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Încă 46 de companii autohtone au primit undă verde la exportul de fructe în Federaţia Rusă.
Din 21 septembrie alte câteva zeci de companii pot exporta în Federaţia Rusă mere, pere, gutui, piersici, nectarine, caise, vișine, prune și porumbele, în conformitate cu normele sanitare
ale Federaţiei Ruse şi Uniunii Vamale. Anterior, la începutul verii, aproximativ 25 de companii
au primit acest drept.
Hotărârea de a permite exportul de
fructe a fost luată de Rosselhoznadzor
după ce experţii ruși au stabilit că fructele care provin din Moldova corespund
standardelor de calitate. „În legătură
cu lipsa elementelor supuse carantinei
fitosanitare în produsele livrate din Republica Moldova, Rosselhoznadzor a decis
continuarea experimentului şi permiterea
importului de piersici, caise, vişine, cireşe,
mere, pere, gutuie, nectarine, prune şi porumbele pentru mai multe companii”, se
arată într-un comunicat de presă al instituţiei. Autoritatea fitosanitară rusă mai
subliniază că producţia livrată trebuie să
corespundă standardelor de carantină şi

fitosanitare ale Federaţiei Ruse şi a Uniunii Vamale, fapt garantat de Agenţia Naţională pentru Siguranţă a Alimentelor.
Nu se cunoaște după care criterii au
fost selectate aceste companii, alegerea
fiind făcută exclusiv de partea rusă. Experţii susţin că foarte probabil mare parte
din companii pot fi intermediari și nu
producători.
Potrivit lui Iurie Hurmuzachi, vicedirector AGROinform, extinderea listei companiilor este un lucru benefic și salutabil.
„Pe de altă parte noi nu știm după care
criterii au fost selectate aceste companii
de către de Rosselhoznadzor. Mulţi dintre
producători își exprimă îngrijorarea că în

lista respectivă pot fi prea mulţi intermediari care ar putea exporta și produse de
proastă calitate și riscăm să avem iarăși
probleme cu această ţară la acest capitol”.
După el, corect ar fi ca tuturor companiilor care corespund criteriilor de calitate
să li se dea șansa de a exporta în Rusia.
Listele cu aceste companii ar trebui să
fie întocmite de autorităţile din Moldova,
apoi trimise rușilor, pentru a negocia.
„Este important să ne folosim de oportunitatea oferită de Rusia, dar să nu uităm
că avem nevoie de diversificarea pieţelor”,
mai spune el.
Continuare în pagina 2

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

CAPITALA
CORTURILOR
De câteva zile,
centrul orașului
Chișinău este împânzit de corturi. Ele
stau în faţa Guvernului, Parlamentului,
Ministerului Agriculturii. Corturi sunt
de toate culorile și
pentru toate gusturile. Nu vorbim doar
Arina ROȘCA
despre culori politice,
dar despre culori în sensul direct: verzi, albastre, oranj,
roșii, sure – oricine își poate găsi ceva pe potrivă.
În orice ţara pretinsă civilizată și cu tendinţe spre integrare europeană, apariţia unui singur cort în faţa unei
clădiri guvernamentale, ar fi generat niște acţiuni din
partea autorităţilor. În Moldova corturile fac parte deja din
decorul capitalei. Cetăţenii se deprind cu ele, autorităţile la
fel. Nimeni nici nu le mai atrage atenţie, poate doar turiștii
care sunt în trecere prin republică și spun că așa ceva în
ţările lor ar fi inadmisibil.
Mi-a venit așa o idee năstrușnică în cap: ce-ar fi să
ieșim din apartamente și casele noastre și să ne mutăm în
corturi, dacă tot persistă această modă? Poate în această
situaţie, guvernanţii vor fi mai receptivi și se vor întoarce
cu faţa spre oameni? Pentru că ceea ce avem în ţara noastră acum constituie un paradox. Pe de o parte sondajele
arată că cea mai mare parte a populaţie este foarte nemulţumită de viaţa pe care o duce, preţurile cresc, salariile
sunt mizere, e un fel de luptă pentru supravieţuire. Pe de
altă parte ne place postura aceasta comodă și rămânem
în casele noastre să ne plângem de milă. Un turist din
Norvegia a fost recent în Moldova și într-o vizită la ţară, a
întrebat femeile care culegeau poamă în câmp cum este
viaţa lor. Răspunsul pe care l-a primit a fost de-a dreptul bizar: „totul este bine, totul este frumos, primarul e
bun…” Aceasta este, din păcate, marea parte din percepţia
cetăţenilor despre realitatea moldovenească: trăim foarte
rău, dar ne este bine așa.
Este adevărat că sunt multe întrebări referitor la cei
care stau în fruntea corturilor: ce urmăresc de fapt în realitate, de ce își schimbă solicitările după cum bate vântul…
etc. Totuși, istoria ne-a demonstrat că pentru a obţine
ceva, în cazul nostru: un trai mai bun, o societate mai
dezvoltată, este nevoie, în anumite momente, de acţionat.
Europa este un exemplu, marșul agricultorilor de luna trecută este un exemplu. Au cerut despăgubiri pentru secetă
și embargou, au ieșit în piaţă cu tractoarele și…le-au primit. Vă las să vă faceţi singuri concluziile.
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform
Bd. Ştefan cel Mare 123V
MD – 2004, Chişinău, Moldova
Tel (+373 22) 23 56 01, fax (+373 22) 23 78 30

Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform:
Cantemir (273) 2 28 53
Drochia (252) 2 70 32
Edineţ (246) 2 43 84
Făleşti (259) 2 29 51
Glodeni (249) 2 40 69
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Nisporeni (264) 2 38 57
Orhei (235) 2 49 55
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Cahul (299) 2 14 13
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RUSIA A RELUAT PARŢIAL
IMPORTUL DE FRUCTE
MOLDOVENEȘTI
Cele mai mari reţele de comerţ din Rusia
au confirmat că sunt
interesate să reia procurarea merelor, prunelor
și strugurilor din ţara
noastră. Potrivit presei
din Rusia, o reţea de magazine intenţionează să
cumpere fructe din Moldova. „În timpul apropiat, specialiștii companiei
urmează să-i contacteze
pe producătorii moldoveni. În primul rând, noi
intenţionăm să reluăm

și să sporească concurenţa la preţ printre furnizori, pentru a reduce
preţul final pe raﬅuri”,
a menţionat directorul
pentru relaţii externe al
companiei „Auchan Rossia”, Maria Kurnosova.
Mai jos puteţi vedea
lista de companii care
pot exporta fructe în
Rusia, începând cu 21
septembrie: SC „Getodava” SRL, SRL „NATSCRI”,
SRL „GOSVICCOMAGRO”, SRL „Impernucselect”, SC „Alexer
Service” SRL, SC „Lobi
Logistic”, SC „Fructoli-

„Maeta”, SRL „TRANSLIVAS”, ООО „ФРИГОТЕРМ”, SRL „AMICUTA”,
ООО „SV-Fruct”, ИП „IU.
ROBU”, ООО „ROSAGROGRUP”, КХ „Melniciuc
Victor Timofei”, ООО
„Кардашлык”, ООО
„Djeovit”.

Rusia a impus embargou produselor agroalimentare de provenienţă autohtonă încă din
vara lui 2014, din cauza

Moldova a reluat exporturile de fructe către
Federaţia Rusă, sub garanţia ANSA şi după avizul pozitiv al experţilor
Rosselhoznadzor, care
au inspectat la sfârșitul
lunii mai producători şi
sistemul de certificare
a produselor din Moldova. Inspecţia rusă a
permis exportul de mere,
pere, gutui, caise, vișine,
cireșe, piersici, nectarine, prune și porumbele
proaspete pentru 8 companii. De asemenea, au
fost ridicate interdicţiile
pentru raioanele Grigori-

livrările de mere, struguri și prune, însă deocamdată este prematur
de vorbit despre cantităţi”, au menţionat surse
din cadrul serviciului
de presă al companiei,
precizând că fructele din
Moldova tradiţional sunt
mai ieﬅine, comparativ
cu producţia similară
din alte ţări, de aceea
cumpărătorii vor avea
posibilitatea să cumpere
fructe proaspete la preţuri rezonabile.
Compania „Auchan”
la fel s-a arătat dispusă
să importe fructe din
Moldova, ceea ce va
„permite micșorarea preţurilor la aceste fructe în
magazinele din Moscova”. „Colaborarea cu producătorii moldoveni îi
va permite companiei să
lărgească asortimentul

nia”, SRL „Agrovis-Export”, SRL „AndextransNord”, SRL „Nord-Expofruct”, IM „Standard-Vin
Plus” SRL, SRL „RoAgroexport”, SRL „Birlie
Prim”, SRL „Vitarai”, SRL
„TAIX PRIM”, SRL „Stinca-Grup”, SRL „Predius
Grup”, SRL „Trans-Activ
Declar”, SRL „Frutctstar”,
SRL „Vlatalis-Impex”,
SRL „Postmiliard”, SRL
„Gotix Fruct”, SRL „MISTINCOM”, SRL „Polinsiv
Plus” SC, АО „ГермесАгросервис”, П.К
„Фруктагроком”, SRL
„Zalina Prim”, SRL „ROMANAGRO”, SRL „Vlagrial-Fruct”, SRL „MONSERAX-GSG”, SRL „Victor-Fruct”, SRL „FEDARGAVA”, SRL „Rusnada
Fruct”, SRL „Kra Fruct”,
SRL „Rapid-Comert”,
SRL „Agroteh-Nuc”, SRL

că producătorii moldoveni ar fi încălcat cerinţele fitosanitare. Chişinăul a calificat această
decizie drept una politică. Ulterior, mai multe
companii au primit permisiunea de a exporta
pe piaţa rusească.
După aproape un an
de la introducerea restricţiilor la exportul de
fructe, la 12 iunie 2015,
Rosselhoznadzor a oferit
mai multor companii
dreptul de export „în
calitate de experiment”.
Rosselhoznadzor a
anunţat atunci că a oferit dreptul de export „în
calitate de experiment
şi se bazează inclusiv
pe constatarea lipsei
elementelor supuse carantinei fitosanitare în
produsele moldoveneşti
la exportul de mere”. R.

opol, Dubăsari, Camenca,
Râbniţa şi Slobozia din
stânga Nistrului. Din 7
august, anul curent au
fost anulate interdicţiile
temporare la livrările
de fructe pe piaţa rusă
pentru încă 17 companii
din Republica Moldova.
În listă au fost incluse
doar întreprinderi din
autonomia găgăuză.
Anterior aproximativ
93 la sută din exporturile de mere, estimate la
43,7 milioane de dolari
SUA și 80 la sută din
exporturile de prune, estimate la 21,1 milioane
de dolari SUA, erau direcţionate spre Federaţia
Rusă.
În prezent peste 70
de producători moldoveni pot exporta fructe
în Federaţia Rusă.
A.R.

Sfârşit.
Început în pag. 1
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CRIZA AGRICULTORILOR
IA AMPLOARE
Recent, în cadrul unei vizite de lucru în raionul Râșcani, prim-ministrul Valeriu Streleţ
a văzut mai multe terenuri agricole situate în satul Șaptebani. El a ajuns în plină
desfășurare a recoltării culturilor de toamnă.
Premierul a declarat la faţa locului că este la
curent cu problemele agricultorilor, deoarece
are o experienţă în domeniu, iar în calitate de
șef de Guvern va acorda o atenţie sporită acestei ramuri importante a economiei naţionale.
La Șaptebani premierul a vizitat câmpurile,
dar și depozitul din localitate unde se păstrează
producţia cerealieră.
Potrivit directorului întreprinderii agricole vizitate de oficial, Alexandru
Irimciuc, recolta din acest
an va fi mai mică, din
cauza secetei. Fermierul
estimează că, de pe suprafaţa totală de 2 500 de
hectare de pământ agricol, aflat în proprietatea
gospodăriei agricole, în
acest an va obţine doar
50% de producţie de floarea-soarelui, circa 30%
de soia și 25% de sfeclă,
comparativ cu anul 2014.
Premierul Valeriu Streleţ a menţionat că este
la curent cu problemele
agricultorilor, deoarece
are o experienţă în domeniu, iar în calitate de șef
al Guvernului va acorda
o atenţie sporită acestei
ramuri importante a economiei naţionale. Șeful
Cabinetului de miniștri
a discutat cu angajaţii
întreprinderii agricole și
a promis susţinere din
partea Guvernului. „Statul
își va onora obligaţiunile

faţă de agricultori și va
depune tot efortul pentru
a susţine plenar producătorii autohtoni”, a declarat Valeriu Streleţ.

AGRICULTORII
NEMULŢUMIŢI
De cealaltă parte,
reprezentanţii organizaţiilor reprezentative ale
agricultorilor susţin că
autorităţile au uitat de
producătorii agricoli, care
au mare nevoie de ajutorul Guvernului. Potrivit
lui Alexandru Slusari,
președintele „UniAgroProtect”, actuala situaţie
economică complicată
din ţară a avut un impact
foarte negativ asupra fermierilor, iar autorităţile
nu vor să-și asume nici
un fel de responsabilitate
pentru starea de lucruri
în sectorul agrar. „Data de
25 septembrie este ziua
achitării primei tranșe a
impozitului pe venit pentru producătorii agricoli.
Anul curent puţini fermieri vor avea venit, spre
deosebire de întreprinderi. Conducătorii acestor

întreprinderi mă sună și
mă întreabă, dacă trebuie
de plătit impozitul pe
venit. Ei fac referinţă la
unul din proiectele de legi
din faimosul pachet agricol, care prevede scutirea
fermierilor de plata impozitului pe venit, cu condiţia că acest venit va fi reinvestit în producţia agricolă”. Slusari susţine că el
nu știe ce să le răspundă
acestor producători. Proiectul respectiv de lege
așa și n-a fost prezentat
de Guvern și nu poate fi
votat de Parlament fără
avizul executivului. „Au
trecut deja 2 luni de la
investirea Guvernului
Streleţ. Ce trebuie să se
gândească agricultorii
despre actuala guvernare

?”, - se întreabă Slusari.
Potrivit reprezentanţilor
agricultorilor, autorităţile
păstrează o liniște absolută în privinţa achitării
compensaţiilor pentru
pomicultorii, care dispun
de suprafeţe mai mari de
15 hectare. La fel, nimeni
nu zice nimic despre acordarea de ajutor agricultorilor în legătură cu seceta
continuă din Republica
Moldova.

SECETA A COMPLICAT
ȘI MAI MULT SITUAŢIA
Specialiștii susţin că
este în pericol de compromitere semănatul
culturilor de toamnă. În
condiţiile deprecierii con-

tinue a valutei naţionale
se scumpesc resursele necesare pentru agricultură.
O povară grea pentru
fermieri este dobânda la
credite (27-30 %). Totodată, preţurile la producţia
agricolă, recalculate în
dolari SUA, s-au micșorat
substanţial în comparaţie cu anul trecut. Toate
acestea se produc în condiţiile reducerii productivităţii din cauza aceleași
secete. „Sectorul agrar se
află într-o criză profundă.
Foarte mulţi fermieri riscă să dea faliment. Toate
aceste fenomene se produc din cauza inacţiunii
organelor puterii de stat,
care au devenit absolut
neputincioase”, - a conchis Alexandru Slusari.

Amintim în acest context că situaţia în sectorul
agricol este dezastruoasă.
În majoritatea raioanelor
luni în șir n-a căzut nici
un strop de ploaie. Seceta
a compromis recolta la
toate culturile. Fermierii
sunt îngrijoraţi deoarece
urmările le vor simţi și în
anul care vine. Din lipsă
de umiditate, în această toamnă majoritatea
producătorilor au rămas
cu seminţele de rapiţă
în depozite. Deși situaţia
continuă să fie gravă,
unii agricultori au decis,
totuși, să semene grâul,
în speranţa că va ploua
și plantele vor reuși să se
dezvolte bine până la căderea zăpezii.
Arina ROȘCA

MAJORITATEA ANGAJAŢILOR SUNT NEMULŢUMIŢI DE SALARII
Circa 90 la sută din angajaţii din ţară sunt nemulţumiţi de salariul pe care îl
primesc, iar plata salariilor
„în plic” continuă să afecteze
grav piaţa moldovenească a
muncii. La aceste concluzii au
ajuns autorii studiului „Plata
muncii în Republica Moldova”,
realizat de Institutul Muncii,
la comanda Confederaţiei
Naţionale a Sindicatelor din
Moldova (CNSM).
Rezultatele studiului au
fost puse în discuţie marţea
trecută în cadrul unei mese
rotunde. „Datele studiului arată că 56,8 la sută din respondenţi consideră că pentru un
trai decent, o familie are nevoie de un salariu de peste 10
mii de lei lunar /circa 440 de

euro/; 26,5 la sută s-ar descurca cu 7,6 mii – 10 mii lei
lunar, iar 2,8 la sută din respondenţi ar reuşi să trăiască
decent cu un salariu între 2,6

– 4,6 mii”, a menţionat Liliana
Posţan, unul din autorii studiului, şef al Departamentului
Cercetare la Institutul Muncii.
Studiul mai relevă că 54 la

sută dintre respondenţi constată că venitul lor salarial le
acoperă de la 20 la 55 la sută
din cheltuielile gospodăriei,
24,1 la sută dintre respondenţi primesc salarii care le
acoperă 50-80% dintre nevoile
familiei/gospodăriei, iar 19,3
la sută dintre respondenţi
primesc salarii care le acoperă
de la 10 la 20 la sută dintre
nevoile familiei/gospodăriei.
Datele Biroului Naţional de
Statistică arată că în luna
iulie 2015, câștigul salarial
nominal mediu brut a fost de
4882,6 lei, în creştere cu 12,8
la sută faţă de perioada similară a anului precedent.
Sindicatele consideră că
este necesar să fie stabilit un
singur salariu minim pe ţară,

în mărime de 50-60% din salariul mediu pe economie, cu o
ulterioară indexare a acestuia
la nivelul indicelui preţurilor
de consum. În prezent este
stabilit cuantumul minim
garantat în sectorul real şi respectiv salariul minim pentru
întreprinderile de stat şi cele
finanţate de la buget. Cu începere de la 1 mai 2015, salariul
minim garantat în sectorul
real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie
financiară, indiferent de tipul
de proprietate şi forma de
organizare juridică) este în
mărime de 11,25 lei pe oră,
sau 1900 lei pe lună, calculat
pentru un program complet de
lucru în medie de 169 de ore
pe lună.
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FESTIVALUL PORUMBULUI
ORGANIZAT PENTRU A DOUA OARĂ
În ziua de 17 septembrie a avut loc a doua
ediţie a Festivalului Porumbului. Evenimentul s-a desfășurat în s. Pașcani, Criuleni, fiind
organizat de Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”. Ediţia din acest an a întrunit producători agricoli, vânzători de produse şi tehnică
agricolă, care au avut posibilitatea să se informeze cu această ocazie despre noii hibrizi de
porumb apăruţi pe piaţă.
Înainte de deschiderea
festivalului, Pintilie Pârvan,
directorul IF Porumbeni a
anunţat un minut de reculegere în memoria maestrului
Mihai Volontir, care a fost
petrecut în acea zi pe ultimul
drum. Ulterior, Pintilie Pârvan și-a exprimat speranţa
că sărbătoarea porumbului
va deveni o tradiţie pentru
ţara noastră. El a declarat că
în Franţa această sărbătoare
este marcată de 80 de ani, iar
în România se sărbătorește
deja al șaselea an consecutiv.
La eveniment a participat
și ministrul Agriculturii şi
Industriei Alimentare, Ion
Sula, care a amintit despre realizările în domeniu,
înregistrate de Institutul
Porumbeni. El a subliniat
importanţa evenimentului,
precizând că porumbul ocupă circa 35 % din terenurile
arabile de pe glob, inclusiv în
Moldova și reprezintă cultura
ce asigură siguranţa alimentară şi furajeră. Ministrul a
felicitat oamenii de știinţă

care activează în domeniu
pentru rezultatele importante. Oficialul a accentuat că
autorităţile mereu vor susţine specialiștii care creează
noi hibrizi de porumb, atât
pentru a asigura necesităţile
interne ale ţării, cât şi pentru
a cuceri pieţele internaţionale de seminţe.

PORUMB
MOLDOVENESC
PESTE HOTARE
Directorul Pintilie Pârvan consideră că o dată cu
modificările climaterice,
este necesar de a crea noi
hibrizi care să corespundă
condiţiilor din ţările unde se
cultivă porumbul. Potrivit
lui, Republica Moldova, deși
este o ţară mică, se împarte în zone şi subzone, ceea
ce înseamnă că ar trebui
cultivaţi diferite soiuri de
porumb în diverse regiuni
ale ţării. Institutul produce
deja hibrizi rezistenţi la se-

cetă. El a propus modificarea
structurii semănăturilor de
porumb în republică, astfel
încât în teritoriile specifice, cu umiditate redusă, să
ajungă hibrizi rezistenţi la
secetă, iar în zonele unde
umiditatea este mai mare, să
ajungă alt tip de hibrizi. Pârvan a propus de asemenea
crearea unui grup de lucru
format din specialişti care să
stabilească noua structură a
semănăturilor. Ministrul Ion
Sula a salutat idea de creare
a unui astfel de grup de lucru şi a comunicat că acesta
se va convoca la Minister în
curând.
Printre succesele realizate
de specialiștii Institutului din
Pașcani, amintim despre faptul că acum doi ani, hibrizii
de porumb marca Porumbeni,
au fost prezentaţi pentru

prima oară Comisiei de Stat
pentru testarea şi omologarea soiurilor de plante din
România, pentru testare.
Noile soiuri s-au bucurat de
o înaltă apreciere, scrie presa
românească, mai ales că sunt
mai ieﬅini decât alţi hibrizi
de pe această piaţă. Deja
testate în România pe loturi
demonstrative și în ferme
în anul 2014 și 2015, noile
seminţe de porumb vor primi
undă verde pentru comercializarea în spaţiul comunitar
din 2017. „Procedura de
omologare în spaţiul Uniunii
Europene implică trei ani
de culturi experimentale, de
loturi demonstrative. Acesta
este al doilea an în care participăm la Ziua Porumbului
din România, dar avem loturi
și în alte zone, colaborăm și
cu cercetătorii de la Turda”, a

declarat pentru presa românească doctor inginer Nina
Frunze de la Institutul Porumbeni. Moldovenii au venit
în România cu șase hibrizi
de porumb. Producţiile obţinute în România cu hibrizii
moldovenești au fost foarte
bune, totuși, din cauza secetei, roada din acest an a fost
mai mică cu 5-7% în comparaţie cu anul trecut.
Din cauza secetei și în
republică producţia din
acest an la porumb va fi
mult mai mică. Referitor
la recolta de porumb din
acest an, ministrul Ion Sula

Cu ocazia Sărbătorii Porumbului, organizatorii au
impresionat participanţii cu
o mămăligă de 550 kg. Pentru prepararea ei, au fost
necesare 120 de kilograme
de făină, 340 de litri de apă,
două kilograme de sare și
două kilograme de unt. Potrivit directorului Institutului, Pintilie Pârvan, treptat
se urmăreşte scopul de a
fi bătut recordul celei mai
mari mămăligi care pare a
fi de doar o tonă. Mămăliga
a fost preparată din făina

a spus că deşi recoltarea
abia a început, se aşteaptă
ca roada să fie redusă cu
până la 40% faţă de anul
precedent. În acest an, productivitatea la hectar a porumbului va fi de doar două
tone, în timp ce anul trecut
a depăşit patru tone.

măcinată din grăunţele
hibrizilor de porumb creaţi
la IF Porumbeni. La final,
conducerea Institutului și
MAIA au premiat cu diplome pe cei mai fideli producători agricoli și producători
de seminţe de porumb.
A.R.

VIZITĂ DE STUDIU PENTRU
APICULTORII DIN CAHUL
La 18 septembrie 2015, Centrul de Business
din Cahul în parteneriat cu Consiliul raional
din același oraș, a organizat o vizită de studii și
schimb de experienţă pentru un grup de 14 apicultori din raion. Apicultorii au mers la una din
cele mai moderne companii de ambalare a mierii
de albini din România, situată în comuna Bragadiru, judeţul Teleorman.

Fabrica de procesare a
mierii şi produselor naturale pe bază de miere este
localizată pe raza comunei
Bragadiru, judeţul Teleorman, în apropierea oraşului
Zimnicea şi dispune de toate utilităţile: energie, sursă
de apă, staţie de epurare,
centrală termică şi surse de
energie ecologică. Apariţia
fabricii în cauză a fost ca o
strictă necesitate în această
zonă a ţării vecine, venind
în sprijinul apicultorilor
care au posibilitatea de
dezvoltare, având în fabrică
un colaborator devotat şi
corect în relaţiile parteneriale. Fabrica asigură condiţii optime de colectare,
verificare igienico-sanitară
şi calitativă, condiţionarea
corectă pentru comerţul
intern, dar şi la export, prin
implementarea sistemului
integrat calitate-mediu şi

siguranţa produselor alimentare. Actuala capacitate de producţie dispune de
o dotare corespunzătoare,
inclusiv un laborator performant de analize.
Pentru a reuşi înfiinţarea unei unităţi de
producţie, este nevoie în
primul rând de specialişti
bine pregătiţi, profesionişti, oameni care cunosc
în detaliu apicultura, mierea şi produsele apicole,
care iubesc cu adevărat şi
împătimit ceea ce fac. Producţia realizată de fabrică
este de înaltă calitate și

MAMALIGĂRECORD

corespunde standardelor
internaţionale, fiind monitorizată permanent de
instituţiile de specialitate.
Este distribuită în ambalaje mari la export sau ambalaje mici pe piaţa internă şi externă. Activitatea
de producţie este în continuă dezvoltare şi adaptare la cerinţele pieţii, de
diversificare, pentru folosirea tuturor produselor
stupului, pentru sănătatea
oamenilor, produse ce valorifică minunata ofertă de
la Dumnezeu prin natura
ce ne înconjoară.
În cadrul vizitei de
studiu, Victor Bozeanu,
director executiv, a vorbit
despre întreprindere și
procesul de producere a
mierii, asigurarea calităţii
produselor. Vicenţiu Găvănescu, președintele Cooperativei a menţionat despre
importanţa cooperării între
apicultori și necesitatea
dezvoltării unor proiecte
comune.
Anatol NEBUNU,
Centrul de Business
Cahul
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ROMÂNIA  CEL MAI MARE CONSUMATOR DE
PRODUSE AGROALIMENTARE MOLDOVENEȘTI
Ministrul Agriculturii, Ion Sula, a participat la
evenimentul „Rural Fest” în București, un târg
al micilor producători de hrană sănătoasă din
România, organizat de Reprezentanţa Comisiei
Europene în România, împreună cu partenerii
săi în acest eveniment, Ministerul Agriculturii
și Primăria Municipiului București. Evenimentul s-a desfășurat în ziua de 20 septembrie
curent. Potrivit ministrului moldovean, România este în continuare cel mai mare consumator de produse agroalimentare din Republica
Moldova.
Ion Sula fost prezent la
„Rural Fest” la invitaţia omologului său, Daniel Constantin și a precizat că relaţiile
dintre cele două state vecine
sunt foarte strânse pe piaţa
produselor agroalimentare. „Pe parcursul ultimilor
ani, Republica Moldova se
bucură de un suport destul
de constant din partea României. Dacă vorbim despre
agricultură și dezvoltare
rurală vreau să menţionez
că Republica Moldova are un
potenţial enorm ce rămâne a
fi valorificat. Odată cu sem-

narea Acordului de Asociere
și de punere în practică a
Acordului de liber-schimb
aprofundat și cuprinzător, au
început să crească vânzările
și exporturile pe piaţa UE,
dar România rămâne în continuare cel mai mare consumator de produse agroalimentare din Republica Moldova. Totodată importăm din
România produse agroalimentare. Sunteţi a treia ţară
dacă ne referim la structura
importurilor de produse
agroalimentare. Atunci când
vorbim de partea instituţio-

nală, de pregătirea instituţiilor noastre pentru a face
faţă provocărilor, inclusiv
de armonizare a legislaţiei
(…) ne dorim să acumulăm
experienţa necesară în așa
fel încât agricultura Republicii Moldova să devină și
ea parte a agriculturii UE”, a
declarat Ion Sula în cadrul
conferinţei de presă de la
Rural Fest.
Ulterior, el a fost între-

bat de jurnaliștii români
despre producţia agricolă
obţinută în 2015 de Moldova și de ajutorul acordat
producătorilor agricoli.
Oficialul moldovean a afirmat că s-a înregistrat o
producţie mai mică faţă de
2014, însă cu potenţial pentru export, iar subvenţiile
sunt mult mai mici decât
cele alocate producătorilor
români, mai ales că în Re-

publica Moldova nu există
subvenţia pe suprafaţă.
„Avem o producţie de
legume și fructe mai mică
decât anul trecut, la fel și la
cereale și la culturi tehnice,
dar o parte poate fi exportată pe piaţa UE, iar restul rămâne pe piaţa tradiţională
așa cum am valorificat producţia și anterior. O parte
din problemele producătorilor moldoveni sunt similare

cu cele ale agricultorilor din
România, având legătură
cu valorificarea producţiei.
O parte dintre producători
sunt orientaţi pentru exporturi, dar avem probleme pe
partea de siguranţă a alimentelor și de trasabilitate
a produselor. Acum suntem
în perioada când dezvoltăm
infrastructura necesară,
respectiv laboratoare, astfel
încât produsele agroalimentare moldovenești să
poată să fie recunoscute și
pe alte pieţe. Comparativ cu
România nu avem subvenţii
la hectar, ci doar subvenţii
pentru investiţii, dar bugetul este mult mai mic”, a
explicat Ion Sula.
Cu ocazia ”Rural Fest”,
Ion Sula a avut întrevederi
oficiale cu Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
din România, Daniel Constantin, directorii Agenţiei
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), Agenţiei
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), alţi
oficiali români.

O NOUĂ MODALITATE DE SUBVENŢIONARE ÎN AGRICULTURĂ
Parlamentul împreună
cu reprezentanţa Băncii
Mondiale în Republica Moldova au analizat la începutul săptămânii cheltuielile
făcute în domeniul agricol.
Potrivit șefului Băncii
Mondiale în Moldova, Alex
Kremer, banii în agricultură
trebuie să fie cheltuiţi pentru inovaţii.
„Am făcut o analiză a
banilor pe care Guvernul îl
cheltuie pentru agricultură.
Noi credem că banii în acest
domeniu trebuie fie cheltuiţi

pe ceva inovator, sau trebuie
să susţină pătura săracă a
populaţiei. Sunt unele sub-

venţii ale statului care nu
fac nici una, nici alta. Agricultura în Moldova ar putea

fi un catalizator al creșterii,
dar un simplu transfer de
bani nu contribuie la acest

lucru”, a menţionat Kremer
după întrevedere. El a menţionat că întâlnirea cu deputaţii a fost una fructuoasă,
iar președintele Parlamentului, Andrian Candu, a afrmat
același lucru.
Proiectul Băncii Mondiale care susţine competitivitatea în Moldova oferă
finanţare potenţialilor beneficiari oportunităţi pentru
a exporta. „Astăzi am lansat
o cooperare instituţională
care se va materializa prin
mai multe evenimente de

dezbatere a unor studii făcute de Banca Mondială în
mai multe domenii. Există
deja o planificare de a modifica modul în care se fac
subvenţiile în agricultură.
Ele trebuie să aibă 2 beneficii: sociale și economice.
Dacă reușim să îndeplinim
aceste condiţii, vom avea o
creștere economică și agricolă. Cred că pentru anul
2016 vom avea deja o nouă
modalitate de subvenţionare în agricultură”, a promis
Candu.

A FOST LANSATĂ CURSA DE TREN CHIȘINĂUIAȘI
Din 30 septembrie, Calea
Ferată din Moldova (CFM) a
lansat cursa feroviară zilnică
Chișinău-Iași, Socola. Trenul
821 pleacă de la Gara Feroviară
Chișinău la ora 6.17 cu sosire
la Gara Feroviară Socola la ora
10.28. Până la ora 21.17 trenul
va reveni înapoi la Chișinău.
Garnitura este dotată cu internet Wi-Fi și aer condiţionat.
Pentru a atrage cât mai
mulţi tineri și a motiva populaţia să opteze pentru un mijloc
de transport sigur, cei de la
CFM au introdus pentru prima
perioadă reduceri. Copiii până
la șapte ani vor achita doar
50% din costul biletului. Astfel,
preţurile promoţionale stabilite
pentru noua rută feroviară vor

fi următoarele:
vagon de clasa I – 173 de
lei (în loc de 230 de lei);
vagon de clasa II – 148 de
lei (în loc de 185 de lei);
vagon de clasa III – 132 de
lei (în loc de 165 de lei).
Potrivit oficialilor de la CFM,
garnitura renovată parcurge
până la Ungheni 1,40 ore, de la
Ungheni până Iaşi, plus vama,
încă cam atât. În medie 3 ore
până la Iaşi. Până la vamă
trenul staţionează la Călărași și
Ungheni. De la vamă trenul are
de parcurs 19 km pe teritoriul
României, iar în acest timp trenul nu va staţiona la nicio staţie. Trenul are o capacitate de
265 de locuri. Marţea trecută a
început vânzarea biletelor și la

doar câteva ore au fost procurate peste 80 de bilete. Biletele
pot fi procurate la ghișeul Gării
Feroviare Chișinău sau online.
Directorul general al CFM,
Iurii Topala, a declarat că se
poartă tratative ca trenul să
ajungă până la Gara Principală
din Iași, însă pentru aceasta
este nevoie să fie construite
încă circa șase km de ecartament larg pe teritoriul orașului.
Cursa Chișinău-Iași va circula
zilnic de la ora 6.17, iar din
Iași (st. Socola) la ora 17.17.
Acest proiect comun moldoromân va contribui la creșterea
competitivităţii, la intensificarea schimburilor comerciale și
la dezvoltarea infrastructurii
feroviare.
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UN NOU FORMAT PENTRU
ZIUA NAŢIONALĂ A VINULUI
În acest week-end mai multe vinării din ţară vor
găzdui festivităţi cu ocazia Zilei Naţionale a Vinului. Anul acesta Sărbătoarea nu va mai avea
loc în centrul capitalei. Oficiul Naţional al Viei
și Vinului (ONVV) a anunţat despre faptul că
manifestările dedicate Zilei Naţionale a Vinului
2015 vor avea loc într-un concept diferit faţă de
anii precedenţi. Astfel, în perioada 3-4 octombrie
2015, toţi doritorii de a savura vinurile de calitate
ale Moldovei, vor avea posibilitatea să viziteze
producătorii de vinuri la ei acasă.

tărârea de Guvern nr. 492
din 24.04.2003 cu privire la
organizarea și desfășurarea
sărbătorii Ziua Naţională a
Vinului, a analizat situaţia
și a confirmat că, în circumstanţele create, organizarea
evenimentului nu este
posibilă din motive de securitate. În acest an, ONVV
a preconizat un buget de
2,8 milioane de lei pentru
organizarea evenimentului,
bani alocaţi din Fondul Viei
și Vinului.

MAI PUŢINI
TURIȘTI?

După lungi discuţii cu
Agenţia Turismului a Republicii Moldova, cu asociaţiile
din domeniul turismului și
vinăriile autohtone, ONVV
a definitivat programe
turistice atractive și oferte
speciale care să fie pe placul
concetăţenilor și vizitatorilor ţării noastre pasionaţi
de vinul autohton. Oficiul
va oferi o alternativă modernă festivităţilor dedicate
Zilei Naţionale a Vinului.
Astfel, în perioada 3-4 octombrie 2015, toţi doritorii
de a savura vinurile Moldovei, vor avea posibilitatea
să viziteze producătorii de

vinuri la ei acasă.
Decizia în cauză a venit după ce, pe data de 14
septembrie, organizatorii
evenimentului – Consiliul
de coordonare al ONVV,
Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare și
conducătorii companiilor
vitivinicole autohtone – întruniţi într-o ședinţă comună extraordinară, au propus
și au votat să se renunţe la
activităţile tradiţionale legate de Ziua Vinului, planificate pentru 3-4 octombrie
2015 în Piaţa Marii Adunări
Naţionale. Comisia republicană, stabilită prin Ho-

În urma acestei situaţii,
reprezentanţii Federaţiei de
Promovare a Turismului din
Moldova au declarat că pentru prima dată Sărbătoarea
Vinului ar putea aduce pierderi agenţiilor de turism,
estimate la cel puţin zece
milioane de euro. Estimările
au fost prezentate într-o
scrisoare expediată autorităţilor centrale, cerându-le
organizatorilor evenimentului să-şi revadă decizia.
„Am estimat nişte pierderi de 8 – 10 milioane de
euro. Turiştii au anumite
așteptări în Republica Moldova ca destinaţie turistică,
şi-au cumpărat biletele din
timp, au achitat hotelurile
din timp. Programul s-a
schimbat, respectiv şi agenţiile de turism sunt nevoite să
schimbe programul”, a comunicat preşedintele Asociaţiei
Naţionale pentru Turism Receptor, Natalia Ţurcanu.

Unii agenţi turistici
spun că din cauza schimbărilor din program, deja au
pierdut zeci de clienţi. „Ceea
ce s-a propus la moment să
mergem pe la vinării să le
vizităm să le arătăm ce au
vinăriile, asemenea programe noi organizăm în fiecare
zi. Nu este exclus că şi anul
acesta vom avea mai puţini
turişti datorită faptului că
s-a purtat o discuţie că va
fi sărbătoarea sau nu va fi.
Deja o parte din turişti au
refuzat să mai vină în Republica Moldova lucru care
este îngrijorător”, a menţionat preşedintele, Federaţiei
de Promovare a Turismului,
Alexandru Filipschi.
De cealaltă parte, reprezentanţii Ministerului
Agriculturii şi Industriei
Alimentare (MAIA) aprecia-

ză pozitiv desfăşurarea Zilei
Naţionale a Vinului pe 3-4
octombrie într-un format
nou, considerând că astfel
va fi posibil de a implica cât
mai mulţi cetăţeni la organizarea sărbătorii.
Viceministrul Vlad
Loghin a declarat pentru
presă că iniţial Ministerul
şi Oficiul Naţional al Viei
şi Vinului aveau temeri că
din cauza acţiunii de protest din PMAN sărbătoarea
putea fi zădărnicită. Însă
calculele preliminare au
demonstrat că situaţia nu
este atât de rea pe cât s-a
prognozat. „Marile companii, care dispun de toate
condiţiile pentru turismul
vinicol, sunt amplasate în
diferite părţi ale ţării. Companiile mai mici şi-au unit
forţele şi desfăşoară pro-

priile evenimente. În total
în ţară sunt 10-12 centre
gata să primească oaspeţi,
atât turişti străini, cât şi
cetăţeni ai Moldovei”, a explicat el.
Viceministrul Eduard
Gramă, de asemenea, este
convins că nu vor exista
probleme la capitolul prezenţei cetăţenilor la festivităţi, deoarece ONVV şi-a
asumat obligaţiunea de a
asigura cu transport toţi
doritorii de a vizita uzinele. „În zilele de serbare de
la hotelul Turist vor pleca
autobuze spre combinatele
de vinificaţie, unde vor avea
loc festivităţi. Toţi doritorii
vor obţine informaţia necesară şi vor putea să viziteze
un producător sau altul”, a
spus el.
A.R.

PREGĂTIRI PENTRU „FABRICAT ÎN MOLDOVA” ediţia a XV-a
Cea de-a XV- a ediţie a expoziţiei naţionale „Fabricat în
Moldova” va avea loc în perioada 03 – 07 februarie 2016
și va cuprinde pe lângă expoziţia de produse și servicii
autohtone, un amplu program
de afaceri, anunţă Camera de
Comerţ și Industrie.
„Am decis în acest an să
lansam expoziţia „Fabricat
în Moldova” cu o săptămână
mai târziu, decât de obicei,
pentru că totuși e o perioadă
cu sărbători și astfel oferim
mai mult timp de pregătire
pentru întreprinzători. De
data aceasta iarăși va avea
loc, în paralel cu expoziţia
naţională „Fabricat în Moldova”, un amplu program
de afaceri, focusat direct pe
interesele operatorilor econo-

mici, mai ales în conjunctura
economică actuală, care le
va oferi posibilitatea de a
discuta oportunităţile investiţionale pentru dezvoltarea
afacerilor și atragerea proiectelor străine, de asemenea
vor fi organizate seminare
de instruire antreprenorială, prezentări de companii,
workshop-uri, master-classuri și prezentări ale programelor donatorilor străini”, a
subliniat președintele Camerei de Comerţ și Industrie,
Valeriu Lazăr.
Programul de afaceri se va
desfășura sub sloganul „Competitivitate – Performanţă și
Calitate”. Pe parcursul anilor,
evenimentul menţionat a
devenit un instrument de
promovare a mărfurilor și

serviciilor autohtone, de testare a acestora la capitolul
cerere, consolidarea poziţiilor
pe piaţă, stabilirea contactelor de colaborare pentru
oamenii de afaceri din ţară și
de peste hotare. Scopul expoziţiei este de a contribui la
crearea condiţiilor favorabile
pentru susţinerea producătorului autohton și integrarea
companiilor moldovenești
în comerţul internaţional
prin fabricarea produselor și
prestarea serviciilor conform
standardelor de calitate
ale UE, încurajarea implementării managementului
calităţii la întreprinderile
autohtone, dar nu în ultimul
rând și promovarea imaginii
Republicii Moldova la nivel
internaţional.
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APICULTORII ÎNVAŢĂ DESPRE

TIPURILE DE STUPI
În ziua de 18 septembrie în localitatea Fundul
Galbenei, r-nul Hânceşti, s-a desfășurat un seminar cu participarea apicultorilor grupului Bardar.
Seminarul a avut tematica „Particularităţile tehnologiei întreţinerii familiilor de albine în diverse
sisteme de stupi” și a fost organizat de către Federaţia Naţională a Agricultorilor AGROinform în cadrul programului IFAD VI. Instructori au fost unii
experţi naţionali în apicultură, dar și experţi locali:
N. Eremia, M. Bozian, M. Beșliu, A. Zagareanu.
Gazda seminarului a fost
apicultorul Ghenadie Erhan,
iar participanţii au putut
afla de la diverși specialiști
despre particularităţile tehnologiei întreţinerii familiilor
de albine în stupi de diferite
tipuri: multietajaţi; verticali
pe paleţi; orizontali. La fel
s-a făcut referire la modul de
verificare a calităţii hranei şi
aprecierea gradului de parazitare a familiilor de albine
cu acarianul Varroa.
Potrivit specialiștilor,
stupul este locuinţa albinelor,
confecţionată de om și serveşte ca adăpost pentru familia de albine, depozit pentru
rezervele de hrană şi container pentru transport la folosirea stupăritului pastoral.
În stup decurge viaţa
albinelor pe parcursul întregului an. Construcţia stupului
și calitatea lui influenţează
nemijlocit asupra dezvoltării
familiei de albine şi productivităţii ei. Într-un stup mare,
cald, unde sunt rezerve suficiente de hrană, matca poate
să depună multe ouă, fapt ce
duce la creșterea unor familii
puternice pentru valorificarea
culesului.

DIVERSE TIPURI
DE STUPI
Apicultura modernă
prevede tipizarea stupilor şi
standardizarea dimensiunilor
lor. Elementele care stau la
baza construcţiei stupilor şi a
elaborării standardelor pentru stupi sunt: capacitatea
stupului, forma şi dimensiunile ramelor, spaţiile de trecere pentru albine şi distanţa
între faguri.
De capacitatea stupului
depinde dezvoltarea familiei
de albine pe parcursul sezonului activ, cantitatea nectarului şi polenului colectat.
Reieşind din cerinţele biologice ale albinelor, este necesar de respectat următoarele
dimensiuni: distanţa între
faguri de 12 mm, între pereţii
laterali ai corpului şi rame –
7,5 mm. S-a constatat, că albinele astupă cu propolis spa-

ţiile mai mici de 6 mm sau
completează cu ceară spaţiile
mai mari de 10 mm.
Grosimea fagurilor cu puiet este de 24-25 mm. Stupul
trebuie să fie manevrabil:
când familia creşte intensiv se
adaugă rame noi sau se micşorează în perioada pregătirii
către iernat. Piesele stupului:
corpul, ramele, capacul, diafragmele trebuie să fie uşor
demontabile, să corespundă
standardelor pentru a le putea
folosi de la un stup la altul.
Pentru confecţionarea
stupilor se utilizează lemnul
bine uscat. Având în vedere
cele expuse, stupul trebuie
să corespundă următoarelor

condiţii: să apere albinele
de condiţiile nefavorabile
ale mediului ambiant pe
parcursul anului şi să poată
servi un timp îndelungat; să
poată fi schimbată cât mai
uşor capacitatea interioară a
lui; să fie uşor la transportare şi comod în lucru pentru
apicultor; să se poată înlocui
reciproc piesele lui; să se confecţioneze cât mai uşor şi să
coste ieﬅin.
Cele mai potrivite materiale pentru confecţionarea
stupilor sunt: bradul, pinul,
cedrul, teiul, salcia şi alte
specii cu lemn moale. Scândurile trebuie să fie uscate,
fără crăpături şi putregai. La
confecţionarea stupilor este
foarte important să se respecte dimensiunile prevăzute
de standardul corespunzător.
În stupinele din republica
noastră albinele se întreţin în
stupi de câteva tipuri, care se
deosebesc prin construcţia lor,
volumul şi mărimea ramelor.

Stupii multietajaţi – volumul cuibului se lărgeşte pe
plan vertical prin adăugarea
corpurilor suplimentare sau
a magazinelor de recoltă cât
este nevoie la un cules abundent. Din componenţa stupilor multietajaţi (verticali)
fac parte: stupul multietajat,
stupul pentru 12 rame cu
magazine pe jumătate de
ramă, stupul pentru 10 rame
cu magazine, stupul cu două
corpuri cu capacitatea de 20
de rame şi magazine.
Stupii orizontali – volu-

mari de miere, previn roitul.
Una din particularităţile
principale ale tehnologiei de
întreţinere şi exploatare a
familiilor de albine în stupi
multietajaţi, constă în faptul
că volumul stupului poate fi
mărit nelimitat prin adăugarea
noilor corpuri cu rame, ce permite a creşte familii puternice
şi a le întreţine pe parcursul
sezonului activ în stare de
lucru. Altă particularitate pozitivă este reducerea considerabilă a timpului la îndeplinirea
diferitor lucrări în procesul

mul cuibului se lărgeşte pe
plan orizontal. Din componenţa stupilor orizontali fac
parte: stupul pentru 16 rame
şi magazin, stupul pentru 20
de rame şi magazin, stupul
pentru 24, 26 şi 32 de rame.
Stupii verticali – în stupii
verticali familiile de albine
se amplasează pe verticală,
iar rezervele de hrană (miere,
polen, păstură) albinele le
depozitează deasupra zonei
de creştere a puietului.

tehnologic, deoarece apicultorul lucrează nu cu faguri aparte, dar cu corpuri întregi.
Acest tip de stupi este
larg răspândit în zonele cele
mai diferite ale globului şi se
consideră cel mai potrivit şi
bine adaptat culesurilor abundente şi condiţiilor de stupărit
industrial. Stupul multietajat
este răspândit şi în Moldova
la stupinele apicultorilor amatori şi profesionişti. În comparaţie cu stupii de alte tipuri,
stupii multietajaţi sunt mai
uşori şi volumul fiecărui corp
este de 10 rame. Avantajul
constă în faptul, că la îndeplinirea lucrărilor de îngrijire a
albinelor şi la lărgirea cuibului apicultorul manipulează
cu corpuri întregi. Astfel, se
simplifică îngrijirea lor, se
cresc familii puternice către
cules şi productivitatea muncii apicultorului sporeşte.
Una din laturile negative
ale întreţinerii familiilor de
albine în stupi multietajaţi

STUPII
MULTIETAJAŢI
În condiţii favorabile de
cules, familiile de albine se
pot dezvolta intensiv şi recolta rezerve valoroase de hrană
doar în stupi de mare volum.
Stupii voluminoşi asigură,
totodată, spaţiu suficient
pentru creşterea puietului,
introducerea fagurilor artificiali, depozitarea rezervelor

constă în faptul că mătcile,
având un spaţiu nelimitat
pentru depunerea ouălor, se
uzează mult mai rapid decât
în stupii de alte sisteme, ceea
ce impune schimbarea lor
anuală. Mătcile lăsate mai
mult timp nu pot asigura
efectivul necesar de culegătoare, ceea ce duce la micşorarea productivităţii familiei,
iar albinele de multe ori intră
în frigurile roitului.
Succesul apicultorului, în
mare măsură, depinde de modul de pregătire a familiilor de
albine pentru sezonul următor.
În acest scop, familiile de albine se asigură cu cantitatea
necesară de hrană de o calitate
bună, cu mătci tinere şi cu
albine tinere neuzate, care nu
au participat la prelucrarea
şi completarea rezervelor de
hrană. În stupii multietajaţi cu
succes se poate de folosit pe
lângă familia de bază, o familie ajutătoare ce dă posibilitatea de a majora efectivul culegătoarelor la culesul principal
şi a majora productivitatea
familiei de bază cu 35%

STUPII
VERTICALI
Stupii verticali cu magazine au mai multe avantaje:
sunt de o construcţie simplă,
formă compactă, uşor de
împachetat şi transportat,
cu volum suficient pentru
dezvoltarea familiei, uşor se
obţine mierea din magazinul
integru, dar nu din fiecare
fag aparte, în magazine nu se
creşte puiet şi fagurii pot fi
folosiţi un timp îndelungat,
ce simplifică lărgirea cuibului
şi formarea lui către iernat.
Dezavantajele acestor
stupi constau în faptul că
manipularea magazinelor
necesită eforturi fizice suplimentare, iar mierea depozitată în cuib nu asigură integral
iernarea albinelor.
Este foarte important modul de pregătire a familiilor

către iernat, care constă în
crearea unui număr mare de
albine. Din cauza uzurii în
timpul verii la recoltarea şi
prelucrarea nectarului, creşterea puietului, spre toamnă
după culesul de la floarea
soarelui, populaţia de albine
începe să scadă. În iarnă
intră albinele crescute după
cules şi neuzate fiind fiziologic tinere şi pregătite pentru
repaosul de iarnă.
Este important ca după
culesul de la floarea soarelui
să fie creat spaţiul pentru
depunerea ouălor de către
matcă. Dacă în centrul cuibului, fagurii sunt ocupaţi cu
rezervele de hrană, trebuie de
adăugat faguri pentru ouat,
care se iau din rezervă.
În perioada de toamnă se
iau măsuri pentru asigurarea
căldurii în cuib prin delimitarea strictă a cuibului. Cu scăderea temperaturii cuibul se
micşorează şi se limitează cu
diafragmă, fagurii de prisos
se trec după diafragmă şi se
scot magazinele (dacă nu au
fost înlăturate).
Corpul stupilor verticali
cu magazine cuprinde 10-12
rame, spaţiu suficient pentru
iernarea familiei de albine.

STUPII
ORIZONTALI
Stupul orizontal este stupul cel mai ușor de mânuit,
din acest motiv el fiind recomandat începătorilor. Dezvoltarea familiilor de albine se
realizează pe linie orizontală,
apicultorul adăugând faguri
pe măsura ce crește puterea
familiei de albine sau când
apare un cules principal.
Totul se poate compara cu
o casă sistem vagon, fără
etaj și în care locuiesc mai
multe generaţii. Extinderea
spaţiului locuibil se face prin
adăugarea de noi camere,
fiecare totodată cu utilităţile
ei, totuși făcând parte dintrun întreg.
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UTILIZAREA ARDEZIEI ESTE PERICULOASĂ
Guvernul a aprobat săptămâna trecută proiectul
de lege care interzice importarea, producerea şi
stocarea mărfurilor ce conţin azbest. Proiectul
de lege se discută de vreo cinci-şase ani şi abia
acum, pentru a treia oară, a ajuns să fie aprobat
de Guvern. Autorul iniţiativei este Ministerul Mediului, specialiștii căruia consideră că produsele
din această categorie sunt extrem de periculoase
asupra mediului înconjurător și sănătăţii oamenilor şi provoacă boli oncologice.
Potrivit lui Valeriu
Munteanu, ministru al
Mediului, cele mai răspândite produse cu conţinut de azbest sunt foile
de ardezie. El a venit la
ședinţa Guvernului cu un
borcan cu foi de ardezie
fărâmiţate, care dacă sunt
pulverizate, pot provoca
cancer, prin urmare
destul de periculoase.
„Suntem unica ţară din
Europa, de la Atlantic
încoace, care mai permite
importul, depozitarea şi
comercializarea acestor
produse. Toate ţările au
exclus aceste produse
zece ani în urmă, noi
avem încă probleme în
acest sens”, a menţionat
Valeriu Munteanu.
Într-un comunicat de
presă difuzat anterior de
Ministerul Mediului se
spune că toate tentativele
de până acum de a interzice produsele din azbest,
s-au ciocnit de o opoziţie
mare din partea producătorilor (din Federaţia Rusă
şi Ucraina) şi a importatorilor, care au împiedicat
adoptarea unor măsuri
legislative în folosul cetăţenilor şi al mediului
ambiant. „Avem toată
convingerea că, în cel
mai scurt timp, Republica

Moldova va depăși această
reminiscenţă sovietică,
care omoară la propriu și
figurat cetăţenii noștri”,
se mai spune în declaraţia
Ministerului.
Potrivit lui Valeriu
Munteanu, importatorii îşi
motivează acţiunile prin
faptul că azbestul este un
material de construcţie
ieﬅin. „Înţelegem nemulţumirea importatorilor,
dar în joc este sănătatea
populaţiei. Totuși, pentru
a nu da naştere speculaţiilor, voi face câteva precizări faţă de costul foilor de
ardezie care conţin azbest
şi ţigla metalică. O foaie
de azbest costă aproximativ 120 de lei, în timp ce
un metru de ţiglă metalică, care este mai ecologică,
costă de la 60 până la 150
de lei de lei”, precizează
ministrul.
Noile modificări ale
Legii privind protecţia
mediului înconjurător
vor intra în vigoare după
ce vor fi aprobate şi de
Parlament. Timp de un an
de zile de la intrarea legii
în vigoare, stocurile cu
materialele de construcţie
vor trebui să fie epuizate, iar agenţii economici
nu vor avea dreptul să
comercializeze loturi noi.

Potrivit oficialilor, cetăţenii nu vor fi obligaţi să
dea jos ardezia de pe acoperişuri.
„Noi planificăm să
construim un depozit
special pentru păstrarea
deşeurilor cu azbest. Îndemnăm cetăţenii să nu
strice foile de ardezie sau
să le arunce în stradă,
deoarece sunt destul de
periculoase pentru sănătate”, a spus Munteanu.
Moldova nu produce foi
de ardezie, ci le importă
din Belarus, Ucraina și
Rusia. Uniunea Europeană a interzis utilizarea
produselor ce conţin azbest încă din 2005.

CÂT DE PERICULOS
ESTE AZBESTUL
Azbestul este un minereu fibros de culoare
albă sau verzuie, care nu
arde, folosit în industrie,
ca material izolant. Dato-

rită descoperirii ulterioare a pericolului pe care-l
prezintă pentru sănătatea omului și anume a
efectului cancerigen al
fibrelor de azbest, folosirea lui a fost interzisă în
unele ţări și în întreaga
UE, această măsură cauzând probleme financiare
la îndepărtarea lui completă. Azbestul a fost la
mare modă în secolul XX.
De la acoperişuri la reţele
de apă, de la robineţi la
instalaţii electrice, azbocimentul, adică amestecul de ciment cu fibre de
azbest, a fost folosit intens în toate ţările europene, până în 1990, când,
rând pe rând, ţările vestice au lansat reglementări
de restricţionare. La 1
ianuarie 2005, Comisia
Europeană a interzis
total utilizarea şi comercializarea produselor din
azbest. La nivel mondial,
specialiştii trăgeau deja
un puternic semnal de

alarmă cu privire la nocivitatea acestui material.
Specialiștii pneumologi
susţin că pentru organismul uman sunt nocive
particulele fine de azbest,
mai mici de 5 micrometri.
În funcţie de imunitatea
organismului, aceste particule pot provoca, în timp,
de la mici leziuni până la
boli incurabile. Inhalate,
fibrele se depun în plămâni şi provoacă azbestoza, o afecţiune pulmonară
ce reprezintă un important
factor de risc pentru apariţia cancerului bronhopulmonar ori a tumorilor
canceroase pe ţesuturile
care protejează majoritatea organelor interne ale
corpului.
Bolile provocate de
azbest se pot declanșa cu
o întârziere de 10-15 ani
sau chiar mai mult, astfel
că legătura cauză-efect se
realizează foarte greu. Cert
este, însă, că medicii au
dovedit că simpla expune-

re la azbest creşte de până
la şase ori pericolul apariţiei cancerului pulmonar.
Riscul de apariţie a bolii
crește odată cu numărul
de fibre inhalate și depinde de perioada de expunere la un nivel ridicat a
concentraţiei de azbest.
Fibrele de azbest sunt
foarte toxice și pot rămâne
în plămâni timp îndelungat, ceea ce mărește riscul
de îmbolnăvire. Nu se
cunoaște un nivel de expunere la azbest care poate fi
considerat inofensiv. Orice
interacţiune cât de mică
cu aceste produse este
extrem de toxică. Chiar
și simplul fapt că este
mutată foaia de ardezie.
Mai grav este în cazul în
care aceasta se strică din
cauza ploii, grindinei, căci
inhalarea pulberilor are un
efect extrem de dăunător.
Conform unei liste întocmite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, azbestul
se plasează pe unul din
primele locuri în topul celor zece substanţe extrem
de periculoase sănătăţii.
Potrivit unui studiu
realizat anterior în Moldova, foile de ardezie sunt
un material de construcţie, utilizat cel mai des în
gospodăriile casnice, în
special în mediul rural,
unde cota acoperișurilor
din ardezie atinge aproape
80%. Responsabilii din
domeniu susţin că moldovenii trebuie să devină
mai conștienţi de faptul că
utilizarea materialelor de
construcţie ce conţin azbest are un impact enorm
asupra sănătăţii lor.
A.R.

AJUTOR SOCIAL PENTRU PERIOADA RECE A ANULUI
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei
continuă programul de transferuri sociale în
formă monetară numit „Ajutor social”, lansat în
anul 2008, cu scopul susţinerii familiilor cu venituri mici. Programul are două componente de
bază – ajutorul social şi ajutorul pentru perioada rece a anului (APRA). APRA este o prestaţie
complementară ajutorului social, care se acordă
lunar (în perioada noiembrie-martie) într-o
sumă fixă aprobată de Guvern. La moment,
această sumă este de 250 de lei, familiilor a
căror venit este mai mic decât nivelul venitului
lunar minim garantat majorat de 1,6 ori.
Astfel, pentru anul
2015, venitul lunar minim
garantat pentru ajutor social constituie 765 lei, iar
pentru APRA este de 1224
de lei. Dreptul la stabilirea
ajutorului social și APRA

o are doar Direcţia/Secţia
asistenţă socială şi protecţie a familiei (D/SAPF), iar
cererea pentru acordarea
ajutorului social se depune
exclusiv la asistentul social din primărie. Printr-o

singură cerere, D/SAPF
examinează posibilitatea
acordării dreptului la ambele prestaţii.
Menţionăm că cererile
pentru acordarea APRA pot
fi depuse în orice perioadă
a anului și nu este necesar

de așteptat începutul lunii noiembrie, deoarece în
cazul acordării dreptului,
valabilitatea acesteia este
de 12 luni. Un alt aspect
important este că cererea
trebuie depusă până în luna
noiembrie, altfel plăţile

se efectuează doar pentru
lunile ulterioare depunerii acesteia. De exemplu,
dacă cererea se depune în
luna ianuarie, dreptul va fi
acordat din luna depunerii
cererii, iar pentru lunile
anterioare plăţile nu se
efectuează.
Din păcate, nu toate familiile defavorizate depun
cerere, iar la planificarea
bugetară pentru APRA au
fost preconizate mijloace
financiare pentru un număr mai mare de familii.
În scopul încadrării unui
număr mai mare de familii,
prevederile legislaţiei cu
privire la ajutorul social se
reexaminează în permanenţă pentru a modifica
parametrii. Astfel, dacă

iniţial unei familii nu i s-a
acordat dreptul, aceasta îl
poate obţine odată cu depunerea cererii la Direcţia/
Secţia asistenţă socială şi
protecţie a familiei din cadrul primăriei. În perioada
noiembrie 2014 – martie
2015, de cel puţin o plată
a APRA au beneficiat peste
130 mii familii defavorizate, ceea ce constituie peste
360 mii de persoane.
Un alt moment important este că, peste 90%
din familiile beneficiare de
APRA sunt cele care au în
componenţa sa beneficiari
de pensii sau alte prestaţii
sociale, iar în mai mult de o
jumătate din beneficiari au
fost familii care au în componenţa sa copii.
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ACTIVITĂŢI INTENSE PENTRU
FEMEILE DIN REŢEAUA CENTRU
În perioada lunilor februarie – septembrie 2015,
în cadrul Reţelei de socializare a femeilor din agricultură regiunea Centru, au fost organizate numeroase activităţi: seminare, vizite de studiu, turnee
de studii externe etc. Activităţile de instruire pentru femeile din agricultură din regiunea Centru
sunt desfășurate de către Federaţia Naţională a
Agricultorilor AGROinform și susţinute de către
Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea
Întreprinderilor (ACED), finanţat de Agenţia SUA
pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) și Corporaţia Provocările Mileniului (MCC).
Şedinţa grupului consultativ al Reţelei de socializare pentru femeile din
agricultură regiunea Centru
a avut loc la Chișinău în
luna martie. Scopul şedinţei
a fost lansarea activităţii Reţelei de socializare
a femeilor şi elaborarea
graficului evenimentelor.
Astfel, a fost elaborat un
plan de activitate detaliat
al activităţilor până în luna
noiembrie 2015. La ședinţă
au fost discutate care vor
fi metodele de informare
pentru membrele Reţelei.
De asemenea, s-a vorbit
despre importanţa monitorizării, membrele Reţelei
fiind încurajate să elaboreze
un sistem de monitorizare
individual, cât mai comod
pentru ele. La fel, s-a stabilit că este nevoie permanent
de actualizat baza de date.
S-a propus elaborarea unui

chestionar, pentru a afla în
ce mod poate fi aplicată în
practică informaţia obţinută
în cadrul activităţilor.
Femeile din Reţeaua
Centru au beneficiat de un
șir de seminare cu diverse
tematici. Amintim despre
ciclul de seminare referitor la marketingul agricol;
comunicarea și negocierea
în afaceri; cooperarea și
asocierea; politicile agricole
și regulamentul de subvenţionare etc.

SEMINARE UTILE
PENTRU FEMEI
Deosebit de utile s-au
dovedit seminarele referitor
la cultivarea unor culturi,
cum ar fi cele nucifere sau
cu privire la producerea
coacăzei. Seminarul despre producerea culturilor

nucifere a fost susţinut de
către instructorul Nicolae
Kiktenco. El aplică teoria în
practică, având în gestiune
peste 300 de ha teren agricol. Anual gospodăria condusă de N. Kiktenco organizează conferinţe naţionale,
internaţionale și seminare
privind crearea livezilor
de nuci moderne și competitive și pune în discuţie
problemele de marketing a
produselor nucifere. Participantele au demonstrat un
interes sporit faţă de subiectul producerii nucului,
considerând această afacere
una profitabilă. Un interes
major a trezit schema de
sădire a nucului și formarea
coroanei, aici doamnele au
ajuns la concluzia că schema de sădire utilizata de ele
nu este cea mai favorabilă
pentru o roadă mai bogată.
Un alt seminar util
a fost despre producerea

coacăzei. Seminarul a fost
condus de către Parascovia
Savva, doctor în agricultură.
Ea a vorbit despre importanţa cultivării coacăzului
negru, cum se înfiinţează
și se întreţin plantaţiile,
modul de recoltare, prelucrare și comercializare
a pomuşoarelor de coacăz
negru. Femeile au rămas
mulţumite de calitatea
informaţiilor obţinute. Mai
multe din ele au declarat
că, pe lângă rolul informativ care l-au avut, aceste
seminare reprezintă o oportunitate de a cunoaște alţi
producători din ramură cu
posibilitatea de asociere
pe viitor. Cei prezenţi au
salutat organizarea unor
asemenea evenimente și au
solicitat să beneficieze în
continuare de informare, la
fel dorindu-și cât mai multe
vizite în câmp cu prezentare
practică.

AGRICULTURA
SE ÎNVAŢĂ
Femeile din Reţeaua
Centru și-au îmbogăţit
experienţa din vizitele de
studiu pe care le-au realizat
în această perioadă. O vizită
de studiu interesantă a fost
realizată în s. Gura Bâcului, Anenii Noi la un grup
de producători de legume
organice. Participantele au
primit răspunsuri privind

tehnologiile de cultivare a
roșiilor, castraveţilor și ardeilor, atât în spaţiu închis, cât
și deschis. Ele au cunoscut
metoda de utilizare a lămpilor LED în sere, care stimulează creșterea și dezvoltarea armonioasă a plantelor.
Între doamne și producătorii
de legume organice s-a făcut
schimb de contacte pentru o
viitoare colaborare.
Următoarea vizită a fost
realizată în s. Cioara, r-n
Ialoveni la un producător
de salate și ierburi culinare. Membrele Reţelei s-au
deplasat spre câmpurile cu
levănţică, mărar, isop, apoi
au vizitat depozitul unde au
văzut cum se extrage uleiul
de levănţică prin distilare cu
vapori de apă. Această vizită
de studiu a ajutat participantele să găsească răspunsuri la mai multe întrebări
care le interesau. Ele au
ajuns la concluzia că cultivarea plantelor medicinale și
aromatice reprezintă un risc
pentru fermieri. Este necesară apariţia unui nou sistem
de susţinere a producerii de
plante medicinale și aromatice la nivel naţional, care
să încurajeze fermierii să
investească in acest domeniu. În cadrul Reţelei au fost
realizate mai multe vizite
pentru a cunoaște practicile
de succes ale membrelor.
Una din vizite a fost în r-n
Hâncești la producătoarea
Rodica Chișca, care se ocupă

de cultivarea prunului.
Au avut loc și două
turnee de studii externe.
Femeile din Reţeaua Centru
au participat în luna iunie
într-o vizită de studiu în
România. Aici femeile au
făcut cunoștinţă cu tehnologii avansate de producere a
legumelor în spaţii protejate,
implementate în unul dintre
cele mai mari bazine legumicole din România, bazinul
legumicol Matca. Membrele
Reţelei au vizitat sediul
firmei, solariile fermei, precum și depozitul de legume
din localitate, de unde se
livrează legume proaspete
în marile lanţuri de hipermarketuri din ţară. Ele au
abordat mai multe subiecte
de interes, cum ar fi cele legate de importanta utilizării
foliilor profesionale de acoperire, mulcirea cu ajutorul
foliilor transparente, irigarea
culturilor prin intermediul
sistemului de irigare cu tub
capilar și pix, metode inovative de palisare a legumelor
precum și modalităţi de umbrire a solariilor. În aceeași
vizită în România, doamnele
au cunoscut agricultura
hidroponică, metodă inedită
care presupune cultivarea
legumelor nu în pământ, ci
în diferite soluţii nutritive.
Un alt turneu de studiu
a avut loc în luna iulie în
Polonia, iar tematica a vizat: „Producerea fructelor şi
pomuşoarelor”. Obiectivele
turneului au fost studierea
bunelor practici în domeniul
cultivării fructelor în zonele
tradiţionale de producere din
Polonia, studierea bunelor
practici în domeniul cultivării pomușoarelor din zonele
tradiţionale de cultivare din
această ţară, schimbul de
informaţie şi practici în domeniul cultivării fructelor și
pomușoarelor între membrii
grupului.
A.R.

ANTREPRENORII, SCUTIŢI DE PREZENTAREA UNOR ACTE
Șapte instituţii publice au
exclus obligativitatea prezentării extraselor din Registrele
de stat ale persoanelor juridice
și întreprinzătorilor individuali. Alte cinci instituţii urmează să implementeze această
practică în luna octombrie,
informează un comunicat al
Consiliului Economic al primministrului.
Instituţiile publice care
deja nu solicită prezentarea
extraselor sunt Institutul Na-

ţional de Metrologie, editura
„Statistica”, Ministerul Culturii,
Serviciul Tehnologii Informaţionale din cadrul Ministerului

Afacerilor Interne, CRIS „Registru”, Ministerul Transporturilor
și Infrastructurii Drumurilor,
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
Anularea obligativităţii
prezentării acestor extrase va
contribui la debirocratizarea
treptată a mai multor procese
cum ar fi achiziţiile publice,
subvenţiile în agricultură, administrarea fiscală și vamală”,
se subliniază în comunicat.
Mai mult, antreprenorii nu

vor mai fi obligaţi să prezinte
extrasele pe suport de hârtie
și să facă două vizite suplimentare pentru solicitarea și
ridicarea acestui document
intermediar, cu cheltuieli suplimentare pentru transport,
resurse umane și timp.
În anul 2014, conform informaţiei oferite de Camera
Înregistrării de Stat, cheltuielile suportate de către întreprinzători pentru obţinerea
extraselor din Registrele de

stat ale persoanelor juridice și
întreprinzătorilor individuali
s-au ridicat la opt milioane de
lei. Extrasul din Registrele de
Stat ale persoanelor juridice și
întreprinzătorilor individuali
conţine informaţie disponibilă
autorităţilor fără plată în mod
electronic și securizat, direct
de la Camera Înregistrării de
Stat. Astfel, solicitarea și ridicarea acestui document intermediar a devenit învechită și
inutilă.
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UN NOU COMPLEX DE USCARE A CEREALELOR
Ministrul agriculturii şi industriei alimentare, Ion Sula, a participat săptămâna
trecută la ceremonia oficială de lansare a unui nou complex de uscare a cerealelor şi seminţelor oleaginoase. Complexul este pus în funcţiune de apa fierbinte,
care vine de la fabrica de biogaz, precum şi de energia electrică produsă din
borhot de sfeclă. Exploatarea uscătorului de cereale va permite valorificarea
aproape totală a „energiei verzi” produsă de companie care deţine una din cele
mai mari fabrici de zahăr din Drochia.

În decursul unui sezon,
cu durata medie de 90-100
de zile, fabrica de zahăr
din Drochia produce anual,

pe lângă zahăr (30-40 mii
tone), încă 70-80 mii tone
de borhot de sfeclă. Pentru
a spori eficienţa prelucrării

sfeclei de zahăr - o materie
primă destul de costisitoare - compania care deţine
fabrica a construit în 2013,
la Drochia și o fabrică de
producere a biogazului din
borhot de sfeclă. Capacitatea de producere a acesteia
este de cca 8, 5 mln. m³ de
biogaz anual. În timpul sezonului de prelucrare, acest
volum acoperă cca 15-20%
din consumul de gaz al fabricii de zahăr.
Complexul de biogaz
prelucrează în decurs de 24
de ore cca 150-180 tone de
borhot de sfeclă. Pe parcursul sezonului de prelucrare
a sfeclei de zahăr, întreprin-

derea utilizează aproximativ
¼ din volumul total de borhot obţinut. Restul este ambalat ermetic, în pungi din
plastic speciale și depozitat
pentru a fi folosit ca materie
primă pentru obţinerea biogazului, până la producerea
borhotului din roada următorului sezon. Astfel, fabrica
de biogaz prelucrează 100%
din borhotul obţinut la fabrica de zahăr.
Ca produs derivat, fabrica de biogaz produce cca
50 mii tone de mâl organic,
îngrășământ mineral deosebit de preţios, care este
acumulat într-un rezervor
ecologic, ermetic. Acest
îngrășământ este folosit pe
câmpurile întreprinderii, în
medie câte 40 t/ha pe câmpurile de porumb, orz ș.a. În
cadrul întreprinderii sunt
anual prelucrate cu astfel de
îngrășăminte aproximativ
6,5 mii ha, dintre care 0,61,5 mii ha însămânţate cu

MOLDOVA VA MAJORA LIVRĂRILE DE
VINURI ȘI CONIACURI ÎN BELARUS
Moldova preconizează
majorarea livrărilor de
vinuri și coniacuri, hibrizilor de porumb, precum și
a altei producţii agricole
în Belarus. Acest subiect
a fost discutat în cadrul
întrevederii de la Chișinău
a ministrului agriculturii
și industriei alimentare al
Moldovei Ion Sula și o delegaţie a Belarusului, condusă
de președintele Concernului
„Belpișceprom” Aleksandr
Zabello. A participat de
asemenea ambasadorul Belorusiei în Moldova Serghei
Ciciuk. Potrivit comunicatului Ministerului Agriculturii al Moldovei, ambele
părţi au remarcat cu satisfacţie dialogul constructiv
și pragmatic, orientat spre
consolidarea relaţiilor tradiţionale între ambele ţări.
Subiectele abordate
s-au referit la cooperarea
bilaterală în domeniul
viticulturii și vinificaţiei,
livrărilor reciproce de pro-

duse alcoolice, în particular,
majorarea cotei vinurilor și
coniacurilor moldovenești
exportate și alte chestiuni
de pe agenda de lucru a
conlucrării moldo-beloruse,
cum sunt livrarea în Belarus a hibrizilor de porumb
de productivitate înaltă,
extinderea comerţului reciproc cu producţie agricolă,
consolidarea colaborării
între agenţii economici din
domeniul producerii berii,
industria zahărului etc.
După întrevederea cu șeful
Ministerului Agriculturii

al Moldovei, reprezentanţii
Belorusiei au continuat dialogul cu reprezentanţi ai
companiilor moldovenești
din ramurile menţionate,
factori de decizie din cadrul
structurii ramurale și alte
organe centrale în cadrul
unei ședinţe de lucru, prezidată de Eduard Grama, viceministru al agriculturii și
industriei alimentare al RM.
Primele rezultate ale
acestei cooperări se văd. În
perioada 10-13 noiembrie
2015, la Minsk, Republica
Belarus, va fi organizată Ex-

poziţia Internaţională Specializată „Prod-Expo”. Organizatorii acestei expoziţii
sunt: „BelExpo”, Ministerul
Agriculturii și Alimentaţiei,
Ministerul Comerţului ale
Republicii Belarus, Concernul ”Belgospisheprom”,
”Belkoopsoiuz” etc. Tematica
expoziţiei: fructe și legume,
carne și produse de carne,
produse lactate, panificaţie
și patiserie, uleiuri vegetale,
băuturi alcoolice și nealcoolice, utilaj pentru ambalare
și etichetare a produselor
alimentare etc. Totodată, în
cadrul evenimentului vor fi
organizate diverse concursuri și degustări în mai multe categorii. În acest context
şi în vederea extinderii relaţiilor de cooperare moldobelaruse, MAIA recomandă
participarea la evenimentele
nominalizate. Informaţii
detaliate privind condiţiile
de participare le puteţi obţine la organizatori: nr. 0 22
210 408.

ULTIMUL APEL DE GRANTURI AL PROGRAMULUI
„ACCESUL LA PIEŢELE DE DESFACERE”
Proiectul Băncii Mondiale „Agricultura Competitivă
în Moldova” (MAC-P) de comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
lansează ultimul apel de
granturi al Programului investiţional „Facilitarea accesului la pieţele de desfacere”.
Programul oferă grupurilor
de producători suport finan-

ciar nerambursabil de până
la $350 mii pentru crearea
infrastructurii post-recoltă,
dar nu mai mult de 50% din
costurile eligibile. Eligibili
programului sunt grupurile
de producători constituiţi
din cel puţin 5 membri
(persoane juridice și/sau
persoane fizice) cu activitate
individuală de minim 3 ani

în sectorul horticol. Granturile sunt destinate pentru
procurarea echipamentului tehnologic și utilajului
post-recoltă (linii de sortare,
spălare, calibrare, împachetare, uscătorii, echipament
frigorific, etc). Bugetul total
al Programului de granturi
pentru crearea infrastructurii post-recoltă este de $7

mln. Finanţarea este efectuată de către Banca Mondială
și Guvernul Suediei. Dosarele
de aplicare pot fi depuse la
oficiile teritoriale ale Agenţiei de Intervenţie și Plăţi
pentru Agricultură (AIPA)
până pe 31 decembrie 2015.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi www.aipa.md
sau www.capmu.md .

sfeclă de zahăr. Alte
două centrale de
cogenerare, fiecare
cu o capacitate de
1,2 MW / h, sunt
puse în funcţiune
pe bază de biogaz,
în regim normal de
funcţionare. Toată
energia electrică
produsă de ele este
transmisă sistemului energetic din
Drochia.
Construirea
instalaţiei de uscare a
cerealelor și seminţelor
oleaginoase, pe teritoriul
întreprinderii respective
din Drochia, permite acum
și valorificarea optimală
a apei fierbinţi, obţinută
după răcirea generatoarelor
electrice a instalaţiei de biogaz. Anterior, apa fierbinte
era folosită doar parţial, la
încălzirea unor încăperi ale
fabricii. Uscătorul folosește
1.800 KW energie termică /

h. La uscarea porumbului și
la reducerea umidităţii de
la 24% la 14% (standardul
RM), capacitatea de producere a acestuia constituie
8,7 tone/oră sau 200 tone/
24 ore. Întrucât anul acesta
întreprinderile agricole au
obţinut, din cauza secetei,
cereale cu un indice de
umiditate de cca 20%, capacitatea de producere a
uscătorului se ridică la 430
tone/ 24 ore.

ECHIPAMENT AGRICOL
PENTRU UTILIZATORII
DE APĂ PENTRU IRIGARE

Zece Asociaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigare,
constituite în cadrul Programului Compact, au primit
în dar săptămâna trecută, echipament agricol în valoare totală de 800 de mii de dolari, bani oferiţi de către
Guvernul SUA. Echipamentul oferit include tractoare,
automobile de teren, pompe mobile, instalaţii de irigat
cu tambur şi turelă rotativă. Directorul executiv al FPM
Moldova, Valentina Badrajan, a declarat că acest echipament va facilita gestionarea eficientă a sistemelor de
irigare renovate în cadrul Programului Compact şi pentru
care Guvernul SUA a investit circa 80 de milioane de dolari. Valentina Badrajan a menţionat că echipamentul a
fost procurat din economiile care au reuşit să fie obţinute
graţie implementării eficiente a programului.
Vicepreşedintele Corporaţiei Provocările Mileniului,
Nancy Lee, a menţionat că, deşi programul Compact s-a
încheiat la începutul acestei luni, FPM Moldova va continua să acorde sprijin asociaţiilor de utilizatori de apă,
inclusiv prin acordarea instruirilor pe parcursul a încă
doi ani. Prezent la eveniment, premierul Valeriu Streleţ a
declarat că programul Compact a acordat un suport real
de susţinere a eforturilor Republicii Moldova de a deveni
un stat modern cu şanse de dezvoltare pentru fiecare cetăţean. Potrivit premierului, această donaţie se încadrează perfect într-o perioadă secetoasă cu care se confruntă
agricultorii.
Ambasadorul SUA James Pettit a declarat că programul, care a fost finalizat, a înregistrat rezultate impresionante şi reprezintă o moştenire reală pentru partenerii
din Republica Moldova. „Sperăm că echipamentele donate astăzi vor aduce beneficii suplimentare activităţii
deja de succes a Asociaţilor Utilizatorilor de Apă pentru
Irigare”, a notat ambasadorul.
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ȘAPTE SOIURI DE TRANDAFIRI
PENTRU GRĂDINĂ SAU DULCEAŢĂ
Fie că este vorba despre trandafirii de grădină sau
de cei din care se poate prepara aromata dulceaţă,
alegerea soiului de roze este o sarcină foarte dificilă, având în vedere că în lume există peste 2.000
de soiuri de trandafiri. Iată câteva soiuri care sunt
adaptate condiţiilor de la noi din ţară:

1.

Trandafirul Honey Vanilla are culoarea vaniliei, este un trandafir cu înflorire repetată, are flori
grupate mari, rotunde, cu multe petale, ușor parfumat,
iar florile rezistă în vază cel puţin 12 zile după ce au fost
tăiate. Este rezistent și foarte decorativ. Se poate înmulţi
ușor prin butași, crește repede și poate forma tufe extrem
de frumoase.

gustoase și parfumate. Florile sunt mijlocii, de culoare
roșu-liliachiu, care se transformă în mov odată cu trecerea caniculei și răcorirea vremii. Trandafirul înflorește
abundent și repetat până toamna târziu. Se folosește ca
plantă solitară sau poate fi plantată și în grupuri, pentru
garduri vii.

6.

2.

Sachsengruss este un soi căţărător, cu o vigoare deosebită, altoit pe măceș, astfel încât preia din
partea dificilă a tehnologiei de cultură, făcând soiul mult
mai rezistent la secetă, boli și dăunători. Altoiul Sachsengruss se canalizează pe o florificare deosebită, o vigoare de
creștere excelentă și menţinerea calităţii și parfumului în
bătător. În ceea ce privește caracteristicile florii, aceasta
are un parfum deosebit, cu petale cărnoase, diametrul florii este de 8-10 cm, având o greutate specifică la recoltarea
în pârgă de 10-14 gr. Astfel că la un kilogram intră aproximativ 100 de pălării.

și are tendinţa de a forma tufe. Este recomandat pentru
grădini însorite, potrivit pentru plantaţii în masiv dar și
pentru flori tăiate.

4.

Rosa Damascena se mai regăsește sub denumirea de Trandafirul de Damasc, Trandafirul de Kazanlak sau Rosa Damascena Trigintipetala (cu treizeci de petale). Este considerat a fi soiul de roze cel mai indicat pentru producţia de dulceaţă mulţumită parfumului intens și
a înfloririi abundente. Astfel, cu soiul Rosa Damascena, de
la un trandafir se poate obţine 1,5 – 2 kg de dulceaţă.

Pinguin este un trandafir frumos și viguros, cu
flori mari albe cu umbre de crem și roz. Acest trandafir este utilizat pentru aranjamente florale și buchete
de mireasă. Înflorește din cursul lunii mai până toamna
târziu.

7.

3.

Rose de Rescht provine din Persia și datorită
texturii petalelor și parfumului intens de damasc,
din acest trandafir se obţin dulceţuri și siropuri foarte

5.

Chrysler Imperial, unul dintre cei mai parfumaţi trandafiri. Are bobocul lung cu petale de
roșu închis catifelat iar florile sunt foarte mari. Acesta
înflorește repetat din mai până toamna târziu, este robust

Rosa Graham Thomas a fost votat cel mai
îndrăgit trandafir din lume de către 41 de societăţi
care se ocupă de cercetarea acestor flori. Mugurii au nuanţe roşiatice, florile sunt în nuanţe de galben aprins, au
un parfum aparte şi prezintă un farmec nemaipomenit. În
plus, rezistă până pe la mijlocul toamnei.
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AUTORITĂŢILE LUPTĂ
ÎMPOTRIVA RABIEI
Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva
Rabiei (turbării) care se marchează anual la 28
septembrie, Agenţia Naţională pentru Siguranţa
Alimentară (ANSA) și-a propus să sensibilizeze
populaţia despre riscul de îmbolnăvire. Într-un
comunicat de presă emis de Agenţie suntem informaţi asupra modului de prevenire şi modalităţile prin care cetăţenii şi instituţiile pot contribui
la eliminarea surselor de rabie.
Rabia este o boală mortală cauzată de un virus
care atacă sistemul nervos. Virusul este secretat
în salivă şi se transmite
în mod obişnuit la animale şi om prin muşcătura
unui animal infectat. Mai
puţin obişnuit, rabia poate
fi transmisă atunci când
saliva unui animal turbat
vine în contact cu răni
deschise ale pielii sau cu
ochii, nasul sau gura unei
persoane sau ale unui
animal. Pentru a preveni
rabia, persoanele infectate
trebuie tratate înainte de
apariţia vreunui simptom.
Primele simptome pot
apărea într-un interval
cuprins între câteva zile
și aproape un an, însă
în majoritatea cazurilor
simptomele se dezvoltă
în 4-6 săptămâni de la
momentul infecţiei. Tratamentul afecţiunii este
indicat și în cazul în care
simptomatologia nu debutează la scurt timp de
la expunerea la virusul ce
produce boala.

SIMPTOME
LA ANIMALE
Cele mai multe cazuri
de rabie apar la animalele
sălbatice precum sunt vulpile, pisicile sălbatice, dihorii, bursucii, cerbii, jderii,
lupii, liliecii, sconcși, ratonii
şi coioţii. De asemenea,
rabia apare şi la animalele
domestice. În ultimii ani, pe
lângă câini, pisicile au devenit animalele domestice
infectate cel mai frecvent
cu rabie. Aceasta deoarece
mulţi stăpâni de pisici nu
le vaccinează împotriva
rabiei înainte ca acestea
să fie expuse contactului
cu alte animale. De asemenea, rabia apare la vaci,
capre şi uneori, nu foarte
frecvent, la cai. Astfel, în
ţara noastră, de la începutul anului 2015 au fost
înregistrate 125 cazuri de
rabie, îmbolnăvindu-se 42
bovine, 34 câini, 20 vulpi,
17 pisici, 7 capre, 2 jderi, 2
porci şi 1 cal.
Animalele infestate pot

manifesta simptome vizibile sau tulburări de comportament. Animalul care a
mușcat o persoană și care
s-a comportat ciudat poate
fi infectat cu virusul rabic.
Este importantă urmărirea,
pe cât este posibil a animalului respectiv, pentru
a putea oferi un tratament
corespunzător și la momentul oportun oricărei persoane care a intrat în contact
cu animalul respectiv. Este
foarte posibil ca un animal
să aibă rabie dacă prezintă
următoarele semne: lipsa
fricii de oameni, mai ales
la animalele sălbatice;
atitudine timidă la un
animal de casă care era de
obicei prietenos; neliniște,
excitabilitate, agresiune
sau schimbări bruște de
comportament; salivare în
exces; animale active noaptea (lilieci, ratoni și sconcși)
care devin active în timpul
zilei; consumul de substanţe care în mod normal nu
sunt comestibile; paralizie,
care uneori poate fi unicul
semn.
Cu toate că vaccinarea
antirabică şi programele de
control al animalelor, alături de tratamente adecvate
şi aplicate cât mai precoce
persoanelor care au fost
muşcate, au redus considerabil numărul de cazuri
umane de rabie, totuşi, la
nivel mondial, aproximativ 55.000 de oameni mor

anual, mai ales în Africa şi
Asia. În medie, o persoană
la fiecare 10 minute, majoritatea fiind copii, din zone
geografice izolate, ceea ce
menţine rabia ca o cauză
serioasă a mortalităţii la
nivel mondial.

MĂSURI DE
PREVENIRE
Se recomandă populaţiei să respecte anumite
reguli pentru prevenirea
cazurilor de rabie: animalele de companie trebuie
vaccinate antirabic; animalele domestice nu trebuie
lăsate să hoinărească liber
şi trebuie supravegheate
atunci când sunt afară, iar
castrarea sau sterilizarea
animalelor de companie le

poate scădea tendinţa de a
hoinări; să nu lase expuse
în exterior resturi menajere, deoarece acestea pot
atrage animale sălbatice
sau fără stăpân; copiii să
fie învăţaţi să nu atingă
niciodată animale necunoscute, chiar dacă acestea
par prietenoase; un animal
sălbatic trebuie observat
de la distanţă şi nu trebuie
să se apropie de el, deoarece chiar dacă este turbat
acesta poate părea blând;
în situaţia în care este observat un animal care se
comportă neobişnuit, cazul
trebuie raportat autorităţilor sanitar-veterinare
locale.
În cazul când cineva a
fost muşcat: rana trebuie
spălată profund cu apă şi
săpun; persoana respectivă

să se prezinte de urgenţă
la medic; să fie informate
şi autorităţile sanitar veterinare.
Dacă animalul a fost
muşcat: să atingă animalul cu grijă deoarece, fiind
rănit, poate să muşte şi se
recomandă a fi protejate
mâinile cu mănuşi; trebuie
chemat medicul veterinar
sau autorităţile sanitar-veterinare locale, iar animalul
dvs trebuie să fie supus
vaccinării sau revaccinării
antirabice în primele 72
de ore după ce a fost expus
unui animal turbat sau
care ar putea fi bolnav de
rabie.
Dacă observaţi animale
care se comportă neobişnuit, raportaţi aceste situaţii
autorităţilor sanitar-veterinare locale.

APĂ PLATĂ SAU APĂ MINERALĂ?
Specialiștii din cadrul Centrului Naţional de
Sănătate Publică Chișinău (CNSP) vin cu explicaţii referitor la deosebirile dintre apa plată și
cea minerală carbogazoasă și situaţiile în care
ar trebui să le consumăm. Potrivit specialiștilor,
apa plată este un lichid fără bioxid de carbon,
dar conţine calciu, magneziu, iod şi are funcţia
de a stimula digestia. Este benefică cu proprietăţi terapeutice în afecţiunile rinichilor şi în cele
respiratorii (astm sau bronşită).
Apele minerale sunt
apele provenite din surse
naturale cum ar fi izvorul,
sau dobândite artificial:
sonda. Datorită structurii
lor fizice şi compoziţiei
chimice, apele minerale
pot exercita efecte terapeutice. Apele minerale se
clasifică după conţinutul
lor în minerale. Se consideră apă foarte puţin
mineralizată cea cu mai
puţin de 50 mg de minerale pe litru, apă puţin mine-

ralizată, cea care conţine
de la 50 până la 500 mg
pe litru, apă foarte bogată
în săruri minerale cea care
conţine mai mult de 1500
mg pe litru.
Potrivit medicului
Raisa Cebanov din cadrul
CNSP Chișinău, apa minerală are numeroase efecte
terapeutice asupra organismului. Apa minerală
blochează poﬅa de mâncare, servirea apei conferă
organismului senzaţia

de satietate, prin urmare
împiedică consumarea
porţiilor mari de bucate,
astfel că medicii recomandă consumarea unui pahar
de apă minerală înainte
de masa. Apa minerală nu
conţine zahăr, grăsimi şi
nu are calorii. Pentru persoanele care ţin o dietă şi
reduc consumul de bucate
cu un conţinut sporit de
grăsimi şi zaharuri este
binevenită apa minerală.
Apa minerală intensifică metabolismul, iar

pentru a te debarasa mai
rapid de grăsimi se recomandă consumarea apei
minerale. Pentru a obţine
rezultate şi mai bune se
zice că e bine să adaogi
în apă suc proaspăt de
lămâie, care va topi
grăsimile şi mai repede.
Apa minerală are efect
de detoxifiere a organismului. Se recomandă
utilizarea apei minerale
într-o cură de detoxifiere
a organismului deoarece accelerează procesul

de eliminare a toxinelor
acumulate în ficat. Apa
minerală mai este şi o
sursă excelentă pentru
hidratarea organismului,
mai ales înainte şi după
efectuarea exerciţiilor
fizice în sala de sport.
Apa minerală fiind
bogată în săruri de calciu,
magneziu, sodiu şi fluor
este benefică în maladiile
cardiovasculare, previne
osteoporoza şi cariile dentare. Totodată, apa minerală este recomandată în
caz de carenţă a mineralelor sus menţionate. De
asemenea, apa minerală
are efect terapeutic: se
recomandă în cazurile bolilor digestive şi în calitate
de diuretic.
Totuși, susţin medicii, în unele cazuri apele
minerale au proprietăţi
nocive pentru organism.
Apa puternic mineraliza-

tă favorizează formarea
calculilor biliari şi renali,
poate agrava simptomele
hipertensiunii. Excesul de
substanţe minerale este
destul de periculos pentru sugari, copiii mici şi
vârstnici. În general, nu
se recomandă consumul
de apă minerală cu un
indice de mineralizare de
peste 120 mg/l sau cu un
conţinut de sodiu de peste
20 mg/l. Indicele mare de
mineralizare este nociv şi
se datorează concentraţiei
mari a ionului de Natriu
şi poate crea probleme
persoanelor cu maladii
cardiace şi celor cu afecţiuni edematoase, cum sunt
ciroza hepatică şi insuficienţa renală.
În concluzie: serviţi
apa minerală cu măsură
în dependenţă de starea
Dumneavoastră de sănătate!
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UN NOU RECORD MONDIAL
LA PRODUCŢIA DE GRÂU
Britanicul Rod Smith a surprins pe toată lumea
când a anunţat că a obţinut anul acesta o producţie de grâu de 16,52 de tone la hectar, peste ceea
ce se credea că va fi anul acesta recordul la nivel
mondial, performanţă demnă de Cartea Recordurilor. La finele lunii august, presa internaţională
relata pe larg despre reușita fermierului britanic
Tim Lamyman, care recoltase 16,5 tone de grâu
la hectar, calificându-se pentru Cartea Recordurilor la peste 0,8 tone ”distanţă” de vechiul record
înregistrat de un agricultor din Noua Zeelandă.
La nici o lună distanţă de
la acea știre, se pare că performanţa lui Lamyman a fost
depășită de un conaţional deal său – Rod Smith, un fermier mai tânăr care a raportat o
producţie de 16,52 de tone de
grâu la recoltare. Smith face
agricultură pe 400 de hecta-

re, iar în 2010 ferma sa a fost
declarată cea mai frumoasă
din Marea Britanie. Anul
acesta, el a recoltat grâul pe
1 septembrie, la 10 zile distanţă de Tim Lamyman, ceea
ce a și făcut ca rezultatele
muncii sale să fie anunţate
ulterior. A fost făcută o veri-

ficare atentă, pentru că cele
două recolte sunt apropiate
– le desparte doar 20 de kilograme de cereale la hectar.
Ferma lui Rod Smith se
pare că are avantajul de a
fi poziţionată pe coastă, iar
anul acesta a fost unul perfect pentru agricultura din
zonă, cu mult soare și risc
scăzut la atacul dăunătorilor.
De remarcat faptul că în spatele performanţei lui Smith
nu se află nici un produs
anume, toate inputurile au
fost cele comerciale, utilizate
an de an pe acea exploataţie. Diferenţa a făcut-o însă
vremea. „Am avut un sezon
fabulos. Am avut mare noroc
cu vremea și cultura nu a
fost nici un moment supusă
stresului”, a declarat Rod

Smith pentru presa britanică.
Un alt avantaj al tânărului fermier a fost solul fertil
pe care îl lucrează. Avantajul
acesta natural l-a mai ajutat
pe Smith să aibă producţii
de peste 15 tone la hectar și
în anii anteriori când, însă,
factorii de climă i-au pus
frână în faţa recordului: deficit de ploi, lipsa zilelor însorite sau prea multă expunere
la soare. Fără a face publice
numele seminţelor folosite
sau ale fertilizanţilor, Rod
Smith și-a evaluat costurile
cu inputurile la 754 de lire
sterline/ha (echivalentul
a 1.044 de euro/ha), adică
undeva la 46 de lire sterline
pe tonă (echivalentul a 63,7
euro/tonă). Va vinde cu profit frumos, având în vedere

că, potrivit presei britanice,
preţul de achiziţie pe care îl
poate obţine este de 110 lire/
tonă, adică 152,3 euro/tonă.
În costul acestor inputuri au
intrat fungicidele, 310 kh/
ha de azot și o medie de 185
de kilograme de sămânţă la
fiecare hectar.
Producţia record de grâu
a fost recoltată pe 1 septembrie, iar combina utilizată pe
parcursul lucrării, a indicat
pe aparate chiar și 23 de
tone/ha în cele mai fertile

parcele. La final, o comisie
de specialitate a evaluat producţia de grâu stabilind că de
pe 11,3 hectare s-a obţinut o
recoltă medie de 16,519 tone/
ha la o umiditate de 15%.
Acum fermierul așteaptă
înscrierea performanţei
sale în Cartea Recordului.
Dacă producţia de la ferma
lui Rod Smith va primi și
recunoașterea mondială,
atunci recordul actual de
15,63 de tone/ha deţinut de
un neozeelandez va fi storie.

APICULTORII GERMANI
ÎMPOTRIVA OMGurilor

ROMÂNIA VA EXPORTA
CARTOFI DULCI ÎN ASIA

Asociaţia Apicultorilor
Germani, care reprezintă
aproximativ 100.000 de
apicultori din Germania, a
solicitat interzicerea la nivel
naţional a culturilor bazate
pe organisme modificate genetic (OMG). Iniţiativa vine
după ce la nivelul Uniunii
Europene s-a optat pentru a
fi lăsată fiecărui stat membru libertatea de a accepta
sau interzice organismele
modificate genetice. Apicultorii spun că există numeroase riscuri şi pericole, deja
demonstrate ştiinţific, din
partea culturilor modificate

Universitatea de Ştiinţe Agricole din
Cluj şi Consiliul Judeţean din această localitate vor să planteze și să exporte cartofi
dulci pe piaţa din Coreea de Sud. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Vakar
Istvan, a precizat că au avut loc mai multe
discuţii cu partea coreeană, care a şi venit
cu această propunere. „Am început cercetarea şi vrem să aclimatizăm soiurile de
cartof dulce care se pretează cel mai bine
atât la solurile cât şi la climatul clujean.
Cartoful dulce nu are nimic în comun cu
cartoful pe care îl cunoaştem; seamănă mai
degrabă cu napul”.
Se foloseşte în bucătăria asiatică şi cei
mai mari producători din lume sunt americanii. „Coreea de Sud este o ţară foarte mică
ca şi suprafaţă raportat la populaţia de 50 de
milioane de oameni pe care o are. Deci can-

genetic, pentru albine. Totodată, ei atrag atenţia asupra
pericolelor cauzate de folosirea pesticidelor şi erbicidelor
(care sunt folosite pe astfel
de culturi modificate genetic):
aceste substanţe decimează
populaţiile de albine. În acest
context, apicultorii germani
speră ca ministrul Agriculturii să propună o interdicţie la
nivel naţional asupra OMGurilor.
Până acum, ministrul
se pronunţase pe această
temă, anunţând că va lăsa la
latitudinea fiecărui stat federal decizia interdicţiei sau

acceptării culturilor modificate genetice. Însă deoarece
albinele pot călători şi pe distanţe de opt kilometri în căutarea polenului, compromisul
propus de ministru nu este
deloc ceea ce doresc apicultorii ca să îşi ştie albinele în
siguranţă. Dacă un stat interzice organismele modificate
genetic, dar statul vecin nu,
contaminarea prin învecinare
pune în continuare în pericol
albinele. „Din punct de vedere al mediului şi agriculturii,
aşa ceva ar fi inacceptabil”,
spun reprezentanţii apicultorilor germani.

FRANCEZII VOR SĂ EXPORTE CARNE
DE PORC ÎN RUSIA

Ministrul francez al agriculturii, Stéphane Le Foll a
anunţat recent că urmează
să aibă o deplasare importantă la Moscova, prilej cu
care speră să negocieze ridicarea embargoului rusesc
pentru produsele europene.
Le Foll a anunţat că se
va afla la Moscova în luna

octombrie, fiind invitat de
omologul său rus. „Am fost
invitat de către ministrul
rus la o expoziţie. Voi merge
în luna octombrie, prilej cu
care voi demara dialogul,
discuţiile și să încerc să
deschid porţile acum închise ale embargoului sanitar”,
a declarat Stéphane Le Foll.

Principala ţintă a oficialului francez este piaţa cărnii de porc pe care Moscova
a închis-o încă din ianuarie
2014, după ce au fost confirmate mai multe cazuri
de febră porcină africană în
Lituania și Polonia. Ulterior,
în august 2014, Rusia a instaurat un embargou extins
pentru produsele din UE ca
urmare a tensiunilor politice legate de evenimentele și
situaţia din Ucraina.
Stéphane Le Foll aprecia
luna trecută că din cauza
blocării pieţei rusești, în
UE există un surplus între
100.000 și 150.000 de tone
de carne de porc, ceea ce
a făcut ca preţurile la producători să atingă un nivel
minim.

titatea exportabilă se cuantifică la nivelul
de oricât, aşa că avem o oportunitate foarte
bună în piaţă”, a declarat vicepreședintele CJ,
Vakar Istvan. Cartoful dulce este o legumă
mai puţin cunoscută la noi, care seamănă
cu sfecla de zahăr. Cultivarea ei este foarte
avantajoasă pentru agricultori pentru că are
piaţa de desfacere asigurată şi, în plus, se
vinde cu 3 – 4 euro pe kilogram.

GERMANIA  ŢARA AGRICULTURII BIO
Germania este prima ţară
care anunţă că deţine peste
un milion de hectare cultivate conform normelor UE de
agricultură ecologică. În total,
nemţii au 35.927 de fermieri
bio, procesatori și comercianţi
care activează în acest sector
de nișă. Autorităţile responsabile sunt foarte mândre de
reușita Germaniei, declarând
că suprafaţa mare dedicată
agriculturii bio este un semn

că ţara se îndreaptă în direcţia
bună. „Nu considerăm că acest
prag de un milion de hectare
este o limită. Vom continua
să conlucrăm pentru a întări
sectorul agriculturii organice
în Germania. Agricultura bio și
industria bio au deja o contribuţie importantă în alimentaţia noastră. Apreciem că agricultura ecologică reprezintă un
pilon important în agricultura
germană și în industria ali-

mentară”, a declarat recent
Christian Schmidt, ministrul
agriculturii din Germania.
În luna mai a acestui an,
ţara cancelarului Merkel a
demarat chiar și o strategie
dedicată industriei bio, denumită: „Agricultura organică
– Privim înainte”, prin care
vrea să atragă mai ales noi
investitori și promotori pentru acest sector.
În total, Germania are
deja circa 8.500 de ferme bio,
acest tip de agricultură reprezentând 8,2% din numărul
total al exploataţiilor agricole
ale Germaniei. Ca și proporţie
de teren lucrat, s-a ajuns la
6,3%. De mare ajutor au fost
organismele de certificare
care sunt foarte riguroase și,
astfel, nemţii au mare încredere că tot ce se comercializează cu etichetă de bio este
atent verificat și sigur.
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TE INFORMEAZĂ LA TIMP,
OFERINDUŢI CELE MAI BUNE
ARGUMENTE ÎN ORICE NEGOCIERE!

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

Piaţa agricolă Edineţ
minim

Ardei dulce
Cartofi
Castraveţi
Ceapă albă
Ceapă galbenă
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Gogoşari
Morcov
Pătrunjel
Roşii de seră
Roşii de câmp
Salată
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză
Varză broccoli
Varză conopidă
Varză de pechin
Vinete
Banane
Căpşune
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Richard
Miez de nucă
Pepene galben (zemos)
Pepene verde (harbuz)
Pere
Portocale
Prune
Prune uscate
Struguri albi de masă
Struguri de masă Moldova
Struguri roşii de masă

maxim

mediu

Piaţa angro Chişinău
Piaţa agricolă Ungheni
Piaţa agricolă Cahul
(Albişoara)
mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
7.00
7.00
10.00
7.00
8.00
13.00
10.00
6.00
7.00
6.00
4.50
5.00
6.00
5.00
5.50
8.00
6.50
4.50
5.00
5.00
6.00
7.00
8.00
7.00
8.00
12.00
10.00
7.00
8.00
8.00
12.00
11.00
11.00
11.00
5.00
5.00
6.00
5.00
5.00
7.00
5.50
5.00
5.00
5.00
35.00
40.00
45.00
45.00
32.00
35.00
35.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
8.00
6.00
5.00
6.00
6.00
12.00
12.00
16.00
12.00
18.00
20.00
20.00
12.00
12.00
12.00
5.50
5.00
7.00
5.00
6.00
8.00
8.00
5.00
5.00
5.00
25.00
30.00
25.00
4.00
12.00
10.00
7.00
9.00
8.00
5.00
5.00
10.00
5.00
2.50
5.00
4.00
5.00
6.00
5.00
25.00
25.00
25.00
4.00
5.00
5.00
5.00
6.00
7.00
6.00
4.00
4.00
4.00
45.00
35.00
40.00
35.00
30.00
45.00
35.00
5.50
6.00
7.00
6.00
6.00
8.00
7.00
5.00
6.00
6.00
25.00
26.00
25.00
17.00
12.00
13.00
12.00
15.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
17.00
14.00
15.00
14.00
15.00
15.00
15.00
5.00
5.00
7.00
5.00
4.00
8.00
7.00
4.00
5.00
5.00
FRUCTE
20.00
24.00
20.00
22.00
22.00
22.00
40.00
40.00
40.00
34.00
34.00
34.00
41.00
42.00
41.00
30.00
30.00
30.00
35.00
38.00
35.00
5.00
4.00
7.00
4.00
5.00
10.00
8.00
5.00
5.00
5.00
6.00
5.00
7.00
5.00
8.00
8.00
8.00
7.00
8.00
7.00
5.00
7.00
7.00
7.00
8.00
7.00
8.00
8.00
8.00
8.00
13.00
15.00
13.00
8.00
15.00
8.00
4.00
4.00
4.50
4.00
3.50
5.00
4.00
2.00
3.00
3.00
8.00
10.00
12.00
10.00
8.00
10.00
8.00
25.00
25.00
25.00
8.00
5.00
8.00
5.00
6.00
7.00
6.00
3.00
4.00
4.00
25.00
35.00
30.00
11.00
8.00
12.00
8.00
8.00
15.00
12.00
10.00
10.00
10.00
8.00
7.00
8.00
7.00
8.00
10.00
8.00
12.00
10.00
12.00
10.00
8.00
15.00
12.00
10.00
10.00
10.00

Piaţa angro Bălţi
minim

maxim

4.00
5.00
5.00
6.00
8.00
7.00
4.00
5.00
5.00
4.00

12.00
6.00
11.00
6.50
14.00
7.00
6.00
6.00
7.00
5.00

11.00
5.00
8.00
6.00
10.00
7.00
5.00
5.00
6.50
4.50

4.00
3.50
3.00
12.00
4.00
35.00
6.00
8.00
4.50
3.00
4.00
20.00
5.00
17.00
17.00
4.00

9.00
6.50
6.00
12.00
7.00
35.00
6.00
16.00
7.00
9.00
4.00
45.00
7.00
17.00
17.00
6.00

4.00
5.00
4.00
80.00
2.00
6.00
12.00
11.00

6.00
6.00
4.00
110.00
4.00
7.00
17.00
17.00

5.00
6.00
4.00
100.00
3.50
7.00
14.00
13.00

3.50
6.00
8.00
2.00
6.00
8.00
8.00
7.00
10.00

-’
6.50
6.00
10.00
5.00
9.00
8.00
12.00
9.00
12.00
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OFERTE COMERCIALE

Floarea soarelui
Porumb
Floarea soarelui

7 500 MDL
4 500 MDL
7 400 MDL

200 t
400 t
500 t

OFERTE

Seminţe de grîu

4 500 MDL

50 t

Contacte
Telefon: 079609022

Seminţe de orz

4 500 MDL

30 t

Telefon: 079609022;

Mere Golden, Idared

15 000 MDL

150 t

Porumb

4 500 MDL

200 t

Porumb

4 500 MDL

200 t

Perioada 15 - 30 septembrie 2015

Produs / Serviciu
Comercializez Ovăz”
Comercializez Seminţe de Ceapă

Preţ
3 000 MDL

Cantitate
4t

0 MDL

200 kg

Mere Golden

5 000 MDL

2t

Mere Aidared

5 000 MDL

2t

Mere Florina”

5 000 MDL

2t

Puieţi de Ciresș

10 MDL

1 500 unităţi

Puieţi de Măr

10 MDL

1 500 unităţi

Puieţi de Vișin

10 MDL

1 500 unităţi

Puieţi de Caise

10 MDL

1 500 unităţi

Puieţi de Nectarine

10 MDL

1 500 unităţi

4 000 MDL
4 500 MDL
4 500 MDL
6 000 MDL
5 000 MDL
5 000 MDL
5 000 MDL
5 000 MDL
5 000 MDL
4 500 MDL
10 MDL

5t
150 t
60 t
100 t
650 t
650 t
700 t
20 t
20 t
20 t
20 000 unităţi

Jora de Mijloc, Orhei;
Telefon: 023555824; Mobil: 068481500;
Jora de Mijloc, Orhei;
Telefon: 023555824; Mobil: 068481500;
Jora de Mijloc, Orhei;
Telefon: 023555824; Mobil: 068481500;
Jora de Mijloc, Orhei;
Telefon: 023555824; Mobil: 068481500;
Jora de Mijloc, Orhei;
Telefon: 023555824; Mobil: 068481500;
Jora de Mijloc, Orhei;
Telefon: 023555824; Mobil: 068481500;
Jora de Mijloc, Orhei;
Telefon: 023555824; Mobil: 068481500;
Jora de Mijloc, Orhei;
Telefon: 023555824; Mobil: 068481500;
Orhei, Jora de Mijloc; Telefon: 079468370;
Orhei, Jora de Mijloc; Telefon: 068331655;
Orhei, Jora de Mijloc; Telefon: 068331655;
Orhei, Jora de Mijloc; Telefon: 068331655;
Orhei, Jora de Mijloc; Telefon: 068331655;
Orhei, Jora de Mijloc; Telefon: 068331655;
Orhei, Jora de Mijloc; Telefon: 068331655;
Orhei, Jora de Mijloc; Telefon: 068519340;
Orhei, Jora de Mijloc; Telefon: 068519340;
Orhei, Jora de Mijloc; Telefon: 068519340;
Orhei, Jora de Mijloc; Telefon: 068519340;

10 MDL

20 000 unităţi

Orhei, Jora de Mijloc; Telefon: 068519340;

10 MDL
10 MDL

20 000 unităţi
20 000 unităţi

Orhei, Jora de Mijloc; Telefon: 068519340;
Orhei, Jora de Mijloc; Telefon: 068519340;
s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 025255275;
Mobil: 060573200;
s. Chetrosu, r. Drochia; Telefon: 025255275;
Mobil: 060573200;
Or. Fălești, strada Bălţului;
Telefon: 0 259 21249;
s. Călinești, rn. Fălești;
Telefon: 0 259 51161;
s. Glingeni, rn. Fălești; Telefon: 079813686;
s. Petrești, rn. Ungheni;
Telefon: 0 236 42276; 079041155;
s. Floriţoaia Veche, r-ul Ungheni;
Telefon: 0236 41365; 0 693 59135;
Telefon: 025241251;
Telefon: 069325939;
s. Chirileni, r-ul Ungheni;
Telefon: 0 236 75209; 069325939;
or. Fălești, str. A. Mateevici 87;
Telefon: 069474838;
s. Sărata Veche, rn. Fălești;
Telefon: 025964275; Mobil: 069128189;
s. Călugar, rn. Fălești;
Telefon: 025979400; 069323320;
s. Navîrneţ, rn. Făleşti ;
Telefon: 0259 73431; 069213297 ;
s. Navîrneţ, rn. Făleşti;
Telefon: 0259 73431; 069213297 ;
s. Catranic, rn. Fălești;
Telefon: 025952860; 068101052;
Catranic, rn. Fălești;
Telefon: 025952860; 068101052
Catranic, rn. Fălești;
Telefon: 025952860; 068101052
Fălești; Telefon: 079559232;
Fălești; Telefon: 079559232;
Cahul; Telefon: 060023238; 060023238;

Comercializez Roșii
Prune Prezident
Prune Udleneonaia
Prune Stanley
Mere Simirenko
Mere Aidared
Mere Golden”
Mere Simirenko
Mere Florina
Prune Prezident
Material Săditor Măr
Material Săditor
Prune
Material Săditor Păr
Material Săditor Caise
porumb boabe

1t

fasole
Miere de albine

500 kg
55 000 MDL

2t

Miere de albine

55 000 MDL

1t

Miere de albine

55 000 MDL

1t

floarea soarelui

5 500 MDL

80 t

Mere Idared, Golden

8 000 MDL

20 t

50 MDL

50 kg
70 000 unităţi

varză

8 000 MDL

20 t

Seminţe de grâu

6 000 MDL

30 t

Floarea soarelui

8 000 MDL

50 t

Floarea soarelui

8 000 MDL

200 t

ceară de albini
arbuști de goji

Grâu alimentar

3 800 MDL

200 t

Orz

3 200 MDL

100 t

Grâu alimentar

4 000 MDL

300 t

Orz

3 200 MDL

20 t

Floarea soarelui

8 000 MDL

300 t

Floarea soarelui
Grâu alimentar
Floarea soarelui

8 000 MDL
3 800 MDL
8 MDL

200 t
200 t
150 t

Cartofi
Sistem pentru irigare
prin picurare

8t
1 unităţi

Grâu alimentar

4 200 MDL

1 000 t

Floarea soarelui

8 200 MDL

800 t

Vitrină frigorifică

1 unităţi

Cernător

1 unităţi

Moară de crupe

1 unităţi

Oloiniţă

1 unităţi

Tractor T-70

1 unităţi

Tractor IUMZ

1 unităţi

Ulei rafinat

60 unităţi

Curcani

12 unităţi

Roşii

1 500 kg

Vânătă

2 500 t

Ardei

4t

Ceapă

2 800 kg

Gogoșari

800 kg

Morcov

1 200 kg

Ardei

500 kg
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s. Manoilesti, Ungheni; Telefon: 069947447;
s. Manoilesti, Ungheni; Telefon: 069947447;
Telefon: 0236 613223;
or. Fălești;
Telefon: 025923195; 078011066;
or. Fălești;
Telefon: 025923195; 078011066;
or. Chișinău, str. Traian 23/1,
Telefon: 0 236 92518; 0 699 33055;
MD-3628, s. Frăsineşti, Ungheni;
Telefon: 0236 45449, 069296057;
s. Petrești, r-ul Ungheni;
Telefon: 0236 42276; 079041155;
Chetrosu, Drochia, Telefon: 0 251 27032;
s. Albinetul Vechi, Fălești;
Telefon: 025970023; 060063686;
s. Putineşti, r-l Floreşti;
Telefon: 0 250 35422; 069339397;
s. Putineşti, r-l Floreşti;
Telefon: 0 250 35422; 069339397;
s. Antoneuca, r. Drochia;
Telefon: 025227032; 060006888;
s. Antoneuca, r. Drochia;
Telefon: 025227032; 060006888;
s. Antoneuca, r. Drochia;
Telefon: 025227032; 060006888;
s. Antoneuca, r. Drochia;
Telefon: 025227032; 060006888;
s. Antoneuca, r. Drochia;
Telefon: 025227032; 060006888;
s. Antoneuca, r. Drochia;
Telefon: 025227032; 060006888;
s. Chetrosu, r. Drochia;
Telefon: 025255489; 069792045;
s. Chetrosu, r. Drochia;
Telefon: 025255489; Mobil: 069792045;
Fălești, Făleștii Noi;
Telefon: 067389906;
Fălești, Făleștii Noi;
Telefon: 067389906;
Fălești, Făleștii Noi;
Telefon: 067389906;
Fălești, Făleștii Noi;
Telefon: 067389906;
Fălești, Făleștii Noi;
Telefon: 067389906;
Fălești, Făleștii Noi;
Telefon: 067389906;
Chetrosu, Drochia, Telefon: 0 251 27032;
Email: drtudor@yahoo.com

CERERI
Produs / Serviciu

Preţ

Prune

Cantitate
2t

Făină de grâu de
calitate superioară
Distribuitor de îngrăşăminte organice
Cumpăr ceapă Stutgard
Cumpăr orz
Cumpăr floarea soarelui
Cumpăr răsăritaă
Cumpăr Floarea
soarelui
Cumpăr grâu

6 000 MDL

500 t
1 unităţi

Contacte
str. Burebista 124, or. Drochia;
Telefon: 0252 25796; 069170415;
s. Sculeni, Ungheni;
Telefon: 0236 63629; 069121750;
s. Navârneţ, Fălești;
Telefon: 0259 70375; 0 68170357;
r-nul Ocnita, s.Rediul-Mare;
Telefon: 027157368; 079853733;
Telefon: 069837859;

3 MDL

500 t

7 MDL

1 000 t

Telefon: 069785959;

7 MDL

2 500 t

3 MDL

200 t

Telefon: 068225159;
Edineţ, Cupcini,
Telefon: 024671142; 061055227;
Telefon: 068690929

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md
Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține
www.agravista.md
ANUNŢ
VÂND PUIEŢI DE DOI ANI de agriș, fără spini; coacăză roșie și neagră,
funduc, mur fără spini, flori clematise și corn altoit.
s. Rezeni, r-n Ialoveni, Sainsus Constantin
Telefon: 026874646; 068977170
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2015 DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?
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Abonaţi-Vă la ziarul AGRO
Index de abonare:

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN

PM 21948

PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

©

ABONAMENTE LA ZIARUL AGROMEDIAINFORM
POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE

ŞI VEŢI PRIMI:

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

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

132 de lei
PENTRU
ABONAMENT
ANUAL

PREŢURI DE ABONARE (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

12

36

72

108

132

* august vacanţă

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

mici

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

 Grapă cu discuri
 Cultivatoare
 Cositoare cu rotor

TOATE PIESELE DE SCHIMB
LA TRACTOARELE IMPORTATE

PREŢURI ACCESIBILE -

suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:

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

CALITATE SUPERIOARĂ
CONSUM REDUS

 Cositoare plată

TRACŢIUNE 4x4

 Burghiu de săpat gropi

LONGEVITATE

 Remorcă simplă sau basculabilă

STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ

 Tocător de crengi

PREŢ MIC

PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ

OR. STRĂŞENI
www.tractoare.md

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

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

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

