţă de aceeaşi perioadă din anul 2014. 
Totuși, mai mulţi analiști economici susţin că 
în cele 10 luni de implementare a Acordului de 
Liber Schimb cu UE, ţara noastră nu a reușit să 
acopere cotele de export pentru produsele agroa-
limentare prevăzute în documentul respectiv.

de caise. Exportul de mere a 
constituit 50320 tone. Deşi 
au fost exportate predomi-
nant în spaţiul CSI, au fost 
înregistrate exporturi spre 
noi destinaţii precum ar 
fi  Grecia, Emiratele Arabe 
Unite, Bangladesh, Egipt, 
Irak. Struguri de masă au 
fost exportaţi 4978 de tone, 
dintre care 46% au con-
stituit exportul în statele 
membre ale UE (România, 
Estonia, Spania). 

O tendinţă similară este 
înregistrată şi la exportul 
de cartofi  şi legume. Au fost 
exportate 7933,4 tone de 
cartof (7504 export total 
în anul 2014), 2936,3 tone 
de tomate, 4084,4 tone de 
ceapă (325 tone export total 
în anul 2014), 108 tone de 
varză (186 tone export total 
în anul 2014), 165,6 tone 
morcovi şi napi, rădăcinoa-
se (86 tone export total în 
anul 2014).

Datele Biroului Naţi-
onal de Statistică arată 
că exporturile de mărfuri 
moldovenești destinate ţă-
rilor UE au însumat 524,5 
milioane de dolari cu 0,5% 

mai mult faţă de aceeaşi 
perioadă din anul 2014. Cota 
exporturilor pe piaţa comu-
nitară se ridică la 64,6%. 
Totuși, mai mulţi analiști 
economici susţin că în cele 
10 luni de implementare a 
Acordului de Liber Schimb 
cu UE, ţara noastră nu a 
reușit să acopere cotele de 
export pentru produsele 
agroalimentare prevăzute în 
documentul respectiv.

Mihail Poisic, doctor în 
economie la Institutul Naţi-
onal de Cercetări Economice 
susţine că deși Moldova 
a obţinut acces la piaţa 
comunitară cu peste 500 
milioane de consumatori, o 
creștere esenţială a expor-
turilor în această zonă așa 
și nu a fost înregistrată. El 
susţine că de la 1 septem-
brie 2014, odată cu intra-
rea în vigoare a Acordului 
DCFTA și până în luna mai 
curent, volumul total al ex-
porturilor pe această piaţă, 
de fapt, a scăzut. „Avem un 
tablou general interesant. 
Foarte brusc a crescut reex-
portul. Dacă scoatem volu-
mul reexportului din totalul 

de export, atunci reiese nu 
o creștere, ci o reducere cu 
6,6% a exportului pe piaţa 
UE”, susţine el. 

De cealaltă parte, Octa-
vian Calmâc, viceministrul 
în exerciţiu al economiei, 
susţine că totuși, ne pu-
tem lăuda cu o creștere a 
volumului fi zic de produse 
autohtone livrate pe piaţa 
comunitară în opt luni de la 
implementarea Acordului. 
El recunoaște  că produ-
cătorii moldoveni nu au 
explorat cotele de export 
oferite de documentul re-
spectiv. În anul 2014, au 
fost valorifi cate doar cotele 
pentru exportul de struguri, 
iar în 2015 unica cotă care 
are o acoperire de circa 80% 
din cele 130 mii tone ac-
ceptate pentru livrări în UE 
este pentru cereale. În rest 
cotele nu au fost acoperite. 
Spre exemplu, producţia de 

mere a fost exportată doar 
în proporţie de 2%.

Analiștii economici sus-
ţin că producătorii moldo-
veni nu sunt competitivi pe 
piaţa UE. În  plus, ţara noas-
tră nu exportă produse cu 
valoare adăugată, ceea ce se 
răsfrânge asupra statistici-
lor. Potrivit lor, în perioada 
septembrie 2014 - martie 
2015, preţurile pentru o 
bună parte dintre produsele 
moldovenești exportate în 
UE a scăzut radical com-
parativ cu perioada 2013-
2014. Potrivit lui Mihail 
Poisic, unul dintre factorii 
care au infl uenţat această 
comprimare este supra 
oferta de pe piaţa respecti-
vă. Cel mai mult, preţurile 
s-au redus pentru miere, cu 
82 de cenţi la fi ecare kilo-
gram exportat în UE, cu 56 
cenţi pentru nuci și cu 12 
cenţi pentru struguri.

Inspectorii supravegherii 
de stat a măsurilor împotriva 
incendiilor recomandă respec-
tarea normelor antiincendiare 
tuturor proprietarilor de lanuri, 
pentru a preveni situaţiile ex-
cepţionale, printre care:
• este interzis fumatul pe 

utilajele şi maşinile agricole 
când se execută recoltarea 
cerealelor;

• înainte de a intra în cam-
pania de recoltare tractoa-
rele, combinele şi celelalte 
maşini agricole folosite la 
recoltarea şi transportul ce-
realelor, vor fi  revizuite din 
timp, înlăturându-se toate 
defecţiunile care ar putea 
produce incendii;

• interzicerea funcţionării 
utilajelor fără fi ltru de aer;

• nu se admit pierderi de car-
buranţi din rezervoare;

• prevederea ţevilor de 
eșapament cu site de capta-
re a scânteilor;

• instruirea personalului asu-
pra modului de prevenire 
și stingere a incendiilor, de 
acţiune în caz de incendiu 
și consemnare a instruirii 
în fi șe individuale de in-
structaj;

• fi ecare maşină va fi  dotată 
cu mijloace de primă inter-
venţie (stingătoare, bidoane 
cu apă, lopeţi, mături);

• nu se admite fumatul și 
focul deschis în lanuri, pe 

miriști, pe combine, utilaje 
sau la o distanţă mai mică 
de 100 de metri de punctele 
de seceriș, recoltă sau depo-
zitare a produselor agricole;

• se va executa izolarea la-
nurilor faţă de drumuri, 
păduri, căi ferate prin fâșii 
arate, cu o lăţime de 20-50 
metri;

• paiele rezultate după 
seceriș vor fi  evacuate în cel 
mult două zile, iar miriștea 
se va ara;

• se interzice arderea paielor 
sau altor resturi vegetale pe 
câmp.

În cazurile de risc, este im-
portant să fi e apelat de urgenţă 

Serviciul 901. Mai mult, în 
zilele de odihnă, toate subdivi-
ziunile Ministerului Afacerilor 
Interne vor monitoriza acţiu-
nile de recoltare în toată ţara, 
pentru a preveni situaţiile ex-
cepţionale. Verifi cările pompie-
rilor au demarat de la începutul 
lunii iulie și vor continua până 
la sfâ rșitul lunii august.

Serviciul Protecţiei Civile și Situaţiilor Excepţionale 
desfășoară în fi ecare vară verifi cări în domeniul antiin-
cendiar, odată cu începutul campaniei de recoltare, ceea 
ce presupune desfăşurarea unor activităţi care vizează 
recoltarea, transportul şi depozitarea atât a produselor 
agricole, cât şi a paielor. Scopul verifi cărilor pompierilor 
este de a evita incendiile necontrolate, ca urmare a  ne-
respectării regulilor şi măsurilor de apărare împotriva in-
cendiilor, atât pe timpul recoltării, cât şi după recoltarea 
cerealelor păioase. 
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REALIZĂRI

Directorii executivi ai 
organizaţiilor regionale au 
prezentat fi ecare în parte 
rapoartele de activitate și 
indicatorii pentru lunile 
mai-iunie. La nivel general 
se constată o bună organi-
zare a activităţilor, în teri-
toriu producătorii agricoli 
au parte de consultanţa ne-
cesară referitor la subvenţii, 
dar și la alte subiecte de 
interes pentru ei, din partea 
specialiștilor Federaţiei. 

Spre exemplu, Maria Rotaru 
directorul organizaţiei din 
Hâncești, a declarat că toate 
activităţile care au fost pla-
nifi cate pentru această pe-
rioadă au fost realizate. „Pe 
lângă activităţile în cauză, 
vreau să precizez că oferim 
asistenţă tehnică pentru 
fermieri în fi ecare zi. Le 
răspundem la întrebările pe 
care le au. De asemenea, am 
actualizat baza noastră de 
date și am organizat pentru 
tinerii fermieri o vizită cu 
schimb de experienţă și un 
seminar despre subvenţii. 
Pregătim și un pachet infor-
maţional pentru ei”, spune 
Maria Rotaru. 

Valeriu Botnari directo-
rul organizaţiei din Ungheni 
a menţionat despre organi-
zarea unei vizite de studiu 
pentru producătorii din ra-
ion în or. Dorohoi, România. 
Organizaţia preconizează să 
desfășoare la fi nele anului 
o Gală a femeilor de succes. 
Vera Grozavu de la fi liala 
AGROinform din Orhei a 

amintit despre acţiunea 
comunitară care va fi  orga-
nizată în curând în vederea 
construcţiei unei porţiuni 
de drum într-un sat din 
raion. Alexandru Fusa de la 
organizaţia din Fălești, la 
fel a raportat despre buna 
desfășurare a activităţilor 
planifi cate. El a amintit des-
pre importanţa seminarelor 
pe care le-au desfășurat re-
feritor la standardele euro-
pene, aducând la cunoștinţa 

producătorilor care sunt 
necesităţile în această 
direcţie. De asemenea, el 
a amintit despre crearea 
în Fălești a unei Asociaţii 
a producătorilor organici. 
Petru Ionel din Nisporeni a 
relatat despre organizarea 
adunării anuale a membri-
lor în s. Bălăurești, la serele 
unui producător de legu-
me. La fel a vorbit despre 
asistenţa tehnică pe care o 
oferă zilnic agricultorilor.  
Organizaţia a desfășurat și 
un seminar regional pentru 
producătorii de prune și 
altul pentru producătorii de 
struguri. Natalia Guţu din 
Râșcani a menţionat faptul 
că deja organizaţia are rea-
lizate 54 de dosare pentru 
subvenţii, a organizat semi-
nare privind contabilitatea 
și impozitarea în gospodări-
ile ţărănești cu grupurile de 
tineri fermieri. O activitate 
comunitară a acestei orga-
nizaţii a fost participarea 
la Festivalul Covorului în s. 
Zăicana, unde sunt nume-

ATELIER DE LUCRU 
PENTRU ORGANIZAŢIILE REGIONALE 
AGROinform
În ziua de 10 iulie, la sediul Federaţiei AGROin-
form a avut loc un atelier de lucru la care au par-
ticipat membrii ofi ciului naţional de coordonare 
și directorii executivi ai organizaţiilor regionale. 
Este al treilea atelier de acest gen din acest an, 
deoarece după cum a menţionat Iurie Hurmu-
zachi, vicedirectorul Federaţiei, asemenea întâl-
niri au devenit deja o tradiţie și sunt necesare 
pentru a face niște bilanţuri și analize.  

roase meșteriţe de covoare. 
Despre acţiuni similare, 
seminare, activităţi pentru 
fermieri, consultanţă teh-
nică au relatat și directorii 
din celelalte organizaţii re-
gionale: Cantemir, Drochia, 
Peresecina, Edineţ etc.

IFAD VINE 
ÎN SUSŢINEREA 
AGRICULTORILOR

La atelier a fost invitat 
Pavel Covali, specialist re-
zilienţa schimbări climate-
rice din cadrul UCID-IFAD. 
El le-a vorbit directorilor 
executivi despre asistenţa 
fi nanciară acordată în ca-

drul Programului Rural de 
Rezilienţă Economico-Cli-
matică Incluzivă IFAD VI. 
„Noi oferim un șir de gran-
turi în cadrul Programului 
IFAD VI. Un tip de grant 
este la procurarea tehnicii 
agricole no-till și mini-till. 
La fel, la procurarea tehnicii 
necesare pentru agricultura 
ecologică. Toată tehnica pe 
care producătorii o cumpără 

pentru agricultura ecologică 
și cea conservativă, poate 
fi  răscumpărată parţial cu 
ajutorul IFAD. Aceste gran-
turi pot fi  accesate de pro-
ducătorii agricoli, întreprin-
derile agricole de orice for-
mă organizatorico-juridică, 
cu excepţia celor din orașele 
Chișinău și Bălti. Suma pe 
care o oferim este de 10 mii 
dolari pentru un benefi ciar, 
dar nu mai mult de 50 % 
din costul tehnicii agricole, 
este nevoie și de contribu-
ţia proprie. Există anumite 
condiţii de aplicare, care pot 
fi  afl ate la IFAD”, susţine 
specialistul. 

Potrivit lui, este eligi-
bilă toată tehnica nouă 

procurată începând cu 1 
ianuarie 2015 sau care 
intenţionează producăto-
rii agricoli să o cumpere. 
Pentru agricultura con-
servativă ne referim la: 
semănători no-till, mini-
till, strip-till; scarifi cator; 
mașini pentru administra-
rea îngrășămintelor lichide 
și solide; stropitori tractate 
și autopropulsate pentru 

culturi de câmp; combine 
de recoltare cu mărunţitor 
de resturi vegetale. Pen-
tru agricultura ecologică: 
cultivatoare sau combine 
pentru cultivarea solului 
pe care se efectuează 3-4 
lucrări consecutive; tocă-
toare de resturi vegetale 
la culturi de câmp; folie 
pentru bazine la captarea 
apei de ploaie utilizată la 
irigarea culturilor agricole; 
mașini pentru administra-
rea îngrășămintelor organi-
ce; mașini pentru pregătirea 
composturilor; module de 
sere înzestrate cu plasă  
pentru protecţia culturilor 
de afi de, cicade etc.; semă-
nători și mașini de plantat 

răsad; cultivatoare printre 
rânduri; cultivatoare cu 
fl acără pentru distrugerea 
buruienilor în perioada de 
vegetaţie (arzător de buru-
ieni);  combine de recoltare; 
alte mașini și echipamente 
utilizate în agricultura eco-
logică.

IFAD mai oferă granturi 
pentru reabilitarea sau înfi -
inţarea plantaţiilor agro-fo-

restiere, care pot fi  accesate 
de primării și întreprinderi-
le agricole. Granturile sunt 
destinate pentru crearea de 
perdele forestiere de protec-
ţie; zone tampon riverane 
de-a lungul râurilor, para-
vânturi; reabilitarea habita-
telor din terenurile agricole 
(terenuri poluate cu fertili-
zanţi); împădurirea terenu-
rilor degradate (terenuri cu 
bonitatea solului < 40 punc-
te). Alte granturi sunt ofe-
rite pentru ameliorarea sau 
înfi inţarea învelișurilor de 
ierburi. Tipurile de învelișuri 
de iarbă pot fi : înierbarea în 
vii și livezi; cultivarea inter-
calată între rânduri; fâșii de 
fi ltrare de-a lungul bazinelor 
de apă; benzi de protecţie 
a terenurilor arabile; reabi-
litarea terenurilor erodate; 
ameliorarea terenurilor 
degradate (terenurilor de 
pășunat/fâneţe); înierbarea 
teraselor. 

În aceste zile, IFAD 
împreună cu organizaţiile 
regionale AGROinform, 
organizează mai multe 
seminare de informare a 
producătorilor agricoli și a 
autorităţilor locale despre 
toate aceste granturi. 

La fi nal, Iurie Hurmu-
zachi a informat directorii 
organizaţiilor regionale des-
pre rezultatele obţinute în 
cadrul comisiei parlamen-
tare cu privire la Pachetul 
Agricol. Directorii și-au 
exprimat satisfacţia faţă de 
activitatea acestei Comisii. 
Ei reprezintă producătorii 
agricoli din ţară, membrii 
Federaţiei și au declarat că 
aceștia așteaptă rezultatele 
munci i acestei comisii și 
implementarea în realitate 
a tuturor hotărârilor.

A.R. 
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SECTORUL STRUGURILOR DE MASĂ, 
IMPORTANT PENTRU MOLDOVA

Potrivit lui, pentru dez-
voltarea unor relaţii comer-
ciale pe termen lung, viti-
cultorii moldoveni trebuie 
să corespundă cerinţelor 
impuse de partenerii stră-
ini. „La fel de important 
este ca strângerea struguri-
lor să fi e efectuată în două 
etape, cu ulterioara sortare 
a ciorchinelor, răcire şi 
ambalare”, a menţionat el. 
Vorbind despre perspec-
tivele recoltei de struguri 
de masă în 2015, Gaberi 

a spus că perspectivele 
sunt bune, deoarece viile 
au trecut bine prin iarnă. 
„În anul curent încep a da 
roadă plantaţiile noi. În 
2014 am exportat peste 55 
mii tone de struguri, iar în 
anul curent avem şanse ca 
acest volum să se dubleze», 
a spus Gaberi.

Străinii și-au arătat in-
teresul pentru dezvoltarea 
acestui sector. Recent, un 
businessman din Irak și-a 
exprimat dorinţa de a crea 

în Moldova un centru de 
logistică pentru pregătirea 
loturilor mari de struguri 
de masă cu scopul de a le 
exporta. Potrivit unor sur-
se din cadrul Ministerul 
Agriculturii şi Industriei 
Alimentare (MAIA), busi-
nessmanul care a propus 
crearea centrului, propune 
investiţii pentru construc-
ţia acestuia. În acest sens 
ministerul caută un spaţiu 
potrivit, deoarece este vor-
ba despre construcţia unui 

Pentru Moldova este foarte important să unifi ce tehnologiile de îngrijire a so-
iurilor de struguri de masă, consideră Gheorghe Gaberi, președintele Asociaţiei 
Producătorilor de struguri de masă. El a declarat că o asemenea unifi care va 
permite asigurarea calităţii unice a strugurilor din an în an. „Numai astfel viti-
cultorii vor  putea forma loturi mari care vor corespunde cerinţelor și dorinţelor 
partenerilor.  Cumpărătorii din Orient sau Occident sunt gata să procure cel pu-
ţin 3 mii tone de struguri”, a spus Gaberi.  

La începutul săptămânii, a avut 
loc o conferinţă de presă la Minis-
terul Agriculturii, unde a fost lan-
sat cel de-al III-lea apel al Progra-
mului de granturi „Managementul 
durabil al terenurilor”, al proiectu-
lui Băncii Mondiale „Agricultura 
Competitivă” în Moldova (MAC-P). 
Programul de granturi este adresat 
fermierilor care au aplicat măsuri 
de protecţie şi ameliorare a solu-
rilor prin procurarea tehnologiilor 
No-till și Strip-Till pentru prelucra-
rea pământurilor, au plantat fâșii 
vegetative de fi ltrare, au cultivat pe 

contur, au aplicat managementul 
integrat al dăunătorilor, au sădit 
perdele forestiere de protecţie, au 
creat sisteme de captare a apei de 
ploaie, altfel zis au aplicat una sau 
mai multe practici de management 
durabil al terenurilor. Programul le 
oferă agricultorilor posibilitatea de 
a-și returna până la jumătate din 
sumele investite, plafonul maxim 
fi ind 20 mii dolari SUA. Bugetul 
Programului de granturi post-in-
vestiţionale ”Managementul dura-
bil al terenurilor” este de  3 mln. 
dolari SUA. 

În contextul eforturilor 
întreprinse de autorităţile 
moldovenești, în vederea diver-
sifi cării pieţelor de desfacere 
pentru produsele agroalimentare 
autohtone, începând cu 16 iulie 
curent, viceministrul agriculturii 
și industriei alimentare, Vlad 
Loghin,  efectuează o  vizită de 
lucru, de câteva zile, în Canada. 
În cadrul primei întrevederi la 
sediul central al Agenţiei canadi-
ene pentru siguranţa alimentelor 
din Ottawa, viceministrul a dis-
cutat cu Șeful Direcţiei biosecu-
ritate a plantelor și silvicultură, 
Gregory Wolff , subiecte de inte-
res comun, inclusiv procedurile 
necesare demarării controlului 
fi tosanitar în scopul autorizării 
importului de prune din Republi-
ca Moldova. 

Ofi cialii au salutat stabilirea 
unui dialog direct dintre Agenţia 
Naţională pentru Siguranţa Ali-
mentelor din Republica Moldova 
și instituţia omoloagă din Cana-
da. În acest scop, reprezentantul 
Agenţiei canadiene, a confi rmat 
disponibilitatea pentru dema-

rarea procesului de expertiză 
fi tosanitară și a încurajat partea 
moldovenească să urgenteze pre-
gătirea și expedierea în adresa 
partenerilor canadieni a între-
gului pachet de informaţii soli-
citate anterior de CFIA. Au fost 
discutate, de asemenea, etapele 
ulterioare ce urmează a fi  parcur-
se pentru a permite livrarea în 
Canada a primului lot de prune 
din Republica Moldova.  

Printre alte subiecte abordate 
de interlocutori au fost: mecanis-
mele oportune de colaborare în-
tre cele două agenţii specializate, 
care ar permite o cunoaștere mai 
bună a cerinţelor pieţei canadi-
ene pentru importul fructelor și 
legumelor proaspete și stabilirea 
unui mecanism de schimb de 
experienţă între specialiștii în 
domeniu. 

Despre importul vinurilor 
moldovenești în Canada, vicemi-
nistrul a discutat cu reprezen-
tanţii Societăţii de stat pentru 
alcool din Quebec (SAQ), cu 
sediul la Montreal, a cincea cea 
mai mare companie din lume 

după volumul băuturilor im-
portate. Cca 80% din băuturile 
aduse pe piaţa locală de SAQ 
constituie vinuri, consumătorii 
din Quebec fi ind cunoscuţi prin 
cultura tradiţională a consumu-
lui de vinuri. Mai mult, în ultimii 
ani se atestă o sporire semnifi ca-
tivă a interesului consumătoru-
lui pentru o gamă mai diversă de 
produse comercializate. 

Reprezentanţii SAQ au comu-
nicat delegaţiei din ţara noastră 
despre faptul că trei mărci de 
vinuri din Republica Moldova au 
trecut cu succes prima etapă de 
selectare desfășurată de SAQ și, 
după îndeplinirea formalităţilor 
necesare, urmează a fi  suspusă 
unei expertize organoleptice, care 
va permite ulterior, livrarea pri-
mului lot  de vinuri moldovenești 
pe piaţa din Quebec. 

Programul vizitei viceminis-
trului Vlad Loghin, organizat cu 
suportul Ambasadei Republici 
Moldova în Canada a mai cuprins 
o serie de  întâlniri cu potenţialii 
importatori de produse agroali-
mentare din Republica Moldova.

PRODUSELE MOLDOVENEȘTI 
SUNT PROMOVATE ÎN CANADA 

parc industrial, unde se vor 
afl a, preponderent, între-
prinderi de procesare post-
recoltare şi frigorifere”, a 
declarat sursa din cadrul 
MAIA. Potrivit spuselor 
sale, soiurile moldoveneşti 
de struguri de masă au 
şanse bune de a fi  vândute 
pe pieţele arabe. 

„În 2014 a avut loc mi-
siunea ACED la Dubai, unde 
reprezentanţii Moldovei au 
participat la expoziţii şi au 
semnat primele contracte. 
În această ţară, cât şi în re-
giune, sunt cerinţe specifi ce 
faţă de marfă. Este vorba 
că materialul ambalator să 
fi e uşor, izolator, pentru ca 
la transportarea strugurilor 
din frigider să nu apară 
condensat. Strugurii noştri, 
în special soiul „Moldova”, 

sunt populare în statele 
arabe”, a menţionat repre-
zentantul ministerului. El 
a subliniat că viticultorilor 
moldoveni specializaţi pe 
creşterea strugurilor de 
masă, le este difi cil să re-
zolve singuri problemele 
exportului acestora. „În ca-
zul logisticii bune şi a unui 
sistem bine pus la punct de 
comercializare, obstacole 
nu vor fi , deoarece multe 
ţări sunt gata să cumpere 
întregul volum de struguri 
exportaţi de Moldova deja 

astăzi”, a  declarat reprezen-
tantul MAIA, menţionând 
ţări ca SUA, Emiratele Ara-
be şi Rusia. 

În R. Moldova sunt circa 
15 mii ha de noi plantaţii 
de soiuri de masă, Randa-
mentul mediu a planta-
ţiilor este de 12 tone/ha, 
ceea ce permite colectarea 
a până la 180 mii tone. 
Având în vedere preţul 
mediu de 250-300 euro per 
tonă, venitul viticultorilor 
poate atinge 54 mil. de 
euro.

GRANTURI PENTRU AGRICULTORI

Ministerul Agriculturii şi Indus-
triei Alimentare din Moldova speră 
la dinamizarea cooperării cu statele 
din America de Sud. Ministerul a 
desfăşurat întrevederi cu antrepre-
norii din Bolivia, care au efectuat 
în Moldova o vizită de informare. 
Vlad Loghin, viceministrul Agricul-
turii, a declarat presei că în cadrul 
întrevederii din Chişinău, dedicată 
deschiderii în Bolivia a consulatului 
onorifi c al R. Moldova, reprezentan-
ţii ministerului de profi l au relatat 
despre potenţialul pieţei, discutând 
domenii concrete de cooperare. „În 
cadrul discutării intereselor am 
afl at că antreprenorii din Bolivia 
sunt interesaţi de fasolea uscată, 

a semifabricatelor din quinoa or-
ganică, sucuri concentrate, plante 
medicinale. De asemenea, ei doresc 
să realizeze în ţara noastră o serie 
de proiecte investiţionale”, a spus 
Vlad Loghin.  

Potrivit spuselor sale, un alt as-
pect important al negocierilor a de-
venit importul în Moldova a cărnii 
din Bolivia, însă ţara noastră nu o 
poate procura în cantităţi mari. „Noi 
am propus să fi e acordată mai mul-
tă atenţie vecinilor noştri – Ucraina 
şi Rusia. Dacă este vorba despre 
importul a 15 containere de carne, 
unul îl putem lua noi, însă pentru 
restul trebuie căutată altă piaţă de 
desfacere”, a explicat Loghin. 

MAIA SPERĂ LA O COLABORARE 
CU AMERICA DE SUD
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UTILE

Pitaya, manioc sau dudhi sunt câteva dinte 
fructele și legumele despre care e posibil să 
nu fi  auzit vreodată. Sunt populare în diverse 
colţuri ale lumii și ingrediente de neînlocuit în 
multe reţete. Mai jos vă prezentăm o listă cu o 
parte dintre cele mai ciudate fructe și legume.

Castraveciorii mexicani – ca aspect se pare că 
seamănă cu niște pepeni în miniatură. Sunt foarte dulci, 
se pot mânca cruzi, dar se recomandă și muraţi. Se coc și 
se culeg spre sfârșitul verii.
---------------------------------------------------------------------

Dudhi – seamănă foarte mult cu dovlecelul care se 
cultivă și la noi. I se mai spune pepenele lung și este 
foarte popular în China și India. Pentru că după ce se 
usucă coaja devine foarte dură și impenetrabilă, se elimi-
nă miezul și se folosește ca recipient pentru lichide.
---------------------------------------------------------------------

Manioc – este un arbust care se cultivă în zonele 
tropicale. Rădăcina sa se folosește în reţete de găluște, 
supe, tocăniţe și sosuri. Trebuie fi artă foarte bine pentru 
a fi  detoxifi ată.
---------------------------------------------------------------------

Fasole păstăi „șarpe” – se cultivă în special 
în zona asiatică. Au același gust și se prepară la fel ca 
fasolele cultivate la noi. Singura diferenţă importantă 
este că sunt cu mult mai mari decât cele care se găsesc 
Europa.

Karela – este foarte popular în bucătăria pakista-
neză și chinezească. Gustul acestor fructe este descris ca 
fi ind al unui „pepene amar”. Pentru a fi  înlăturată amă-
reala, înainte de fi  folosit în diverse mâncăruri, se fi erbe 
în zahăr brun. Se asociază cu preparate din miel sau de 
capră.
---------------------------------------------------------------------

Pitaya – i se mai spune „fructul dragonului”. Are un 
gust dulceag, iar textura interioară seamănă cu cea a 
unui kiwi. Pentru că are un conţinut redus de zaharuri și 
calorii este folosit deseori în curele de slăbire.
---------------------------------------------------------------------

Jicama – arată ca un cartof uriaș. Este o legumă care 
se cultivă în special în Mexic. La interior seamănă cu ţeli-
na. Se consumă în general în salate.

Jackfruit – are forma unui pepene. La gust e descris 
ca fi ind o combinaţie între măr, mango și banană. Este 
foarte popular în zona sudică a Asiei și se spune că provi-
ne din pădurile din sudul Indiei. 
---------------------------------------------------------------------

Durian – e ilegal să desfaci sau să mănânci acest 
fruct în locuri publice din Singapore. Miroase foarte urât 
și de cele mai multe ori se folosește în reţete de îngheţa-
tă sau la prăjituri.
---------------------------------------------------------------------

Salicornia – i se mai spune și „fasolea de 
mare”. Crește în zonele de teren cu multă sare, în 
special pe plaje sălbatice. Se găsește de cumpărat, 
destul de rar, în magazine din Marea Britanie și Sta-
tele Unite. Se prepară cel mai des la aburi, cu ulei de 
măsline și unt.

10 CELE MAI CIUDATE 
FRUCTE ȘI LEGUME TO

P
TO

P

10 CELE MAI CIUDATE 
FRUCTE ȘI LEGUME T

O
P
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P
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SĂNĂTATE

Deși este un produs care 
conţine minerale și vitami-
ne, este un diuretic foarte 
bun și contribuie la schim-
bul de substanţe din orga-
nism, pepenele verde poate 
fi  totodată foarte periculos, 
din cauza pesticidelor. Prin 
urmare, mare atenţie de 
unde îi cumpăraţi, mai ales 
că pe piaţă au apărut pe 
lângă pepenii de import 
și cei autohtoni. Potrivit 
specialiștilor din cadrul 
ANSA, producătorii locali și 
importatorii trebuie să de-
ţină certifi catul de inofensi-
vitate al produsului. Persoa-
nele care vând produse pe 
marginea drumului nu au 
autorizaţie de comercializa-
re și astfel încalcă ordinea 
publică. Fiecare cetăţean 
care vrea să cumpere un 
harbuz are dreptul să ceară 
autorizaţia și certifi catul de 

inofensivitate de la orice 
vânzător, indiferent de locul 
de comercializare. 

Responsabili din cadrul 
Primăriei capitalei spun că 
fi ecare cumpărător trebuie 
să atragă atenţia la unele 
momente care le pot pune 
sănătatea în pericol. „Produ-
sele comercializate în locuri-
le neautorizate sunt poluate 
cu diferite substanţe nocive, 
sunt contaminate microbi-
ologic și evident reprezintă 
un risc sporit pentru apariţia 
toxiinfecţiei la consumator. 
În afară de aceasta, faptul 
că pepenii verzi sunt expuși 
direct razelor solare ultra-
violete, duce la creșterea 
nivelului nitraţilor. Deoarece 
este începutul sezonului 
de consumare a pepenelui 
verde, ca o recomandare  
înainte de a consuma este 
necesar de a spăla bine și 

grave pot apărea convulsii 
și pierderea cunoștinţei. 
Aceste simptome pot apare 
la 1-6 ore de la consumul 
produsului. 

CUM NE SALVĂM 
DE NITRAŢI

Există câteva indicii 
care ne vor ajuta să deose-
bim fructele pline cu nitraţi 
de cele crescute în voie. 
Iată câteva semne la care 
trebuie să atrageţi atenţie 
atunci când cumpăraţi 
pepenii verzi. „Codiţa” pe-
penelui verde trebuie să fi e 
uscată. Asta este o dovadă 
că fructul s-a maturizat sub 

soare, dar nu a fost rupt de 
verde  și „copt” de nevoie 
cu ajutorul unor substanţe. 
Despre faptul că s-a copt pe 
cale naturală, vorbește și 
pata galbenă din partea cu 
care fructul a fost culcat pe 
pământ.

Dacă ciocănim pepenele 
și auzim un sunet sonor, 
înseamnă că e copt și se 
știe că în produsele coapte 
nitraţii sunt mai puţini. 
Conţinutul chimicalelor 
poate fi  verifi cat și după ce 
am despicat pepenele. Tă-
iem din fruct câteva cuburi 
și le punem într-un vas cu 
apă. Dacă apa devine tul-
bure, e un semn bun, dacă 
apa se colorează în roz – e 

semn de nitraţi. Necesită 
să fi e inspectată și tăietura 
făcuta pepenelui. Un indiciu 
al nitraţilor este tăietura 
lucioasă și netedă, pe când 
fructul natural va avea o 
suprafaţă fi broasă, cu fi rice-
le zaharoase. 

Dacă punem fructul 
într-o cadă plină cu apă, 
pepenele bun va rămâne 
la suprafaţă, iar cel plin de 
chimicale se va scufunda. 
Pentru mai multă siguran-
ţă, știind că o mai mare 
concentrare de nitraţi se 
afl ă sub coaja  pepenelui 
verde, nu roadeţi miezul, 
adâncindu-vă și în crustă.

  A.R. 

Sezonul intoxicaţiilor cu pepene verde a început. 
Numai în ultima săptămână au fost înregistrate 
în jur de 10 cazuri de intoxicaţie cu pepene verde. 
Medicii atenţionează populaţia să fi e atentă de 
unde cumpără acest produs, iar la primele pro-
bleme de sănătate să se adreseze la specialiști. 
Mai mult, ei interzic consumul de pepene verde 
pentru copiii mici, pentru că le poate cauza alergii 
periculoase. 

PORUMBUL ESTE UN MEDICAMENT UNIVERSAL

Porumbul este bogat 
în acizi grași nesaturaţi, 
acizi monosaturaţi (mai 
ales oleic), polinesaturaţi 
– acid linoleic și saturaţi; 
porumbul este bogat în 
vitaminele A, B, C și E, 
precum și în săruri mi-
nerale (magneziu, fosfor, 
potasiu) și fi bre. Boabele 
de porumb sunt bogate 
în hidrocarburi, amidon, 
albumine, foarte multe 
vitamine din grupa B, fi er, 
fosfor, magneziu, zinc 
și potasiu.  Magneziul, 
prezent în cantităţi mari 
în porumb, luptă cu îm-
bătrânirea organismului. 
Introducerea porumbului 
în meniul zilnic scade 
riscul apariţiei bolilor de 
inimă și a cancerului, iar 
hidrocarburile din porumb 

dau energie și nu permit 
depunerea grăsimii. 

Porumbul ajută la di-
gestie, acesta este foarte 
bogat în fi bre insolubile 
și combate constipaţia 
și hemoroizii; Porumbul 
menţine sănătatea siste-
mului nervos și funcţiei 
cognitive a creierului 
datorită vitaminei B. Po-
rumbul previne anemia, 
este bun pentru piele și 
ochi, pentru că este o 
sursă importantă de be-
tacaroten, care previne 
îmbătrânirea prematură 
a pielii; reduce efecte-
le negative ale razelor 
solare asupra tenului și 
îmbunătăţește vederea. 

Previne cancerul 
deoarece este o sursă 
importantă de antioxi-

danţi: conţine, mai ales, 
un compus antioxidant 
numit acid ferulic care 
este un agent anticance-
rigen și care s-a dovedit a 
fi  efi cient în combaterea 
tumorilor care generează 
cancerul la sân și fi cat. 
Porumbul acţionează 
foarte bine în boli pre-
cum litiaza renală, cistita 
cronică, ateroscleroza, 
avitaminoze, nevroze, 
obezitate, gastrită și ulcer, 
dischinezie biliară, consti-
paţii, intoxicaţii, afecţiuni 
ale aparatului respirator 
și tulburări sexuale, reu-
matism, artrită, amigdali-
tă sau infecţii bacteriene.

CALITĂŢILE 
PRODUSELOR 
DIN PORUMB 

Mătasea de porumb 
se usucă și se utilizează 
sub formă de infuzie. Nu 
se îndulcește. Se beau 3-4 
căni/zi. Ceaiul din mătase 
de porumb este indicat în 
litiază renală, cistite, al-
buminurie, în eliminarea 
apei în ţesuturi. Acesta 
ajută la eliminarea pie-
trelor sau a nisipului 
de la rinichi. Combate 
adenomul de prostată, 
artrită, colecistită, litiază, 
hepatită cronică, reu-

matismul și ajută foarte 
mult la slăbire în caz de 
obezitate. O jumătate de 
linguriţă de pulbere de 
mătase de porumb, are 
efect calmant gastric, an-
tiinfl amator pentru tubul 
digestiv, stimulent al 
secreţiei de bilă, reglator 
hormonal și antihemo-
ragic. Se face o infuzie 
cu 2 linguri de mătase 
de porumb la 200 ml apă 
clocotită (se ia câte o lin-
guriţă la 2-3 ore). 

Uleiul obţinut din ger-
meni de porumb conţine 
într-un procent însemnat 
vitamina E, care este un 
antioxidant efi cace. Aceas-
tă vitamină contribuie 
la fortifi carea sistemului 
imunitar și muscular al 
omului. Acesta este un an-
tioxidant care încetinește 
procesul de îmbătrânire. 
De asemenea, este un bun 
drenor al căilor biliare, 
precum și un moderator al 
tiroidei. Este recomandat 
în alimentaţia bolnavi-
lor de diabet. Uleiul de 
porumb tratează ulcerul 
gastric și duodenal, împre-
ună cu sunătoarea sau cu 
mierea de albine. Căderea 

excesivă a părului poate 
fi  stopată prin masaje ale 
scalpului cu ulei de po-
rumb. Cenușa de coceni 
este foarte bună contra 
gastritei hipoacide, contra 
indigestiilor și a fermen-
taţiilor gastro-intestinale, 
contra diareei și contra in-
fecţiilor colonului. Extern, 
preparatul se folosește ca 
antiseptic și antiparazitar.

Mămăliga poate com-
bate gripa. În medicina po-
pulară, răcelile care nu ce-
dează la niciun tratament 
se vindecă prin aplicarea 
unei cataplasme cu mă-
măligă caldă. Se pune pe 
piept un tifon, peste care 
se întinde un strat gros 
de mămăligă, atât de fi er-
binte cât se poate suporta, 
după care se acoperă cu un 
material impermeabil și o 
pătură. Se ţine o jumătate 
de oră. Tratamentul este 
bun în cazuri de bronșită 
acută, gripă, pneumonie, 
tuse cronicizată. Aplicat 
în zona rinichilor, tratează 
colicile renale și nefritele, 
iar pe zona inferioară a 
abdomenului, e remediu 
rapid pentru anexite și 
cistite.

PEPENELE VERDE PEPENELE VERDE   GUSTOS,   GUSTOS, 
DAR NU PREA SĂNĂTOSDAR NU PREA SĂNĂTOS

ar fi  bine de pus și în frigi-
der”, spune Roman Vengher, 
șeful Direcţiei municipale 
pentru Siguranţa Alimen-
telor. Experţii în fertilizare 
agricolă menţionează că nu 
îngrășămintele în sine, dar 
cantitatea excesivă folosită 
în creșterea pepenilor verzi 
provoacă probleme de sănă-
tate. Intoxicaţiile sunt pro-
vocate de faptul că se acu-
mulează nitraţi în produse.

Medicii susţin că pe-
penele verde este con-
traindicat pacienţilor cu 
pancreatită, ulcer gastric. 
De asemenea, pacienţii cu 
diabet zaharat trebuie să 
consume limitat pepenele 
verde. Medicii pediatri in-
terzic copiilor sub 12 ani 
să consume pepene verde, 
susţinând că nu le aduce 
niciun benefi ciu. Ba mai 
mult, ar putea fi  internaţi 
cu o reacţie alergică gravă, 
pentru că mâncând pepene 
verde, copilul riscă să se 
otrăvească sau să aibă o 
alergie puternică, mai mult 
decât un adult. 

Potrivit specialiștilor, 
simptomele intoxicării cu 
nitraţi sunt: dureri de cap; 
greţuri; vomă; ameţeli; 
slăbiciune totală; în cazuri 

Acum este sezonul când porumbul dulce se mă-
nâncă cu mare post ă și trebuie să știţi că acesta 
are și o serie de benefi cii pentru sănătate. S-a 
dovedit că porumbul fi ert păstrează peste 63% 
din vitamine și aminoacizi intacţi. Porumbul 
fi ert, copt, sub formă de popcorn, făină, ulei sau 
ceai din mătase de porumb ne dăruiește incre-
dibile leacuri pentru afecţiuni de tot felul, fi ind 
considerat un medicament universal. 
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 INTERNAȚIONAL

 DRONELE SUNT TOT MAI UTILIZATE 
ÎN AGRICULTURĂ

CRIZA GRECEASCĂ AFECTEAZĂ 
PIAŢA ULEIULUI DE MĂSLINE 

Criza din Grecia, apărută ca urmare a 
închiderii băncilor, începe să fi e resimţită 
în industria uleiului de măsline. Fermierii 
greci refuză să livreze măslinele dacă dis-
tribuitorii nu îi plătesc cu bani gheaţă. În 
condiţiile în care băncile greceşti se afl ă 
în pericolul de a intra în incapacitate de 
plată, cei aproximativ o jumătate de mili-
on de cultivatori de măsline din Grecia se 
tem că băncile le vor sechestra conturile 

şi de acea refuză să accepte plăţi prin 
transferuri bancare. Vor doar bani gheaţă. 
În caz contrar, preferă să păstreze uleiul 
de măsline în depozitele proprii.

Marii cumpărători de măsline nu au 
sufi ciente bancnote cu care să-i plătească 
pe fermieri, chiar dacă au cerut, la rândul 
lor, propriilor clienţi – lanţuri de super-
marketuri, magazine şi restaurante – să-
şi plătească facturile în cash.

STUPUL DIN POLIURETAN, 
INVENTAT DE UN ROMÂN 

Stupul clasic din lemn are, de câţiva 
ani, un concurent serios după ce un inginer 
din Cristești, judeţul Mureș, a revoluţionat 
creșterea albinelor prin scoaterea pe piaţă a 
stupului din poliuretan, un material sintetic 
pe care îl importă din China. Poliuretanul 
este folosit cel mai adesea în construcţii 
pentru izolarea caselor, dar în apicultură le 
conferă albinelor exact confortul de care be-
nefi ciază și oamenii în locuinţe: vara rece și 
iarna cald. Stupul din poliuretan este realizat 
de o fabrică românească din Cristești judeţul 
Mureș. Despre avantajele folosirii unui stup 
de poliuretan a povestit un apicultor cunos-

cut în Ardeal, Mihai Gramă. „Sunt unicat 
deocamdată. Este un material al viitorului, 
că dacă acum 20 de ani nu vorbeam despre 
programe naţionale de izolat blocuri, astăzi 
trebuie și e necesar. Să știţi că și albina, ca și 
omul, are nevoie, vara, să fi e protejată de căl-
dură și iarna, de frig, de intemperii”.  

Preţul unui stup din poliuretan pornește 
de la 80 de euro. La preţ se adaugă și costul 
accesoriilor pentru hrănire sau colectare de 
polen, astfel că se poate ajunge aproape de 
100 de euro pentru un stup complet. Banii 
cheltuiţi se întorc însă sub formă de miere, 
spun apicultorii. „Randamentul pe care îl 
dă este altul. Personal am ars toţi stupii din 
lemn când am văzut câte benefi cii are un 
astfel de produs. În primul rând albinele 
nu mai consumă o cantitate mare de miere 
iarna, ci doar jumătate. Plus că familiile de 
albine sunt mult mai protejate astfel că, în 
iarnă, apicultorul nu mai pierde așa multe 
albine”, spune Mihai Gramă. El a precizat și 
că de opt ani folosește acest tip de stup și 
rezultatele au fost vizibile.  

Avantajele pe care le oferă un stup de 
poliuretan faţă de unul obișnui sunt: izo-
larea termică foarte bună; nu putrezește 
chiar dacă stupul este așezat timp înde-
lungat pe pământ; nu poate fi  dizolvat de 
niciun fel de diluant; nu trebuie vopsit; se 
livrează demontat și în zece minute poate fi  
montat la faţa locului. Mai mult, în dotare 
dispune de un sistem întreg de accesorii 
pentru hrănire, colectare de polen și este 
foarte ușor astfel că poate fi  mutat în diver-
se locuri sau încărcat în camioane.  Bonus: 
materialul este foarte rezistent, așa că 
acești stupi pot să ţină o viaţă.

Drona inventată de stu-
dent cântăreşte 2.5 kilogra-
me, cu tot cu baterii. Cară o 
cutie cu un motor mic, co-
nectat la un dispozitiv care 
scoate gândacii. Godfrey a 
dezvoltat întâi conceptul 
ca un proiect pentru o bur-
să de vară. „Gândacii sunt 
depozitaţi în nişte cilinidri 
mici, cu un mediu de ver-
miculită. Diseminarea lor 
deasupra unui câmp de 
cinci hectare, prin metode 
convenţionale, ar dura ex-
trem de mult. Drona poate 

să acopere un teren de ase-
menea dimensiuni în mai 
puţin de 15 minute”, explică 
Godfrey. Godfrey face în 
prezent mai multe teste la 
o fermă de lângă campusul 
universităţii. El fi xează o ca-
meră cu infraroşu în partea 
de jos a dronei, ca să poată 
deosebi zonele deja tratate 
de cele netratate. În cazul 
în care câmpurile tratate cu 
ajutorul dronei prezintă o 
creştere a biomasei culturii, 
Godfrey va şti că metoda sa 
funcţionează.

În ziua de azi, dronele se găsesc peste tot – omoa-
ră, monitorizează, cartografi ază şi plantează. Mai 
nou, sunt folosite şi pentru combaterea dăunăto-
rilor. Michael Godfrey, un student în ştiinţe agri-
cole de la Universitatea din Queensland, Austra-
lia, a dezvoltat un vehicul zburător care împrăştie 
nişte insecte benefi ce, acarianul Californicus. Răs-
pândirea insectelor printr-un câmp agricol, spune 
studentul, ajută la uciderea altor insecte nedorite, 
iar prin acest proces se economisesc atât bani, cât 
şi timp.„Ideea este de a folosi prădători naturali 
pentru combaterea dăunătorilor agricoli. Putem 
scădea, astfel, utilizarea chimicalelor, care nu 
doar că fac rău mediului, dar sunt şi scumpe”, 
spune Godfrey. 

şi trage cu nişte păstăi de 
seminţe la o viteză sufi cient 
de mare cât să pătrundă în 
suprafaţa solului. Seminţele 
sunt pregerminate şi acope-
rite cu un hidrogel nutritiv, 
ca să aibă şanse mai mari să 
se prindă. Fletcher nu spune 
că metoda e mai bună decât 
plantarea manuală, dar e 
mai iest ină. El estimează că 
drona poate planta 10 se-
minţe pe minut. Cu ajutorul 
a doi operatori care mane-
vrează mai multe drone, ar fi  
posibil să planteze 36.000 de 
copaci într-o singură zi, iar 
felul ăsta de plantare s-ar 
ridica la doar 15 procente 
din costul necesar metode-
lor tradiţionale, estimează 
Fletcher. 

Compania BioCarbon 
se afl ă în Marea Britanie, 
iar Fletcher, inginer de 
meserie, a lucrat 20 de ani 
la NASA. El plănuieşte să 
colaboreze cu companii 
forestiere, cu organizaţii 
non-profi t şi cu guvernele 
din întreaga lume. Rămâ-
ne de văzut dacă metoda 
de plantare cu ajutorul 
dronelor va funcţiona şi în 
sălbăticie, unde s-ar putea 
să apară probleme legat 
de creşterea seminţelor 
plantate. Însă cu siguranţă 
e nevoie de plantarea a cât 
mai multor copaci, iar în 
locuri îndepărtate, fertile, 
unde oamenii ajung rar, 
s-ar putea ca dronele să 
facă o treabă bună. 

DRONA CARE 
PLANTEAZĂ COPACI 

O altă dronă poate plan-
ta copaci. Lumea arde sau 
taie în jur de 26 de miliarde 
de copaci pe an, dar replan-
tează în jur de 15 miliarde 
de copaci. În prezent, nu 
plantăm copaci sufi cient de 
repede pentru a combate 
defrişările şi asta reprezintă 
o problemă cu implicaţii 
majore pentru schimbările 
climatice. Lauren Fletcher 
vrea să se folosească de 
tehnologia dronelor, ca să 
automatizeze procesul de 

plantare. BioCarbon Engine-
ering, compania înfi inţată 
de Fletcher, intenţionează să 
semene până la un miliard 
de copaci pe an, fără ca mă-
car să atingă solul. Singurul 
fel în care putem rezolva 
această problemă este prin 
folosirea tehnicilor care nu 
ne erau la îndemână până 
de curând, crede Fletcher. 

Mai întâi de toate, drona 
BioCarbon zboară deasupra 
unei zone, cartografi ază 
nivelul de împădurire şi 
raportează potenţialul de 
restaurare. Apoi, vehiculul 
aerian coboară la 2-3 me-
tri deasupra pământului 

FERMIERII DE CACAO NU ȘTIU 
CE ESTE CIOCOLATA

Fermierii şi muncitorii 
de pe o plantaţie de ca-
cao din Coasta de Fildeş, 
ţară din Africa de Vest, au 
gustat pentru prima oară 
ciocolată, în momentul în 
care un jurnalist a venit să 
le ofere câteva batoane din 
acest produs delicios, din 
pulbere de cacao şi zahăr. 

Fermierii de pe plan-
taţiile de cacao nu ştiu la 
ce sunt folosite boabele de 
cacao pe care le cultivă de 
generaţii, deoarece cioco-
lata este foarte scumpă şi 
rar întâlnită în Coasta de 
Fildeş. Aici un baton de 
ciocolată costă doi euro, iar 
un muncitor de pe planta-
ţie câştigă şapte euro pe zi. 
„Nu ştiu ce se întâmplă cu 

boabele de cacao după ce 
sunt recoltate. Eu doar îmi 
câştig traiul. Occidentalii 
fac o mâncare bună din ele, 
dar nu ştiu ce”, i-a mărtu-
risit un fermier din Coasta 
de Fildeş unui jurnalist. 
La fi nalul discuţiei care a 
fost fi lmată, jurnalistul i-a 
oferit fermierului o bucată 

de ciocolată, iar după ce a 
gustat din această „mân-
care”, fermierul a început 
să zâmbească şi să spună 
cât e de dulce şi e bună. 
„Nu ştiam că este atât de 
gustoasă. Este pentru pri-
ma dată în viaţa mea când 
gust ciocolată”, a adăugat 
zâmbind fermierul. 
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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 CĂ ESTE MULT MAI GREU 
SĂ VINZI PRODUSUL SĂ VINZI PRODUSUL 
LA UN PREŢ CONVENABIL, LA UN PREŢ CONVENABIL, 
DECÂT SĂ PRODUCI 

MARKETING

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     16.07.2015

Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi Piaţa angro Chişinău 

(Albişoara) Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME

Ardei dulce 8.00 9.00 8.00 7.00 10.00 9.00 8.00 8.00 8.00 9.00 12.00 10.00 6.00 7.00 7.00
Cartofi  -  -   - 1.00 1.00 1.00 - - - - - -  -  -  - 
Cartofi  timpurii 4.00 5.00 5.00 3.00 6.50 5.00 3.00 5.50 3.00 3.00 8.00 6.00 4.00 5.00 4.00
Castraveţi 8.00 10.00 9.00 7.00 9.00 8.00 10.00 13.00 10.00 5.00 10.00 8.00 5.00 6.00 6.00
Ceapă albă  -  -   - - - - 14.00 15.00 14.00 - - -  -  -  - 
Ceapă galbenă 7.00 9.00 8.00 6.00 8.50 7.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 8.00 8.00 8.00
Ceapă roşie  -  -  - - - - 45.00 45.00 45.00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -  - 28.00 30.00 28.00 28.00 28.00 28.00 40.00 40.00 40.00 30.00 30.00 30.00
Dovlecei  -  -   - 3.00 4.00 3.00 - - - 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00
Morcov timpuriu 7.00 8.00 7.00 5.00 8.50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 12.00 10.00 6.00 7.00 6.00
Pătrunjel  -  -  - - - - 30.00 30.00 30.00 - - -  -  -  - 
Roşii de seră 6.00 8.00 7.00 4.00 10.00 7.00 3.00 6.00 5.00 5.00 12.00 8.00 4.00 5.00 4.00
Salată  -  -   - - - - 15.00 15.00 15.00 - - -  -  -  - 
Sfecla de masa timpurie  -  -   - 4.00 5.00 4.00 6.00 7.00 6.00 5.00 6.00 6.00 8.00 8.00 8.00
Usturoi 15.00 17.00 15.00 18.00 18.00 18.00 23.00 25.00 23.00 25.00 40.00 30.00  -  -  - 
Varză 1.50 2.00 2.00 - - - - - - - - -  -  -  - 
Varză timpurie  -  -  - 2.00 2.50 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00 2.00
Varză broccoli  -  -  - - - - 40.00 40.00 40.00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - - - - 14.00 15.00 14.00 12.00 15.00 12.00 20.00 20.00 20.00
Varză de pechin  -  -  - 15.00 15.00 15.00 12.00 12.00 12.00 - - -  -  -  - 
Vinete  -  -   - 7.00 10.00 9.00 8.00 8.00 8.00 9.00 10.00 10.00 10.00 12.00 10.00

FRUCTE
Banane  -  -   - - - - 21.00 21.00 21.00  -  -  - 22.00 22.00 22.00
Caise 9.00 10.00 9.00 8.00 10.00 9.00 13.00 13.00 13.00 15.00 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00
Coacăză neagră  -  -   - 30.00 30.00 30.00 23.00 40.00 23.00 30.00 35.00 35.00  -  -  - 
Coacăză rosie  -  -  - - - - - - - 20.00 25.00 20.00  -  -  - 
Grepfrut  -  -  - - - - 35.00 35.00 35.00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - - - - 40.00 40.00 40.00 - - - 30.00 30.00 30.00
Mere  -  -  - - - - 12.00 18.00 12.00 5.00 10.00 5.00  -  -  - 
Mere Golden  -  -   - - - - 22.00 23.00 22.00 - - -  -  -  - 
Mere Idared  -  -  - - - - 17.00 17.00 17.00 - - -  -  -  - 
Mere Richard  -  -  - - - - 15.00 18.00 15.00 - - -  -  -  - 
Pepene galben (zemos)  -  -  - 14.00 14.00 14.00 15.00 18.00 15.00 12.00 15.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Pepene verde (harbuz) 6.00 6.00 6.00 4.00 7.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 7.00 5.00 4.00 4.00 4.00
Pere  -  -   - - - - 4.00 13.00 4.00 5.00 10.00 6.00  -  -  - 
Piersici 6.00 8.00 7.00 4.00 6.00 5.00 3.00 5.00 3.00 7.00 9.00 8.00 3.00 4.00 3.00
Portocale  -  -  - - - - 20.00 20.00 20.00 - - -  -  -  - 
Prune  -  -   - - - - 10.00 10.00 10.00 8.00 12.00 10.00  -  -  - 
Prune uscate  -  -   - - - - - - - 25.00 35.00 30.00  -  -  - 
Vişină  -  -  - - - - - - - 5.00 8.00 5.00  -  -  - 
Zmeură 15.00 15.00 15.00 18.00 18.00 18.00 27.00 27.00 27.00 20.00 25.00 20.00  -  -  - 
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CERERI ȘI OFERTE

Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține 
www.agravista.md

OFERTE COMERCIALE
Perioada 1 - 22 iulie 2015

Plantele crescute în jardiniere și 
ghivece sunt aproape dependente 
de îngrășăminte pentru a se dezvol-
ta. În grădină, un sol sărac are și el 
nevoie de puţin ajutor pentru a fi  ro-
ditor. În condiţiile în care producem 
cantităţi enorme de deșeuri mena-
jere care iau de obicei drumul gu-
noiului, răspunsul pentru o grădină 
prosperă este adesea la noi. Vă pre-
zentăm cele mai bune îngrășăminte 
pentru fl ori, cu câteva sfaturi pentru 
a le produce voi înșivă acasă. 

Reciclând unele resturi menajere vom 
contribui la reducerea volumului de gu-
noi care merge la gropile de la marginea 
orașelor. Apoi, îngrășământul rezultat 
îmbunătăţește calitatea solului din grădină, 
acţionând ca un pesticid natural. Mai mult, 
acesta însănătoșește solul, fapt care duce la 
plante mai sănătoase și recolte mai bogate. 
Puteţi la fel de bine scăpa de buruieni și, 
de ce nu, puteţi câștiga bani dacă produceţi 
îngrășământ natural pe bază de resturi me-
najere în volum mare. 

Ce putem folosi pentru a produce un 
îngrășământ natural la noi acasă? Folosiţi, 
în primul rând, materia organică precum 
coji de fructe și legume, fructe și legume 
în stare de descompunere, crengi și frunze 
rezultate din procesul de curăţare a plante-
lor sau arbuștilor, pliculeţe de ceai, zaţ de 

cafea, coaja de ouă zdrobită și fl ori. Toate 
acestea conţin azot și dau compoziţiei de 
îngrășământ umiditatea necesară fără de 
care substanţa fi nală ar fi  mult prea uscată. 

Alte resturi, precum frunze uscate, hâr-
tie și carton mărunţite, coceni de porumb 
tăiaţi mărunt, vată de bumbac neconta-

minată, rumeguș – dau compoziţiei fi nale 
carbonul necesar înmulţirii microbilor care 
ajută la descompunere. Este indicat să fo-
losiţi cantităţi egale din cele doua tipuri de 
materie descrise mai sus astfel încât com-
binaţia azot/carbon să fi e una echilibrată. 
Lesne de înţeles că nu putem folosi produse 
chimice, mâncare gătită sau plastice în ast-
fel de compoziţii.

Într-un recipient așezaţi aceste materii 
în straturi, peste un prim strat de pământ 
sub care se afl ă dopuri de plută care să 
menţină umezeala în interior. Acoperiţi fi -
ecare nou strat de resturi menajere bogate 
în proteine cu materie bogată în azot, după 
care acoperiţi din nou cu pământ. Repetaţi 
procedura până când umpleţi recipientul 
cu stratul fi nal fi ind cel de pământ. Aco-
periţi recipientul cu un capac și ameste-
caţi săptămânal pentru a permite aerului 
să pătrundă în interior și să grăbească 
descompunerea materiei. Stropiţi cu apă 
ocazional, dar evitaţi să turnaţi prea multă 
pentru ca îngrășământul să nu capete un 
miros neplăcut. Într-un climat temperat, 
îngrășământul ar trebui să își atingă calită-
ţile nutritive după cel puţin trei luni. Apli-
caţi îngrășământul natural la baza plantelor.

CELE MAI BUNE ÎNGRĂȘĂMINTE 
PENTRU FLORI, SOLUŢII DE LÂNGĂ NOI

OFERTE 

Produs / Serviciu Preţ Cantita-
te Contacte 

Ardei dulci 12 000 MDL 4 t 

Ungheni, Manoilești; Telefon: 
+373 236 73253; Mobil: +373 795 
50647; Email: glodeanu@mail.
md 

Ardei dulci 15 000 MDL 3 t Email: istrungaru@mail.ru 

Roșii de seră 15 000 MDL 5 t 

MD-3618, s. Chirileni, raionul 
Ungheni ; Telefon: 00373 236 
75258; Mobil: 00373 68569676 ; 
Email: sorucean@mail.md 

Roșii 10 000 MDL 5 t 

Ungheni, Manoilești; Telefon: 
+373 236 73253; Mobil: +373 795 
50647; Email: glodeanu@mail.
md 

Roșii 12 000 MDL 5 t Mobil: +37369357289; Email: 
strungarubs@mail.md 

Răsad de căpșuni 
Edinet; telefon: 078767304; 
Mobil: 078767304; Email: 
anushka.0406@bk.ru 

Terenuri agricole 
de la 200 ha-1200 
ha,urgent 1800 euro 
ha 

2 000 € 1 200 l 
com.Grătiești; Telefon: 79868822; 
Mobil: 79868822; Email: 
noks666@gmail.com 

Produc tomate în 
seră și vând la pret 
bun 

2 t Telefon: 079695066

Piersici,  soi Re-
dhawen și Collins 10 t Telefon: 060018007

Piersici în stare 
proaspătă 3 t Telefon: 069215116

Tomate în stare 
proaspătă 3 t Telefon: 068083841

Castraveţi în stare 
proaspătă 1 t Telefon: 068083841

Răsad de căpșuni, 
sort remontant adus 
din Franta CHAR-
LOTTE-5 lei fi rul

Telefon: 078767304
Mobil: 078767304

Fructe de aronie 3000 kg Telefon: 069319134
Mobil: 069319134

Grâu de calitate, 23% 
gluten, 95% IDC

3500.00 
MDL 400 t Telefon: 0 236 76239

Mobil: 068880678

Grâu de calitate su-
perioară

Telefon: 0 236 42276
Mobil: 0 79041155

CERERI

Produs / Serviciu Preţ Cantita-
te Contacte 

Cumpăr iepuri de 
prăsile cu acte în 
ordine 

0 MDL 20 cap Pereni; Telefon: 068056213; 
Email: ntronciun@bk.ru 

Făină de grâu calitate 
superioara 6 000 MDL 500 t 

s. Valea Mare, r-ul Ungheni; Tele-
fon: +373 236 43006; Mobil: +373 
697 09509; Email: vpelipetchi@
gmail.com 

Cumpăr porumb 2 500 MDL 1 500 t 
Telefon: 069370107; Mobil: 
068717236; Email: teodor.chis-
tol@gmail.com 

Cumpăr porumb 125.00 € 500 t
Telefon: 069319134

Mobil: 069319134

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md
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PUBLICITATE

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

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 

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

 Asistenţă tehnică 
 O gama larga de utilaj 
nou pentru aceste tractoare 
precum:
Pluguri 

Stropitoare combinată (dotată 
atât cu ventilator pentru stropit în 
vie, cât şi cu braţe pentru stropitul 
culturilor de câmp) 

Grapă cu discuri
Cultivatoare
Cositoare cu rotor
Cositoare plată
Burghiu de săpat gropi
Remorcă simplă sau bascula-
bilă
 Tocător de crengi

TOATE PIESELE DE SCHIMB 
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE - 
suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ 

CONSUM REDUS

TRACŢIUNE 4x4

LONGEVITATE 

STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ 

PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ

PREŢ MIC

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md

 informaţii despre preţuri pe diferite pieţe agricole din ţară;
 cereri şi oferte de producţie agroalimentară;
 recomandări ale specialiştilor în agricultură despre:
     creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
     îngrijirea livezilor şi viilor,
     creşterea animalelor,
     idei de afaceri profi tabile argumentate economic. 

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM 
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

12 36 72 108 132
* august vacanţă

Index de abonare: 

PM 21948

ŞI VEŢI PRIMI:
Abonaţi-Vă la ziarul

PREŢURI DE ABONARE (lei)

TOATE ACESTEA TOATE ACESTEA 
LA UN PREŢ LA UN PREŢ 
REZONABIL REZONABIL 
DE NUMAIDE NUMAI

132132 de lei de lei  
PENTRU PENTRU 

ABONAMENT ABONAMENT 
ANUALANUAL

DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE 

AGROinformmedia
media©

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?

Publicitate în ziarul AgroMediaInform 
TELEFONUL DE CONTACT: 022235698

1616  nr. 13-14 (187-188) 

23 iulie 2015


