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În plină desfășurare a 
campaniei de primăvară, 
150 de producători agricoli 
se întrunesc pentru a dis-
cuta rezultatele pe care le-
au obţinut în anul trecut, 
dar și problemele și obsta-
colele cu care se confruntă 
în prezent.

Întrunirea are loc la 10 aprilie, cu-
rent, în cadrul Adunării Generale 
a Federaţia Naţională a Agriculto-
rilor din Moldova AGROinform. 

”Federaţia AGROinform a lansat 
în anul 2013 un șir de iniţiative 
pentru a reprezenta și apăra in-
teresele producătorilor agricoli 
privind: declararea agriculturii 
şi industriei alimentare drept 
ramuri prioritare ale economiei 
naţionale, majorarea fondului de 
subvenţionare, instituirea impo-
zitului unic în agricultură, Taxa 

pe Valoare Adăugată la produc-
ţia agricolă. Pentru soluţionarea 
acestor probleme au fost stabilite 
parteneriate cu Uniunea Producă-
torilor Agricoli UniAgroProtect, 
Federaţia Naţională a Fermierilor 
şi alte asociaţii reprezentative de 
producători agricoli. În comun, 
organizaţiile de fermieri au orga-
nizat întruniri, atât cu organele de 
decizie, cât şi cu presa”, a menţio-
nat Iurie Hurmuzachi, Vicedirec-
tor al Federaţiei.

Pentru viitor, AGROinform va con-
tribui la dezvoltarea unui mediul 
rural din Moldova atrăgător pentru 
trai și muncă, dotat cu infrastruc-
tura necesară și generând activităţi 
economice agricole și ne-agricole 
care vor contribui la creșterea eco-
nomică locală și generală a ţării. 
Prin urmare, AGROinform va deve-
ni o organizaţie puternică, cu nivel 
ridicat de angajament și de sprijin 
din partea membrilor și durabilita-
te fi nanciară sporită. 

Egalitatea de gen și integrarea 
perspectivei de gen vor rămâne 
politici și instrumente importante 

în implementarea proiectelor și 
activităţilor federaţiei.

În procesul de integrare în UE, 
diseminarea de informaţii și orga-
nizarea cursurilor de formare pen-
tru fermieri membri „Cu privire la 
sistemele de producţie din UE și 
bunele practici agricole aferente”, 
va deveni un domeniu strategic.

Consolidarea poziţiei AGROinform 
în domeniul cooperării fermieri-
lor va fi  atinsă prin parteneriate 
cu părţile interesate implicate în 
acest domeniu, și anume: guvern 
şi proiectele internaţionale în 
agricultură precum: USAID , IFAD 
și Banca Mondială. Asistenţa gru-
purilor de producători, determina-
tă în conformitate cu noua lege, 
va deveni o provocare importantă 
pentru perioada vizată.

La Adunarea Generală vor parti-
cipa fi nanţatori, reprezentanţi ai 
Ministerului Agriculturii și In-
dustriei Alimentare, Agenţiei de 
Intervenţie și Plăţi în Agricultură 
care vor răspunde la întrebările 
fermierilor.
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Femeie din Moldova 
pot face agricultură modernă

Tinerii absolvenţi din Moldova – 
condamnaţi la șomaj



Curioasă afacere 
e agricultura!
E curioasă afacere agricultura, rezistă în fi ecare 
an, deşi e tot mai greu. Îşi reia în fi ecare primă-
vară fi rul lucrului, deşi cresc preţurile la motori-
nă şi mijloace de producţie, deşi agricultorii sunt 
tot mai obosiţi şi mai plini de griji şi neajunsuri. 

Agricultura rămâne profesia fundamentală a 
omenirii. E legată de biologia noastră însăşi, de 
nevoia de existenţă a societăţii; ea alimentează 
cea dintâi trebuinţă a organismului omenesc: ea 
ne hrăneşte, ea ne îmbracă... Cât adevăr în atât 
de puţine cuvinte! Şi cât de puţini vorbesc azi 
despre asta! 

Dar, e din nou primăvară. E primăvara speranţe-
lor că vom avea un an agricol cu rezultate bune, 
că vom avea răbdare sufi cientă şi vom accepta să 
învăţăm lucruri noi. Agricultura moldovenească 
trebuie să se dezvolte, iar producătorii, trebuie să 
înveţe a produce calitativ, doar astfel vor obţine 
acces la piaţă. 

Poate vor veni timpuri mai bune pentru agricul-
tori, poate că ei vor căpăta încredere în compani-
ile de asigurare şi vor înregistra mai puţine pier-
deri, poate că vor veni timpuri în care motorina 
nu se va scumpi exact în ajunul campaniei de 
primăvară. Acum, că mergem activ spre Uniunea 
Europeană, avem temeiul să sperăm că vin tim-
puri mai bune și pentru agricultură.
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În document se menţionează că 
resursele de apă ale Republicii Moldo-
va sunt reprezentate prin 3621 de râ-
uri şi 4261 de lacuri, precum şi 4842 
de fântâni arteziene şi 180 de mii de 
fântâni. Râurile principale sunt Nistru 
(lungimea de 652 km) şi Prut (695 
km). Cele mai mari lacuri: Costeşti-
Stînca (59 km) şi Dubăsari (67,5 km).

Luând în calcul faptul că nivelul 

mediu mondial de consum al apei 
potabile este de 1700 de metri cubi, 
în Republica Moldova, unui locuitor 
îi revine practic de trei ori mai puţin 
– 500 de metri cubi.

Descreșterea economică a dus la 
stabilizarea poluării râurilor, lacuri-
lor şi apelor subterane. Sursa princi-
pală o constituie factorul uman sub 
formă de deșeuri industriale, scur-

geri din sistemele de canalizare.
În mediul rural principala sursă 

de apă potabilă sunt fântânile de 
mică adâncime – de la 10 la 50 de 
metri, care constituie 855 din nu-
mărul total pe republică. Circa 20% 
din populaţia de la sate sistematic 
se îmbolnăvește de diaree acută şi 
hepatită din cauza calităţii proaste a 
apei potabile.

În total, în ţară, la fi nele anului 
2012 au fost înregistrate 742 de 
sisteme de aprovizionare cu apă po-
tabilă, amplasate în Chișinău și în 
trei municipii. Totodată, doar 38,7% 
din populaţie se folosește de ele – în 
mod prioritar la oraș. În 2012 nu-
mărul localităţilor asigurate cu sis-
teme de alimentare cu apă potabilă 
a crescut de la 338 în 2008 la 378 
în 2012.

În Strategie se afi rmă că asigu-
rarea alimentării cu apă la nivel eu-
ropean în decurs de 16 ani ca costa 
705 milioane de euro, dintre care 
194 de milioane trebuie investite 
până în 2019.

Petru BEREGOI 

În Moldova doar 56 % din populaţie are acces la apa 
potabilă de calitate, iar de sistemul de canalizare se 
folosește fi ecare al patrulea locuitor al Moldovei – 
761 de mii de oameni. Datele sunt conţinute în Stra-
tegia de alimentare cu apă și sanitaţie 2028, publica-
tă în Monitorul Ofi cial, relatează agenţia «Infotag».

Începând de mie rcuri, 
9 aprilie, vor fi  distribuite 
compensaţiile suplimen-
tare pentru cheltuielile 
suportate la semănatul 
grâului de toamnă în anul 
2012. Vor avea parte de 
bani doar agricultorii din 
raioanele unde pierderile 
au fost mai mari de 30 la 
sută pentru culturile de 
grâu. Suplimentar au mai 
fost incluse în listă raioa-
nele Anenii Noi, Taraclia 
și Rezina.

De compensaţii supli-
mentare vor benefi cia 421 
de producători agricoli 
din raionul Rezina, a câte 
106,1 lei per hectar, 243 
de producători din raionul 

Anenii Noi, a câte 109,20 
lei per hectar, precum și 
97 de producători agricoli 
din raionul Taraclia, a câte 
106,5 lei per hectar.

Aceste compensaţii au 
fost deja repartizate de că-
tre Agenţia de Intervenţie 
și Plăţi pentru Agricultură 

prin transfer la contul 
bancar al benefi ciarilor, 
iar pentru cei care nu de-
ţin cont bancar, sumele 
respective urmează a fi  
distribuite prin interme-
diul ofi ciilor poștale de la 
domiciliul acestora, până 
la 31 mai 2014.

AIPA informează agri-
cultorii care au benefi ciat 
anterior (2012) de com-
pensaţii pentru semăna-
tul grâului (tranșa I), că 
începând de miercuri, 9 
aprilie, pot ridica de la ofi -
ciile poștale compensaţiile 
respective (tranșa II).

AGRICULTORII PRIMESC COMPENSAŢII 
PENTRU PIERDERILE LA GRÂU ŞI PORUMB
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ISTORII DE SUCCES

FEMEIE DIN MOLDOVA 
POT FACE AGRICULTURĂ MODERNĂ

Acum opt ani, dna Ca-
paţîna a plantat prima sa 
livadă de meri în preajma 
satului natal. Treptat, 
mica ei companie „Agrodi-
tal” SRL s-a extins, astfel 
că astăzi ea prelucrează 
27 hectare de teren, dintre 
care 20 sunt livezi. În gos-
podăria agricolă lucrează 
cinci angajaţi permanenţi, 
iar în perioada culesului, 
sunt angajaţi suplimentar 

15-20 muncitori, dintre 
care jumătate sunt femei.

„Atâta timp cât livezi-
le erau tinere, recolta nu 
era mare şi reuşeam să 
vindem fructele direct din 
livadă. Dar an după an, 
fructe erau tot mai multe 
şi nu mai aveam unde 
să le păstrăm. Aşa că am 
decis să luăm un împru-
mut pentru construcţia 
unui frigider, ca să avem 

fructe şi în afara sezonu-
lui, atunci când producţia 
are alt preţ”, împărtăşeşte 
amintirile dna Capaţîna.

A mers la bancă pentru 
împrumut. Acolo a afl at de 
Programul Compact, im-
plementat de Fondul Pro-
vocările Mileniului. „Am 
ales anume această linie 
de credit. Procentul nu era 
mare, am primit scutire de 
taxe vamale şi TVA la im-
portul utilajului frigorifi c”, 
îşi explică alegerea dna 
Capaţîna. O altă surpriză 
plăcută, în opinia ei, a fost 
intervalul de timp în care 
cererea de împrumut a fost 
prelucrată şi banii acordaţi. 

Capacitatea frigiderului 
este de 400 tone. Acesta 
este împărţit în două ca-
mere. După cum spune 
dna Capaţîna, utilizarea 
echipamentului frigorifi c a 
dus la o creştere a venitu-
rilor din vânzarea merelor 

 E greu să începi totul de la zero, schimbând radical nu numai genul 
de activitate, dar şi modul de viaţă. De la destrămarea lagărului so-
cialist, această încercare a pus pe brânci mulţi bărbaţi din Moldova. 
Tatiana Capaţîna din satul Larga, raionul Briceni, medic de profesie, 
cu demnitate a făcut faţă schimbării, oferind un exemplu de tărie 
de caracter de invidiat. 

cu cel puţin 15%. Venitu-
rile suplimentare îi permit 
familiei să se gândească şi 
la investiţii. „Am cumpă-
rat recent material săditor 
şi plănuim să mai plan-
tăm 20 hectare de livadă”, 
spune dna Capaţîna.

La dezvoltarea între-
prinderii participă toată 
familia numeroasă. Însăși 
numele companiei „Agro-
dital” este un acronim 
format din numele celor 5 
copii ai dnei Capaţîna. În 

cadrul familiei se discută 
mereu problemele legate 
de dezvoltarea afacerii, 
deşi, dna Capaţîna nu as-
cunde acest fapt, în calita-
te de proprietar, director şi 
administrator al societăţii, 
ia multe decizii singură.

Investiţiile în con-
strucţia frigiderului dna 
Capaţîna se aşteaptă să le 
recupereze în următorii 
3-4 ani. După spusele ei, 
totul depinde de recoltă. 
În planuri intră extinde-

rea spaţiului frigorifi c de 
depozitare, dar şi procura-
rea unei uscători pentru 
fructe. Experienţa legată 
de creditul Compact i-a 
permis să scape de teama 
de a solicita credite pentru 
investiţii, caracteristică 
multor antreprenori mol-
doveni. Cu o planifi care 
exactă şi prin muncă asi-
duă, spune dna Capaţîna, 
împrumutul nu este o 
povară ci o oportunitate 
pentru dezvoltare.

Moscova a invocat ne-
respectarea cerinţelor 
Uniunii Vamale şi ale Ru-
siei de către producătorii 
din Moldova. Autorităţile 
de la Chişinău explică 
neregulile semnalate de 
partea rusă prin importul 
de materie primă dintr-o 
ţară terţă, mai exact, din 
Belgia.

O delegaţie a Agen-
ţiei Naţionale pentru 
Siguranţa Alimentelor 
din Republica Moldova a 
plecat la Moscova, pen-
tru a discuta problema 
cu şeful-adjunct al 
Rosselhoznadzor Evgheni 
Nepoklonov. Până pe 15 

aprilie, experţii Agenţiei 
Naţionale pentru Sigu-
ranţa Alimentelor trebuie 
să prezinte un protocol 
de colaborare prin care 
îşi asumă ca materia pri-
mă pentru ,ezeluri să fi e 

doar din Moldova.
«Motivul este utili-

zarea materiei prime a 
producţiei din UE, în spe-
cial din Belgia. Totodată 
s-a ajuns la concluzia că 
până pe data de 15 apri-

lie să elaborăm un proto-
col de colaborare ce ţine 
de produsele procesate. Ei 
vin cu propunerea ca să 
ne asumam responsabili-
tatea ca materia primă să 
fi e numai din Republica 

RUSIA IMPUNE RESTRICŢII 
PENTRU PRODUSELE MOLDOVENEȘTI, 
IAR UE O RECLAMĂ LA ORGANIZAŢIA 
MONDIALĂ A COMERŢULUI

Moldova. Dacă analizăm 
exportul pe 2013, numai 
o companie a exportat 
aşa tipuri de produse, şi 
a exportat numai 1 300-
1 500 kilograme. Dar la 
moment se interzice ex-
portul tuturor companii-
lor până nu ne clarifi căm 
pe segmentul cu materia 
primă», a declarat şeful 
Agenţiei Naţionale p en-
tru Siguranţa Alimente-
lor, Ion Sula.

Experţii cred, însă, 
că nu există argumente 
economice pentru astfel 
de interdicţie, iar presiu-
nile sunt motivate politic.

«Sunt sigur că este o 
problemă ce ţine anume 
de relaţiile politice şi 
anume una care se asea-
mănă foarte mult cu o 
bâtă prin care se rezolvă 
problemele politice şi 
nu cele economice şi 
care este utilizată foarte 
frecvent anume de insti-

tuţiile reseşti, anume de 
Rospotrebnazor», a men-
ţionat expertul economic 
Viore Chivriga.

În timp ce Moscova 
continuă să impună re-
stricţii pentru produsele 
moldoveneşti, Uniunea 
Europeană a sesizat 
Organizaţia Mondială a 
Comerţului cu privire la 
embargoul impus cărnii 
şi produselor din carne 
de porc.

UE a cerut iniţie-
rea unor consultări 
privind reglementarea 
diferendului, conform 
prevederilor OMC, care 
urmează să dureze 60 de 
zile. Dacă la sfârşitul pe-
rioadei respective nu se 
ajunge la niciun acord 
între părţile în litigiu, 
atunci se trece la etapa 
următoare - tribunalul 
de arbitraj, însărcinat 
să decidă în astfel de 
dosare. 

Rusia a sistat importul de mezeluri produse în Republica Moldova. Informaţia a 
fost confi rmată de către şeful Agenţiei Naţionale pentru siguranţa alimentelor.
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PREȚURI

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     03.04.2014

“Incertitudinea gene-
rată de stiuaţia din jurul 
Mării Negre a fost princi-
palul factor de infl uenţă 
asupra pieţei”, comentează 
pentru FT un analist de 
la Consiliul Internaţional 
al Cerealelor, instituţie cu 
sediul la Londra.

Orice perturbare a co-
merţului cu cereale din 
regiune, de unde provin 
aproximativ 20% din 
exporturi la nivel global, 
poate provoca creşterea 
puternică a preţurilor. În 
2010, cotaţiile grâului au 
urcat puternic după ce Ru-
sia a interzis temporar ex-
porturile ca urmare a unei 
perioade de secetă.

“Mişcarea preţului 
grâului pare determinată 

de teamă, şi nu de aspecte 
fundamentale din piaţă”, 
comentează un analist al 
diviziei londoneze a băncii 
Macquarie.

Ucraina, Rusia, Ka-
zahstanul şi regiunea 
Mării Negre în ansamblu 

sunt printre cei mai mari 
exportatori de grâu către 
Africa de nord şi Orientul 
Mijlociu.

În pofi da tensiunilor 
politice, exporturile de 
grâu din Ucraina şi Rusia 
au continuat în condiţii 
normale, iar criza nu a 
provocat nici întârzieri în 
ceea ce priveşte însămân-
ţarea, potrivit uneia dintre 
cele mai mari bănci impli-
cate în fi nanţarea comer-
ţului cu mărfuri.

În Ucraina, grâul în-
sămânţat în toamnă se 
prezintă în condiţii nor-
male, a declarat pentru 
Financial Times Svetlana 
Sinkovskaya, reprezentant 
al agenţiei APK-Inform 
din Kiev.

Preţul grâului 
este  în creștere cu 20%
Piaţa grâului a fost cuprinsă de incertitudine în urma crizei din 
Ucraina, preţul buşelului de grâu (aproximativ 27 kilograme) ur-
când cu aproape 20% de la fi nele lunii februarie, pe fondul unui 
val de achiziţii din partea investitorilor îngrijoraţi de tensiunile din 
zona Mării Negre, notează Mediafax.

La moment, cumpă-
rătorii din Moldova sunt 
gata să procure soia la 
preţul de 7000 lei/t în 
condiţii CPT, elevatoare. 
Amintim ca în octombrie 
anul trecut, preţul de 
achiziţie la soia erau de 
6100 lei/t, inclusiv TVA, 
în aceleași condiţii.

Potrivit sursei apk-
inform.com dacă la mij-
locul lunii octombrie la 
Marmara/Mersin (Turcia) 
cererea CIF la soia era 
la nivelul de circa 520 
$/t, apoi la sfârșitul lunii 
martie curent s-a ridicat 
până la nivelul de circa 
605 $/t.

Potrivit aceleiași surse, 
în Rusia, regiunea centra-
lă, cererea în condiţii CPT 
s-a înregistrat la nivelul 
de 575 $/t. În Ucraina 
diapazonul de preţuri în 

condiţii EXW a fost cu-
prins în acest sezon de la 
470 până la 543 $/t.

Experţii susţin că cele 
mai înalte preţuri la soia 
se așteaptă să fi e înregis-
trate în luna iulie, când 
investitorii sunt în căuta-
rea ultimelor resurse îna-
intea recoltei următoare.

Potrivit www.recolta.

eu unii experţi estimează 
că preţurile la soia vor 
scădea la bursa de la Chi-
cago la 455,62 $/t, iar la 
fi nalul anului vor ajunge 
la 426,23 $/t. La 7 martie 
la aceasta bursa s-a înre-
gistrat cel mai înalt preţ 
din ultimele noua luni de 
536,46 $/t. AGROinform, 
Edinet.

PRODUCĂTORII MAI AȘTEAPTĂ 
PREŢURI BUNE PENTRU SOIA
Producătorii de la nordul republicii mai deţin în stoc soia pentru 
comercializare. Majoritatea din ei sunt în așteptarea ofertelor de 
preţuri mai avantajoase

Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi Piaţa angro Chişinău 

(Albişoara) Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu

LEGUME
Ardei dulce  -  -  - 40,00 45,00 40,00 37,00 45,00 45,00 40,00 50,00 45,00 40,00 40,00 40,00
Cartofi 5,00 6,50 5,50 3,80 9,00 5,80 5,00 9,00 7,00 6,50 9,00 7,50 4,50 6,00 5,00
Castraveţi 30,00 30,00 30,00 23,00 35,00 26,00 25,00 40,00 30,00 32,00 35,00 30,00 25,00 28,00 25,00
Ceapă galbenă 7,00 7,50 7,00 5,00 9,00 6,50 7,00 9,00 8,00 6,50 9,00 8,00 6,50 7,00 7,00
Ceapă verde (cozi)  -  -   - - - - 50,00 50,00 50,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - 38,00 42,00 40,00 32,00 35,00 35,00 42,00 45,00 42,00 35,00 35,00 35,00
Dovlecei  -  -  - 30,00 35,00 30,00 25,00 30,00 25,00 - - -
Morcov 6,50 7,00 7,00 4,50 8,00 6,50 7,00 9,00 8,00 7,00 9,00 9,00 5,50 6,00 6,00
Pătrunjel  -  -  - - - - 35,00 45,00 40,00 - - -
Ridiche neagră  -  -  - 4,00 5,00 4,50  -  -  - 5,00 6,00 5,00 4,00 4,00 4,00
Ridiche de lună 30,00 30,00 30,00 22,00 24,00 22,00 30,00 30,00 30,00 25,00 35,00 25,00 20,00 20,00 20,00
Roşii de seră 24,00 24,00 24,00 24,00 30,00 25,00 20,00 38,00 30,00 25,00 35,00 30,00 22,00 25,00 22,00
Salată  -  -  - - - - 90,00 90,00 90,00 - - -  -  -  - 
Sfeclă de masă 1,00 2,00 1,50 1,00 5,00 2,50 4,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 4,00 4,00 4,00
Usturoi 10,00 18,00 15,00 20,00 25,00 20,00 20,00 25,00 20,00 30,00 35,00 35,00
Varză 6,00 6,00 6,00 5,50 6,00 6,00 4,00 5,00 5,00 7,00 7,00 7,00 5,00 5,00 5,00
Varză timpurie  -  -  - 12,00 12,00 12,00  -  -  - 10,00 15,00 10,00 18,00 20,00 18,00
Varză broccoli  -  -   - - - - 50,00 50,00 50,00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - - - -  -  -   - 20,00 25,00 20,00
Varză de pechin  -  -   - 13,00 13,00 13,00 10,00 12,00 12,00 15,00 18,00 18,00 8,00 10,00 8,00
Varză roşie  -  -  - 12,00 12,00 12,00  -  -  - - - -  -  -  - 
Vinete  -  -   - 30,00 35,00 30,00 25,00 35,00 28,00 - - -

FRUCTE
Banane 28,00 28,00 28,00 - - - 25,00 25,00 25,00  -  -  - 22,00 25,00 22,00
Căpşune  -  -  - - - - 50,00 55,00 50,00 - - -  -  -  - 
Grepfrut 18,00 18,00 18,00 20,00 21,00 20,00 20,00 20,00 20,00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - 20,00 21,00 21,00 22,00 22,00 22,00 - - - 20,00 21,00 20,00
Mandarine 23,00 23,00 23,00 22,00 26,00 22,00 20,00 25,00 23,00 - - - 15,00 15,00 15,00
Mere 3,00 5,00 4,00 3,50 9,00 6,00 3,50 9,00 7,00 3,50 5,00 4,00 5,00 6,00 5,50
Mere Golden 3,00 5,00 4,00 4,50 5,50 5,00 3,50 9,00 5,00 5,00 8,00 7,00 7,00 8,00 7,00
Mere Idared 4,00 5,00 4,00 3,50 5,00 4,50 3,50 7,00 6,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Mere Richard  -  -   - 5,50 6,50 6,50 3,50 8,00 6,00 6,00 9,00 8,00 7,00 8,00 7,00
Miez de nucă 100,00 100,00 100,00 - - -  -  -   - 80,00 95,00 85,00  -  -  - 
Pere  -  -   - 35,00 35,00 35,00 35,00 40,00 40,00 - - -  -  -  - 
Portocale 18,00 18,00 18,00 - - - 18,00 20,00 18,00 - - - 18,00 18,00 18,00
Prune uscate  -  -   - 26,00 28,00 26,00 25,00 30,00 28,00 25,00 30,00 25,00  -  -  - 
Struguri de masă Moldova  -  -  - - - - 18,00 20,00 18,00 18,00 20,00 18,00  -  -  - 
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ACTUALITATE

Rata de ocupare a populaţiei apte de 
muncă a fost de 39,3%, în 2013, înre-
gistrând aproximativ aceeaşi valoare ca 
în 2012, informează Biroul Naţional de 
Statistică.

Potrivit sursei, în sectorul agri-
col au activat 337,9 mii de persoane 
(28,8% din totalul persoanelor ocu-

pate), cu 34,6 mii mai mult decât în 
2012, astfel încât, sectorul agricol ră-
mâne sursa principală a locurilor de 
muncă în Republicii Moldova.

În activităţile non-agricole au fost 
ocupate 834,9 mii persoane, în scădere 
cu 8,6 mii faţă de 2012.

Ponderea persoanelor ocupate în 

industrie a constituit 12,1% (13,2% în 
2012) şi în construcţii, respectiv, 5,5% 
(6,1% în 2012). Faţă de nivelul anului 
precedent numărul persoanelor ocupa-
te în industrie a scăzut cu 5,6%, iar în 
construcţii – cu 7,3%.

În sectorul servicii au activat 53,5% 
din totalul persoanelor ocupate, ponde-

rea acestora fi ind aproximativ la nive-
lul anului precedent. Totodată, numă-
rul absolut al persoanelor ocupate în 
sectorul serviciilor a crescut cu 5,1 mii.

Potrivit sursei, în 2013 rata şo-
majului la nivel de ţară a înregistrat 
valoarea de 5,1%, fi ind mai mică faţă 
de 2012 (5,6%).

Declaraţiile au fost 
făcute de Prim-ministrul 
moldovean, Iurie Leancă, la 
o conferinţă de presă susţi-
nută cu omologul său de la 
Varşovia, Donald Tusk.     

În cadrul vizitei ofi cia-
lului polonez la Chişinău 
este preconizat un forum 
de afaceri la care vor 
participa reprezentanţii 
a peste 100 de companii 
poloneze şi moldoveneşti. 
„Există un potenţial inves-
tiţional şi dorim să-l valo-
rizam prin intensifi carea 
schimburior comerciale”, a 
spus Iurie Leancă.

Pentru dezvoltarea 
agriculturii şi sectorului 
rural din Moldova, Polonia 
intenţionează să aloce 2 

milioane de euro în acest 
an, 8 – în 2015 şi câte 12 
milioane de euro până 
2020.

La rândul său, Prim-
ministrul polonez, Donald 
Tusk, a subliniat avanta-
jele pe care le comportă 
ridicarea regimului de vize 
cu Uniunea Europeană şi 
integrarea europeană în 
general. Acesta a spus, prin 
traducător, că fermierii vor 
fi  cei care vor benefi cia cel 
mai mult de pe urma inte-
grării europene, exemplifi -
când că aşa s-a întâmplat 
în Polonia, unde agricul-
torii erau reticenţi iniţial 
faţă de aderarea la UE.

Demnitarul polonez 
a spus că Uniunea Euro-

peană poate nu semnifi că 
prea mult pentru spanioli 
sau germani, care întot-
deauana au fost mai în-
stăriţi, dar pentru familiile 
de polonezi şi de moldove-
nieurointegrarea înseam-
nă mai mulţi bani şi mai 
multe garanţii pentru res-
pectarea drepturilor.

„Dorim să fi e continu-
at parcursul European al 
Moldovei. Totul este în 
mâinile şi inimile mol-
dovenilor. Dacă veţi fi  la 
fel de determinaţi, putem 
vorbi de calitatea de mem-
bru cu drepturi depline. 
Această persectivă ar pu-
tea veni mai repede decât 
ne aşteptam», a remarcat 
Donald Tusk.

Modalităţile de acces a pro-
duselor moldovenești în su-
permarket au fost discutate în 
cadrul unei ședinţe cu partici-
parea producătorilor locali și 
ai reprezentanţilor reţelelor de 
comerţ din Moldova, convocată 
de vice ministrul Economiei, 
Octavian Calmâc.

Reprezentanţii mai multor asocia-
ţii de producători s-au plâns că unele 
reţele de supermarket practică diverse 
taxe discriminatorii, cum ar fi  taxa de 
intrare, taxa de prezenţă, taxa de rast , 
taxa de colţ de rast , plata pentru acţiuni 
de marketing, etc. Totodată, unele ma-
gazine își achită furnizorii de produse 
tocmai peste 30-45 de zile, în această 
perioadă fi ind livrate până la 5 loturi de 
produse, iar astfel producătorii creditea-
ză reţeaua de comerţ.

La rândul lor, reprezentanţii reţele-
lor de comerţ au invocat incapacitatea 
unor producători moldoveni de a asi-
gura livrarea continuă a prod uselor în 
cantităţile necesare, preţul ridicat, cali-
tatea produselor sau ambalarea necali-
tativă a acestora și alte probleme care îi 
fac să prefere produsele importate.

„Producătorii au, pe lângă obiectivele 
strict economice, și o povară socială, ei 
creând și menţinând locuri de muncă în 
Moldova. De aceea, faţă de piaţa internă 
trebuie să avem o atitudine corectă și 
să promovăm produsele autohtone aco-
lo unde există posibilitatea, și nu să le 
substituim cu produse similare din im-
port˝, a declarat Octavian Calmâc. Vom 
propune anumite norme de reglementa-
re care să satisfacă toate părţile intere-
sate, a spus vice ministrul Economiei.

În cadrul ședinţei s-a convenit că 
Ministerul Economiei va colecta, timp 
de două săptămâni, propunerile tuturor 
părţilor interesate și va elabora modi-
fi cări la legislaţie care să conţină atât 
componenta de reglementare, cât și de 
supraveghere și sancţionare a contra-
venţiilor. Octavian Calmâc a menţionat 
că propunerile legislative au la bază ex-
perienţa internaţională, cum ar fi  codul 
de bune practici în comerţ, normele de 
achitare ale bunurilor preluate spre co-
mercializare, dreptul statului de a anula 
orice taxă suplimentară introdusă de 
comercianţi sau introducerea reglemen-
tărilor ce impun alocarea unei cote de 
rast  destinată produselor locale.

Totodată, viceministrul Economiei a 
făcut apel către producători să-și îmbu-
nătăţească structura costurilor pentru a 
fi  mai competitivi în raport cu produsele 
de import, și să aloce mai multe resurse 
pentru acţiuni de promovare a produ-
selor.

În sectorul agricol munceşte aproximativ 30% 
din populaţia Moldovei

POLONIA NE AJUTĂ 
LA DEZVOLTARE RURALĂ 
Polonia va deschide în Republica Moldova un Centru de dezvoltare 
rurală, iar acum analizează modalităţi de a susţine fi nanciar dezvol-
tarea sectoarelor pomi-legumicol şi zootehnic.  

Produsele autohtone din supermarket, 
ÎN VIZORUL UNEI COMISII 
SPECIALE
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GRANIȚE COMUNE. SOLUȚII COMUNE

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

proiectul ACED)
Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea 

fi nanţărilor
Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor şi 

identifi carea furnizorilor de echipamente
Asistenţă la pregătirea aplicaţiilor pentru accesarea subvenţiilor
Organizarea vizitelor şi misiunilor de afaceri

Dezvoltarea cooperativelor de marketing
Asistenţă la crearea şi dezvoltarea cooperativelor de marketing
Asistenţă la crearea şi dezvoltarea asociaţiilor profesionale pe 

produs
 Instruiri în dezvoltarea afacerilor şi cooperativelor de marketing

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

Servicii de marketing
 Servicii de intermediere a producţiei agricole
 Oferirea informaţiei despre preţuri şi pieţe
 Promovarea cererilor şi ofertelor comerciale
 Elaborarea studiilor şi cercetărilor de piaţă

Pentru informaţii suplimentare apelaţi 
ofi ciul naţional de coordonare 
şi organizaţiile regionale 
ale Federaţiei AGROinform
Tel.: 373 22 23 56 98
Fax: 373 22 23 78 30
www.agroinform.md
www.agravista.md 

În cadrul proiectului 
Reţea transfrontalieră pen-
tru agricultura ecologică, 
„EcoAgriNet 2”  în sala de 
conferinte a hotelului „Vila 
verde” din mun. Chisinau, 
în perioada 11-14 martie 
2014, Asociaţia Obştească 
„CUTEZĂTORUL», membră 
a Federaţiei Naţionale a 
Agricultorilor din Moldova 
AGROinform, a organizat 
şi desfăşurat trainingul de 
pregătire a formatorilor în 
domeniul producerii, iniţi-
erii afacerilor, comerciali-
zării produselor ecologice 
şi sensibilizării consuma-
torilor. 

Despre interesul sporit 
al celor 12 formatori, din 
diferite raioane ale repu-
blicii, ne vorbește faptul 
prezenţei lor la 100 % și 
implicarea activa în discu-
tarea problemelor abordate 
la training. Experţii proiec-
tului Aurelia Bondari, Iurie 

Hurmuzachi, Federatia 
Natioala AGROinform, Vic-
tor Cimpoies, AO „CUTEZA-
TORUL”, doctorul habilitat 
în agricultură, şeful secţiei 
la ICCC “Selectia” dl. Boris 
Boincean, doctorul în agri-
cultură Valentin Ciubotaru, 
au venit cu prezentările: 
„Aspecte practice pentru 
punerea în aplicare a siste-
mului de agricultura eco-
logică”; „Cooperarea produ-
cătorilor pentru accesarea 
pieţelor”; „Marketingul si 
cererea de produse ecolo-
gice”; „Pentru o agricultura 
competitiva si produse ali-
mentare ecologice” s.a.. 

Cu comunicări intere-
sante și utile în domeniu 
au venit și dl Iurie Senic, 
Șeful Serviciului producţie 
ecologică şi produse de 
origine la Ministerul Agri-
culturii si Industriei Ali-
mentare, Marina Cervatiuc 
si Grigore Daraban (Federa-

ţia Naţională AGROinform), 
Elena Bivol, coordonatoa-
rea de program la Asociaţia 
Obștească „BIOS” Chișinău, 
Natalia Gutu (Asociaţia 
Femeilor de Afaceri din 
Spaţiul Rural), special invi-
taţi la training.  

Aurelia Bondari, direc-
tor executiv al AGROinform 
și expert în cadrul proiec-
tului, a organizat la fi nele 
trainingului, mini-sesiuni 
individuale cu partici-
panţii pe domenii privind 
organizarea cursurilor de 
instruire cu fermierii, ce le 
vor ajuta la pregătirea și 
desfășurarea celor 24 semi-
nare cu fermierii și antre-
prenorii agricoli din regiu-
nile rurale ale republicii.

Evenimentul a fost 
desfășurat în cadrul proiec-
tului „Reţea transfrontalie-
ra pentru agricultura ecolo-
gica, „EcoAgriNet 2”, fi nan-
ţat de Uniunea Europeana 
prin Programul Operaţional 
Comun Romania-Ucraina-
Republica Moldova 2007-
2013, MIS-ETC 2401.  

Trebuie de menţionat 
faptul ca în luna aprilie 
curent va mai fi  organizat 
un training cu formatorii 
din judeţele Botosani, Iași, 
Vaslui, Galaţi, România și 
4 raioane din regiunea Cer-
năuţi, Ucraina.

Proiectul respectiv este 
implementat de Asociaţia 
Obșteasca „CUTEZATORUL” 
în parteneriat cu Asocia-
ţia Euroconcept Botoșani, 
Centrul de Dezvoltare 
Comunitara Iași, România 
și Federaţia Naţională a 
Agricultorilor din Moldova 
”AGROinform”. 

Programul Operaţional 
Comun România-Ucraina-
Republica Moldova 2007-
2013 este finanţat de 
Uniunea Europeană prin 
Instrumentul European 

de Vecinătate şi Partene-
riat şi este co-finanţat de 
ţările participante în ca-
drul programului. (www.
ro-ua-md.net). 

Acest material a fost 
realizat cu asistenţa fi -
nanciară a Uniunii Euro-
pene. Conţinutul acestui 
document se afl ă în tota-
litate în responsabilitatea 
Asociaitiei Obstesti „CU-
TEZATORUL” şi nu poate 
fi  considerată în nici un 
caz ca refl ectând poziţia 
Uniunii Europene sau a 
structurilor de manage-
ment ale Programului 
Operaţional Comun Ro-
mânia-Ucraina-Republi-
ca Moldova 2007-2013. 

OR CUTEZĂTORUL, 
Fălești   

UN TRAINING UTIL PENTRU 
FORMATORII ÎN DOMENIUL 
AGRICULTURII ECOLOGICE
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COMENTARIU

Tranziţia de la învăţă-
tură la muncă a tinerilor 
este o problemă eternă 
pentru toate ţările lu-
mii. Pentru ţara noastră 
aceasta este și mai gravă, 
deoarece numărul popula-
ţiei tinere de la noi este în 
descreștere conform date-
lor statistice. Aceasta se 
datorează faptului că mul-
ţi tineri pleacă peste hota-
re pentru a găsi un post de 
muncă, chiar dacă aici au 
studii superioare, iar acolo 
lucrează la negru.

Cu toate acestea, ţări-
le europene se confruntă 
și ele cu o astfel de pro-
blemă.

Conform datelor Euros-
tat, rata șomajului în rân-
durile tinerilor din UE a 
fost de 21% în anul 2010. 
Dacă în UE fi ecare al cin-

cilea tânăr era șomer, în 
Moldova situaţia este alta 
– fi ecare al șaptelea tânăr 
care își căuta activ un loc 
de muncă este șomer. 

Rata relativ înaltă a 
șomajului între tineri nu 
este prin urmare ceva 
anormal și caracteristic 
numai pieţei  de muncă 
din Moldova. Totuși, Mol-
dova rămâne a fi  caz apar-
te, deoarece ”intensitatea” 
înaltă a șomajului printre 
tineri este în creștere de la 
an la an. Aceasta se dato-
rează mai multor factori 
interni care defavorizează 
angajarea tinerilor. De 
exemplu, proaspeţii ab-
solvenţi ai instituţiilor de 
învăţământ superior în-
cercând să se angajeze, de 
îndată li se cere un staj de 
muncă minim de doi, trei 

ani. O altă problemă este 
faptul că sunt tineri și nu 
au experienţă în domeniu 
de căutare a unui post 
de muncă și nici relaţii 
sociale stabilite care să le 
faciliteze căutarea și an-
gajarea ulterioară. Astfel, 
conform datelor tinerii 
angajaţi în primul an după 
absolvire este de numai 
38,5%.

Un exemplu elocvent 
în confi rmarea acestor 
date sunt şi tinerii speci-
alişti, din cadrul Universi-
tăţii Agrare de Stat, care 
după absolvirea studiilor 
superioare, nu dispun de 
un loc de muncă precum 
era pe timpuri. 

Cei mai mulţi dintre 
tineri pun neangajarea în 
câmpul muncii pe seama 
salariilor mici şi a lipsei 

TINERII ABSOLVENŢI DIN MOLDOVA  
CONDAMNAŢI LA ȘOMAJ
În Republica Moldova există 33 instituţii de învăţământ superior, care pregătesc anual 18 mii de studenţi 
califi caţi și apţi de a se încadra în câmpul muncii. Odată cu fi nisarea studiilor mulţi dintre acești tineri 
își pun întrebarea unde se vor angaja? Pentru ţara noastră această problemă a devenit majoră, deoarece 
statul nu mai are posibilitatea de a repartiza tinerii absolvenţi în câmpul muncii cum o făcea pe timpuri. 
Totuși excepţie fac câteva instituţii de învăţământ superior de stat cum ar fi : Academia de Poliţie Ștefan 
cel Mare și Sfânt și Academia Militară Alexandru cel Bun. 
În aceste condiţii, majoritatea tinerilor absolvenţi nevoiţi să caute diverse metode de a se angaja la un 
post de muncă.

de perspective. În schimb, 
experţii semnalează că 
şomajul în rândul tinerilor 
este determinat de tendin-
ţa patronilor de a angaja 
lucrători califi caţi şi cu 
experienţă de muncă. 

O altă latură a proble-
mei este faptul că tinerii 
nu doresc să facă studii în 
școlile profesionale, astfel 
să obţină o specialitate 
solicitată pe piaţa muncii. 

În anul 2013, unica 
şcoală profesională din 
Moldova, care pregăteşte 
viitorii poştaşi şi specia-
lişti în telecomunicaţii a 
împlinit 30 de ani de la 
fondare. Deşi în 2013, în 
instituţia din Răzeni nu a 
fost înmatriculat niciun 
elev, autorităţile speră că 
lucrurile se vor schimba 
odată cu reformarea Poş-
tei din Moldova.

Puţinii elevi care în-

vaţă la şcoala din Răzeni 
spun că profesia de poştaş 
este una grea, dar intere-
santă, însă e prost plătită.

De altfel, faptul că 
tinerii nu doresc să facă 
studii profesionale este 
problema statului, a anga-
jatorilor, a societăţii și a 
tradiţiilor noastre – statul 
nu se implică, angajatorii 
nu motivează, iar socie-
tatea îi dispreţuiește pe 
tinerii fără studii.

Agenţii economici 
autohtoni se plâng pe in-
sufi cienţa califi cărilor şi 
calitatea redusă a studiilor 
candidaţilor la locurile 
de muncă. O fi  așa, dar 
aceleași companii, care 
chipurile se plâng de lipsa 
forţei de muncă califi ca-
tă, preferă să aplice două 
modele de angajare – sau 
refuză angajarea tânărului 
specialist cu studii profe-

sionale din lipsă de expe-
rienţă, sau îl angajează la 
un salariu mizer. Evident 
că tinerii vor alege să facă 
studii superioare, pentru 
că astfel, au cel puţin spe-
ranţa că vor fi  trataţi cu 
puţin respect. Pe când cei 
cu studii profesionale din 
start sunt priviţi ca o forţă 
de muncă iest ină și o per-
soană care nu merită prea 
multe menajamente.

Cu toate acestea un 
lucru este cert, problema 
angajării tinerilor în câm-
pul muncii după absolvi-
rea studiilor rămâne de 
bază pentru noi, indiferent 
de faptul că tinerii consti-
tuie un grup social foarte 
important din perspectiva 
dezvoltării sociale, dar mai 
ales a dezvoltării economi-
ce a ţării.

Petru BEREGOI

În cadrul Programului 
pot benefi cia de fi nanţare 
nerambursabilă în valoare 
de 200 de mii de lei mi-
granţii moldoveni reve-
niţi acasă sau rudele lor 
de gradul I care investesc 
într-o afacere cel puţin 

200 de mii de lei. Potrivit 
informaţiilor acordate 
de către Ministerul Econo-
miei al Republicii Moldo-
va, suma investiţiilor atra-
se de la migranţi în cadrul 
apelului de proiecte 
desfășurat în primul tri-

mestru 2014 este de 49,5 
milioane lei, astfel un leu 
investit de stat generează 
investiţii private de 4,4 lei. 
În cadrul apelului de pro-
iecte curent au fost depu-
se 59 de cereri de fi nan-
ţare, dintre care 36 repre-

zintă «start up»-uri, 61% 
din benefi ciari au până 
la 35 de ani, iar 20% sunt 
femei. 54% din benefi cia-
rii apelului curent al PARE 
1+1 derulează afaceri 
în domeniul agriculturii 
(cereale, viţă de vie, pepi-

AFACERILE MIGRANŢILOR MOLDOVENI 
fi nanţate  în continuare prin PARE 1+1 

niere pomicole, creșterea 
fl orilor în sere, ferme ani-
maliere etc.), 22% produ-
cere și prelucrare (lemn/
mobilier, brichete, mate-
riale de construcţii, pîine, 
îngheţată etc.), iar 21% 
prestează servicii.

Viceprim-ministrul, 
ministrul Economiei, Va-
leriu Lazăr, a cerut revi-
zuirea procesului de ges-
tionare a programului, 
sub aspectul simplifi cării 
procedurilor, inclusiv 
a celor de aprobare a pro-
iectelor de către Comi-

tetul de supraveghere 
al Programului. Totodată, 
el s-a pronunţat pentru 
necesitatea intensifi cării 
promovării programului 
atât în ţară, cât și pes-
te hotare, cu obiectivul 
de a avea o acoperire 
teritorială cât mai mare. 
Directorul Organizaţiei 
pentru Dezvoltarea IMM-
urilor (ODIMM), Iulia 
Iabanji, a spus că de la în-
ceputul programului, 
în 2011, de granturi 
în cadrul PARE 1+1 au 
benefi ciat 313 persoane.

COMITETUL DE SUPRAVEGHERE A PROGRAMULUI PARE 1+1 A APROBAT 
FINANŢAREA A 58 DE PROIECTE INVESTIŢIONALE ÎN SUMĂ DE 11,3 MILIOANE LEI. 
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Pregătirea 
terenului

Analiza solului este 
necesară înainte de 
înfiinţarea plantaţiei. 
pH-ul optim este de 6,5 
dar zmeurul se poate 
cultiva în condiţii bune 
şi la un pH între 6 şi 
7. Dacă acesta nu este 
corespunzător, se poa-
te face o corecţie prin 
aplicarea amendamen-
telor. Potasiul, fosforul 
şi magneziul se admi-
nistrează concomitent 
cu pregătirea terenului 
înainte de plantare, iar 
îngrăşămintele cu azot 
se aplică la câteva săp-
tămâni de la pornirea în 
vegetaţie.

Gunoiul de grajd bine 
fermentat, în cantitate 
de 60-80 de tone, se 
risipeşte pe toată supra-
faţa sau pe rândul unde 
urmează sa fi e plantat 
zmeurul şi se încorporea-
ză în sol cu freza.

Având în vedere 
durata mare de viaţă a 
unei plantaţii, de circa 

12-15 ani, înainte de 
plantare este bine să se 
facă o arătură de des-
fundare, la 40-50 cm. 
Dacă, astfel, roca mamă 
(stratul nefertil) se aduce 
la suprafaţă se va face 
doar o arătură mai puţin 
adâncă.

În funcţie de analiza 
solului, se poate interve-
ni cu un aport de mag-
neziu.
În general, se asigură: 
P2O5 - 100-250 unităţi/
ha; K2O - 200-300 uni-
tăţi/ha; MgO - 80-100 
unităţi/ha.

Aceste date sunt ori-
entative, ştiind că o parte 
din solurile din România 
sunt bine aprovizionate 
cu potasiu.
Înainte de plantare, solul 
se lucrează cu freza sau 
cu grapa cu discuri.

Înfi inţarea 
culturii

Distanţa de plantare 
între rânduri variază 
în funcţie de vigoarea 
soiului, de puterea de 

TEHNOLOGIA DE ÎNFIINŢARE 
A PLANTAŢIEI DE ZMEUR

Există şi soiuri remontante care produc încă 
din primul an, toamna, pe vârfuri sau uneori chiar 
pe o bună parte din tulpină. 

Producţia de fructe care se obţine la hectar va-
riază în funcţie de soi şi de tehnologia de cultură 
aplicată, respectiv de la 3-4 tone/ha până la 8-9 
tone/ha. 

O cultură de zmeur are producţii rentabile din 
punct de vedere economic timp de 8-10 ani, uneori 
chiar mai mult, în funcţie de soi şi de lucrările de 
întreţinere pe care le efectuăm în fi ecare an. 

Zmeurul se poate planta atât toamna, cât şi 
primăvara, însă numai după ce s-au luat toate 
măsurile ce garantează aplicarea unei tehnologii 
care să respecte nevoile acestei specii în cultură.

Spre exemplu, în alegerea terenului potrivit 
trebuie să ne orientăm cu cel puţin un an înainte, 
ţinând cont atât de condiţiile climatice, cât şi de 
planta premergătoare. Abia apoi se trece la lucra-
rea propriu-zisă a solului.

Zmeurul este un semiarbust cu o înălţime de 1,5-2,5 m, cu un ciclu biologic bienal. Tulpina vegetativă se dezvoltă în primul an din mu-
gurii care se afl ă pe rădăcină, toamna se lemnifi că, iar în anul următor, pe această tulpină, se obţine producţia de fructe. După recoltare, 
până toamna, se taie tulpinile uscate care au produs fruct ele. 

drajonare, de fertilitatea 
solului şi de modul de 
conducere a plantaţiei. 
La soiurile viguroase, cu 
putere mare de drajo-
nare, se lasă o distanţă 
mai mare. În general, 
aceasta este de 3-3,3 m, 

când se lucrează meca-
nizat cu tractor mare 
şi de 2,5-2,8 m, când se 
lucrează cu un moto-
cultor. Între plante, pe 
rând, se lasă 0,4-0,8 m, 
în funcţie de capacita-
tea de drajonare.

Înainte de plantare, 
se marchează rândurile 
cu o sfoară sau cu un 
marcator, pe o lungime 
de maxim o sută de 
metri, pentru a uşura 
recoltarea şi scoaterea 
lădiţelor în capătul rân-
durilor, la drumurile de 
acces.

Se recomandă ca ră-
dăcina plantelor să se 
umecteze timp de 1-2 ore 
pentru a le rehidratata, 
sau să se mocirlească.

Plantarea se face ma-
nual în rigole deschise, 
mecanic sau cu cazma-
ua. Drajonii de zmeur 
se plantează cu 2-3 cm 
mai jos faţă de nivelul 
la care s-au dezvoltat în 
pepinieră. Dacă se să-
desc mai adânc, plantele 
se vor dezvolta mai greu 
şi vor emite drajoni pu-
ţini şi de slabă calitate. 
Planta se aşează cu ră-
dăcina răsfi rată, care se 
acoperă apoi cu pământ, 
iar solul se tasează uşor 
în jurul plantei.

La plantarea de pri-
măvară apare riscul des-
hidratării, dacă nu plouă 
în primele zile după 
plantare, în acest caz fi -
ind necesare udări.

Sisteme 
de conducere 
şi de palisare

Pentru a asigura 
întreţinerea optimă a 
unei culturi de zmeur 
este necesară montarea 
unui sistem de susţinere 
(palisare) care să asigure 
verticalitatea tulpinilor.

Întrucât recoltarea 
manuală reprezintă 
peste 55-60% din totalul 
cheltuielilor dintr-o plan-
taţie de zmeur, în funcţie 
de condiţiile locale avem 
nevoie de cel mai bun 
sistem de palisare. Se vor 
lua în considerare mai 
mulţi factori: vigoarea 
soiului, modul de fructi-
fi care (pe tulpini anuale 
sau bianuale), o bună 
expunere la soare, gradul 
de aerare şi costul siste-
mului de palisare.

Sistemul de conduce-
re la soiurile remontante. 
În această grupă intră 
soiuri precum Polana, 
Polka, Pokusa şi altele. 
Palisajul este simplu: se 
pun spalieri şi se mon-
tează două sârme parale-
le la 1-1,2 m pentru sus-
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ţinerea plantei. Tulpina 
se taie în ras în fi ecare 
an. Dacă sârmele sunt 
fi xate cu cleme, acestea 
se pot strânge în toamnă 
înainte de cosirea tulpi-
nilor.

Cultura pe spalier. 
Majoritatea soiurilor cul-
tivate realizează produc-
ţia de fructe pe tulpinile 
de doi ani. La acestea 
drajonii se plantează la 
distanţa de 2,5-3 m între 
rânduri şi de 0,4-0,6 m 
între plante pe rând.

Pe spalieri se prind 
două rânduri de sârme 
duble, aproximativ la 
0,6 m şi 1,4 m. Stâlpii se 
amplasează pe rând la 
distanţe de 8-12 m, în 
funcţie de natura ma-
terialului (lemn, beton, 
fi er) şi de grosimea lor, 
montându-se pe ei tra-
verse (juguri) de lemn 
sau de metal prin care 
se conduc sârmele. Dis-
tanţele între sârme, pe 
acelaşi nivel, pot fi  între 
0,5 şi 0,8 m în funcţie de 
lăţimea benzii de fructi-
fi care.

Acest sistem de 
cultură asigură o bună 
producţie pe unitatea de 
suprafaţă, dar este mai 
costisitor.

Cultura sub formă de 
gard fructifer se pretează 
la soiurile cu creştere 
erectă şi cu vigoare mai 
mică.

Zmeurul se cultivă 
sub formă de bandă fruc-
tiferă, ca şi în cazul sis-
temului cu spalieri, dar 
nu se montează nici un 
fel de susţinere. Plantele 
se scurtează la 1,2-1,4 m. 
Producţia este diminuată 
din cauza îndepărtării 
vârfurilor, dar înfiinţarea 
şi întreţinerea culturii 
este mai puţin costisitoa-
re. Acest sistem se folo-
seşte uneori la soiurile 
remontante.

Cultura pe araci nu se 
practică decât ocazional, 
pe suprafeţe mici, în gră-
dinile particulare.
Alte tipuri de palisare 
sunt:

- sub formă de „V” 
simplu sau dublu, practi-
cat în ţările din sud-ves-
tul Europei;
- sub formă orizontală, 
pentru a uşura recoltarea 
mecanizată (Noua Zee-
landă şi Australia);
- gard simplu, cu sârmele 
fi xate pe o singură parte.

Într-una din ediţiile 
viitoare vom scrie despre 
întreţinerea culturii de 

zmeur şi tăierile care se 
aplică plantaţiilor.

Identifi carea 
suprafeţei 
pentru cultură 

Zmeurul necesită un 
teren însorit, cu o bună 
mişcare a aerului, cu 
umezeală sufi cientă, ferit 
de vânturile puternice şi 
de temperaturile foarte 
scăzute din timpul iernii. 
În plantaţiile înfiinţate 
pe pantele cu expoziţie 
sudică fructele se coc 
mai repede cu 7-8 zile, 
comparativ cu cele situ-
ate pe pante nordice. În 
aceeaşi locaţie, condiţiile 
de microclimat şi de sol 
pot fi  foarte diferite.

De aceea, pentru 
înfiinţarea unei plan-
taţii pe suprafeţe mari, 
arealul se poate testa 
timp de doi-trei ani, cul-
tivând o suprafaţă mai 
mică de zmeur. În acest 
caz sunt obligatorii 
analizele de sol privind 
conţinutul în diferite 

elemente chimice şi 
pH-ul.

Zmeurul se dezvoltă 
cel mai bine pe solurile 
lutoase, bine drenate, bo-
gate în materie organică, 
în general cu un humus 
de peste 2,5% şi cu o 
bună capacitate de reţi-
nere a apei.
Specia se poate cultiva şi 
pe solurile mai nisipoase, 
dar în condiţii de irigare. 

Nu se vor înfiinţa 
plantaţii de zmeur pe 
soluri reci şi argiloase, 
unde exisă tendinţa de 
băltire a apei, deoarece 
cultura va fi  compromisă 
încă din primii ani. Pe 
aceste soluri se poate 
planta zmeurul doar cu 
condiţia asigurării unui 
drenaj corespunzător şi, 
eventual, plantarea pe 
straturi înălţate.

Planta 
premergătoare

Cerealele păioase pot 
fi  bune premergătoare 
pentru zmeur, mai ales 
dacă se face o erbicidare 

totală după recoltat şi 
răsărirea buruienilor. 
Alte premergătoare pot fi 
leguminoasele, care lasă 
terenul îmbogăţit în azot 
şi, în general, curat de 
buruieni. Legumele tim-
purii, care se recoltează 
în timpul verii, pot fi  o 
altă soluţie.

Se evită următoarele 
premergătoare: cartofi i, 
roşiile, vinetele sau ar-
deii, din cauza riscului 
infecţiei cu Verticillium 
wilt (verticilioza), boală 
comună.

Acolo unde există 
zmeur sau mur din fl ora 
spontană în preajma 
plantaţiei, acesta se va 
elimina prin mijloace 
mecanice sau prin erbi-
cidare pe o rază de cel 
puţin o sută de metri.

Achiziţionarea 
plantelor

Plantele de zmeur 
se procură din timp, din 
pepiniere autorizate, 
care sunt controlate şi 
autorizate de Inspecto-

ratele Teritoriale pentru 
Controlul Seminţelor şi 
Materialului Săditor şi de 
Unităţile Fitosanitare.

Nu se folosesc plante 
de provenienţă necunos-
cută sau recoltate din 
plantaţii îmbătrânite de 
zmeur, care poartă bolile 
şi dăunătorii specifici din 
plantaţia mamă.

Polonia – 
numărul unu 
în cultivarea 
arbuștilor 
fructiferi

Cei mai mari 
producători de fructe 
de zmeur sunt în Rusia, 
unde se obţine peste o 
sută de mii de tone an-
ual, apoi în Serbia şi Po-
lonia (peste 80 mii), SUA 
(50-60 mii), Germania 
şi Ucraina (peste 20 mii 
tone anual). 

În România se obţin, 
conform datelor FAO, în 
jur de două mii de tone 
anual, dar cea mai mare 
parte este recoltată 
din fl ora spontană. 
Avem puţine ferme de 
producţie, iar cea mai 
mare parte a fructelor 
este destinată exportu-
lui. 

Prin comparaţie, în 
Ungaria, se obţine o 
producţie de trei ori mai 
mare decât în România. 
Interesantă este piaţa 
poloneză, care în zece ani 
şi-a dublat producţia de 
zmeură, devenind unul 
din liderii mondiali în 
ceea ce priveşte cultura 
arbuştilor fructiferi.
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Reprezentanţii Mi-
nisterului Agriculturii 
și Industriei Alimenta-
re (MAIA) recomandă 
producătorilor agricoli 
să se orienteze spre uti-
lizarea tehnologiilor de 
conservare a energiei. 
„Majoritatea statelor 
nu oferă subvenţii sau 
fonduri directe agriculto-
rilor pentru cheltuielile 
de combustibil. Doar în 
Germania există politica 
de stabilire a preţurilor 
preferenţiale la combus-
tibil pentru agricultori, 
însă este vorba de un tip 
de motorină special utili-
zat în cazul tractoarelor. 
Agricultorii trebuie să se 
orienteze spre utilizarea 
tehnologiilor de conser-
vare a energiei”, a de-
clarat responsabilul din 
cadrul MAIA, Ivan Guci.

Referitor la comer-
cializarea în euro a se-
minţelor și erbicidelor, 
Ivan Guci spune că ele 
sunt valabile în cazul 
produselor de import. 
„Agricultorii au tendin-
ţa de a aduce pe piaţa 
europeană seminţe care 
se adaptează mai greu 

la condiţiile climaterice 
de la noi. De exemplu, 
în cazul porumbului, 
noi avem seminţe foarte 
productive și rezistente, 
de o calitate înaltă. De 
aceea cred că agriculto-
rii pot găsi un spectru 
larg de seminţe la noi 
calitative la preţuri 

avantajoase în lei”, a 
explicat reprezentantul 
MAIA.

Potrivit datelor mi-
nisterului, în acest an 
urmează să fi e însămân-
ţate 850 de mii de ha de 
terenuri agricole dintre 
care 481 de mii cu ce-
reale și leguminoase, 
313 mii de ha – culturi 
tehnice, 56 de mii de 
ha – culturi furajere. 
Asigurarea cu seminţe 
este practic acoperită în 
acest an în proporţie de 
100%.

Menţionăm că, pentru 
faptul că vor lăsa terenu-
rile agricole în paragină, 
agricultorii ar putea fi  
amendaţi cu sume de 
până la trei mii de lei, iar 
în cazul fi rmelor agricole 
suma ajunge și la zece 
mii de lei.

Rusia a permis ex-
portul de vinuri ale cinci 
companii moldoveneşti, 
fabricile cărora sunt si-
tuate pe teritoriul Auto-
nomiei găgăuze, la sudul 
Moldovei.
Şeful executivului 

autonomiei, başcanul 
Mihail Formuzal, a co-
municat agenţiei «INFO-
TAG», prin telefon de la 
Moscova, că restabilirea 
importului de vinuri este 
«rezultatul unor negoci-
eri lungi şi complicate cu 
«Rospotrebnadzor», care 
a ridicat embargoul la 
vinurile a cinci companii 

(«Vinurile Comratului», 
«Tomai Winex», «Invin-
prom, Cazaiac Vin şi Vi-
năria Bostavan - «I»)».

«Şi acesta este doar 

începutul. Ne bucurăm 
de înţelegere deplină 
din partea Rusiei pentru 
reluarea exportului de 
vinuri pentru o serie de 
alte companii, care au 
podgorii pe teritoriul 
autonomiei», a explicat 
Formuzal.

Potrivit spuselor sale, 
în cadrul întrevederilor 
importante de la Mosco-
va s-a ajuns la un acord 
preventiv de a spori ni-
velul de protecţie socială 
a cetăţenilor Moldovei, 
care muncesc legal pe 
teritoriul Federaţiei Ruse.

«Negociem pentru ca 
toţi ei să aibă posibilita-
tea de a primi cetăţenia 
Rusiei în baza unei pro-
ceduri simplifi cate», a 
menţionat başcanul.

Mihail Formuzal 
spune că deja în viitorul 
apropiat, în autonomie 
va fi  dat startul unor 
proiecte investiţionale 

foarte importante, care 
au scopul de a crea noi 
locuri de muncă, extin-
derea potenţialului de 
export al autonomiei, 
iar cel mai important, să 
sporească nivelul de trai 
al populaţiei.

«Nu vreau să grăbesc 
evenimentele, dar unele 
dintre proiectele discuta-
te, din cauza importanţei 
lor, vor avea o mare rezo-
nanţă pentru societatea 
moldovenească», a spus 
Mihail Formuzal.

Din 11 septembrie 
2013 «Rospotrebnadzor» 
a sistat importul de 
produse alcoolice din 
Republica Moldova, in-
clusiv vinuri, pe piaţa 
Rusiei motivând că ar 
fi  «de proastă calitate». 
Potrivit estimărilor 
experţilor, pierderile 
cauzate au depăşit $30 
mil. Din 2006, exportul 
Moldovei de vinuri în 
Rusia s-a redus până 
la 26%, iar de băuturi 
alcoolice tari, inclusiv 
divinuri, lichioruri şi 
votcă - până la 22%. 
Până la impunerea pri-
mului embargo de către 
Rusia, care a interzis 
importul de produse al-
coolice moldoveneşti în 
martie 2006, furnizările 
pe piaţa rusă atingeau 
80%, ceea ce aducea un 
venit de $320 mil.

Ministerul Agriculturii  recomandă
TEHNOLOGII NOI ȘI PRODUSE AUTOHTONE

Starea semănăturilor 
de toamnă

Semănăturile de 
toamnă (grâu, orz, rapi-
ţă) nu au fost afectate 
de gerul din această 
iarnă. Conform unei 
note informative a 
Ministerului Agricultu-
rii, cca. 90 la sută din 
semănături sunt într-o 
stare bună și satisfăcă-
toare de dezvoltare.

Potrivit informa-
ţiilor, toamna trecută 
semănatul culturilor de 
toamnă s-a desfăşurat 
pe o suprafaţă de cca. 
389 mii ha terenuri.

Suprafaţă semănată 
cu culturi de toamnă 
constituie:

• Grâu de toamnă – 
300 mii ha;

• Orz de toamnă – 
58,0 mii ha;

• Rapiţă de toamnă 
– 31 mii ha;

• Total – 389 mii ha.
Specialiștii au sta-

bilit că rezervele de 
umezeală productivă 
în stratul de sol cu 
grosimea de până la 15 
cm pe 75 la sută din 
teritoriul ţării sunt la 
nivelul mediei multi-
anuale, parţial în zona 
de centru și sud-est 
înregistrându-se valori 
sub medie.

Fertilizarea culturi-
lor de toamnă este pe 
sfârșite. Până acum au 
fost fertilizate cca. 95 
la sută din suprafeţele 
culturilor de toamnă, 
respectiv cca. 375 mii 
ha, dintre care 290 mii 
ha cu grâu de toamnă.

  RUSIA A RIDICAT RESTRICŢIILE 
LA EXPORTUL DE VINURI MOLDOVENEŞTI 
PENTRU COMPANIILE SITUATE ÎN GĂGĂUZIA

Agricultorii au de-
pus, de la 1 martie până 
în prezent, la Agenţia 
de Plăti şi Intervenţie 
în Agricultură, aproape 
400 de dosare, prin care 
au solicitat subvenţii în 
sumă de peste 70 de 
milioane de lei. Agenţia 
a aprobat doar o parte 
dintre solicitările agri-
cultorilor, alocând sub-
venţii în sumă de doar 
13 milioane de lei.

Peste 100 de milioa-
ne de lei din Fondul de 
Subvenţii în Agricultură 
sunt destinate pentru 
procurarea tehnicii 
agricole. Câte 70 de 
milioane vor fi  alocate 
pentru înfi inţarea plan-
taţiilor de viţă-de-vie şi 
construcţia frigiderelor 
agricole. Pentru planta-
rea livezilor se vor aloca 

în jur la 60 de milioane 
de lei. Vor fi  subven-
ţionate şi primele de 
asigurări în caz de cala-
mităţi naturale.

Statul se angajează 
să achite şi unele do-
bânzi pentru unele cre-
dite contractate de agri-
cultori. În total, în 2014, 
vor fi  acordate subvenţii 
în agricultură în valoare 
de 500 de milioane de 
lei. Alte 50 de milioane 
de lei urmează să fi e 
acordate de Uniunea 
Europeană. Anul trecut, 
fondul de subvenţii în 
agricultură a fost de 
460 de milioane de lei.

În luna martie, 
AGRICU LTORII AU SOLICITAT AGRICU LTORII AU SOLICITAT 
SUBVENŢII DE 70 MIL. LEI SUBVENŢII DE 70 MIL. LEI 
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ECONOMIE

„Conceptul de econo-
mie verde, pus în aplicare 
în tot mai multe sate 
şi oraşe de pe glob, este 
vehiculul ce asigură com-
promisul necesar între 
obiectivele ecologice şi 
cele economice. Raportul 
«Spre o economie ver-
de: calea spre o dezvoltare 
durabilă şi eradicarea 
sărăciei», realizat în 2011 
de Programul ONU pen-
tru Mediu, demonstrează 
că înverzirea economiei 
nu reduce nivelul de bu-
năstare şi nici nu compro-
mite procesul de creare 
a locurilor de muncă», a 
mai declarat Prim-minis-
trul Iurie Leancă.

Prezent la eveniment, 
ministrul Afacerilor 
Externe al Danemarcei, 
Martin Lidegaard, a 
subliniat că dezvoltarea 
economiei verzi este o 
necesitate, o oportuni-
tate, dar cere eforturi 
comune.

„În următorii 20 de 
ani volumul economiei 
globale se va dubla şi, 
evident, o parte din 
această creştere va avea 
loc în Moldova şi trebuie 
să ne asigurăm că aceas-
tă creştere va fi  durabi-
lă», a declarat ofi cialul 
danez.

«Consultările despre 
viitorul pe care Moldo-
va și-l dorește au arătat 
că aspiraţiile de dezvol-
tare și eradicare a sărăci-
ei sunt legate de dorinţa 
de a avea locuri de mun-
că decente și un mediu 
ambiant curat. PNUD 
va fi  alături de Guvernul 
de la Chişinău în acest 
efort care răspunde 
aspiraţiilor tuturor oa-
menilor din Moldova”, a 
declarat reprezentantul 
permanent PNUD în 
Moldova, Nicola Harrin-
gton-Buhay.

În cadrul evenimen-
tului, ministrul Eco-

 ECONOMIA VERDE  
O SOLUŢIE PENTRU 
DEZVOLTAREA DURABILĂ

Iurie Leancă vrea să promoveze mai mult 
economia verde în Republica Moldova şi 
să păşească pe urmele danezilor. «Progre-
sul obţinut de partenerii danezi este unul 
demn de urmat, Danemarca fi ind unanim 
recunoscută ca un lider mondial după toţi 
indicatorii dezvoltării durabile», a declarat 
prim-ministrul în discursul de inaugurare 
a conferinţei «Dezvoltarea durabilă verde a 
Republicii Moldova», deschisă la 8 aprilie, 
curent la Chişinău.

nomiei, Valeriu Lazăr, 
ministrul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, 
Vasile Bumacov, și mi-
nistrul Mediului, Gheor-
ghe Șalaru, au semnat 
o Declaraţie comună 
de intenţii, în care s-au 
angajat să coordoneze 
eforturile instituţiilor pe 
care le conduc pentru 
a asigura dezvoltarea 
durabilă și prietenoasă 
mediului.

Conferinţa structura-
tă pe patru teme: ener-

gie, agricultură, servicii 
urbane și reciclare a 
întrunit experţi atât 
din mediul privat, cât și 
autorităţile locale și 
centrale. Mai multe 
companii și organizaţii 
din Moldova și Danemar-
ca și-au prezentat practi-
cile verzi de afaceri și au 
făcut schimb de experi-
enţă la expoziţia temati-
că, organizată în cadrul 
acestui eveniment.

Danemarca este 
unanim recunoscută ca 

un lider mondial după 
toţi indicatorii dezvol-
tării durabile. Astfel, în 
2012, ratingul global al 
reputaţiei oraşelor verzi 
i-a acordat Copenhagăi 
primul loc în lume, iar 
scopul asumat de Da-
nemarca este să devină 
către anul 2050 o econo-
mie integral verde.

Evenimentul a fost 
organizat de Guvernul 
Republicii Moldova, în 
parteneriat cu Programul 
Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare şi Executivul 
Danemarcei. Acţiunea îşi 
propune să promoveze 
dezvoltarea unei econo-
mii ecologice a Republi-
cii Moldova, în contextul 
Strategiei Naţionale 
de Dezvoltare Moldo-
va-2020, a prevederilor 
Acordului de Asociere cu 
Uniunea Europeană, dar 
și a discuţiilor din ca-
drul ONU privind noua 
agendă de dezvoltare, la 
care Moldova participă 
activ.

Consultări bilaterale cu 
partea rusă pe aspectele ce 
ţin de cooperarea bilaterală în 
contextul creării Zonei de liber 
schimb aprofundat şi cuprin-
zător dintre Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană au avut 
loc astăzi la Moscova.

În cadrul consultărilor 
menţionate au fost prezentate 
în detaliu principiile şi preve-
derile Acordului privind crea-

rea ZLSAC, cu scopul de a asi-
gura transparenţa în relaţiile 
bilaterale şi elucidarea oricărei 
neclarităţi vis-à-vis de acest 
document, se arată într-un co-
municat al Serviciului de presă 
al Ministerului Economiei..

Discuţiile purtate au trasat 
caracterul compatibil al Acor-
dului privind zona de comerţ 
liber, semnat la Sankt Peters-
burg la 18 octombrie 2011 cu 
Acordul privind crearea Zonei 
de liber schimb aprofundat şi 
cuprinzător dintre Republica 
Moldova şi Uniunea Europea-
nă. În această ordine de idei, 
delegaţia moldovenească a 

prezentat informaţii despre 
lipsa prejudicierii oricărui 
dintre regimurile prevăzute 
de cele două Acorduri. Astfel, 
după intrarea în vigoare a ZL-
SAC, Republica Moldova va pu-
tea avea concomitent şi identic 
regim comercial facilitat cu 
ambele pieţe de importanţă 
strategică.

Mai mult ca atât, în cadrul 
consultărilor din 8 aprilie, 
delegaţia Republicii Moldova, 
prin argumente concludente, a 
demonstrat că temerile părţii 
ruse privind impactul defavo-
rabil al creării ZLSAC asupra 
ulterioarelor relaţii bilaterale 

sunt nefondate. În acest sens, 
Acordul vizat impune un şir de 
măsuri sanitare şi fi tosanitare, 
modernizarea standardelor şi 
reglementărilor tehnice confor-
me pieţei comunitare şi aces-
tea vor asigura calitatea înaltă 
a tuturor produselor exportate, 
inclusiv spre spaţiul CSI.

În acelaşi context, elimina-
rea restricţiilor cantitative pe 
piaţa UE, precum şi procesul 
de reducere/anulare a taxelor 
vamale la import şi export, 
presupune noi perspective, 
constituind un stimul şi pentru 
investitorii străini, cuprinzân-
du-i şi pe cei din CSI.

Părţile au convenit să con-
tinue consultările bilaterale 
inclusiv pe platforma Comisi-
ei Mixte, preconizate pentru 
prima jumătate a anului, la 
Moscova.

La solicitarea părţii mol-
dave, pentru participare la 
reuniunea din 8 aprilie au fost 
invitaţi şi reprezentanţii din 
Transnistria.

De asemenea, este de notat 
că în cadrul Consiliului Econo-
mic CSI din 14 martie 2014, 
Republica Moldova a prezentat 
avantajele ZLSAC tuturor ţări-
lor-membre CSI.

 Chișinăul a explicat Moscovei ce presupune 
CREAREA ZONEI DE LIBER SCHIMB DINTRE MOLDOVA ŞI UE 
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TEHNOLOGII AGRICOLE

Noua tehnologie în po-
micultură are la bază con-
ceptul de dirijare a factori-
lor de producţie. Sunt deo-
sebit de importanţi factorii 
climatici (lumină, căldură, 
aer). E necesară o dozare 
inteligentă a apei şi hranei, 
astfel încât să obţinem re-
zultate indiferent de condi-
ţiile climatice – frig, brumă, 
secetă, vijelii, grindină etc. 
Producţia pe care speciile 
şi soiurile din plantaţiile 
pomicole le au în structura 
lor genetică este optimizată 
printr-o sporire a cantităţii 
şi calităţii, în condiţii cât 
mai economice.

Apa este un factor de 
producţie indispensabil în 
activitatea vitală a tuturor 
organismelor, fără apă ne-
fi ind posibilă manifestarea 
proceselor caracteristice 
vieţii. Până la intrarea în 
vegetaţie pomii au nevoie 
de apă pentru completa-
rea rezervei de hrană din 
trunchi, ce va fi  consumată 
la dezmugurire. Din pri-
măvară până în toamnă, 

datorită unui proces intens 
de transpiraţie, ca urma-
re a consumului mare de 
elemente nutritive dirijate 
spre locurile de creştere, 
consumul de apă creşte 
progresiv.

Noua orientare în acest 
segment tehnologic este 
aceea de a asigura zilnic 
apă şi hrană fi ecărui pom. 
Aplicarea îngrăşămintelor 
de calitate, solubile în apă, 
în fi ecare zi, prin interme-
diul sistemului de irigare, 
este metoda optimă pentru 
furnizarea unei alimen-
taţii echilibrate a pomilor 
pe perioada de vegetaţie. 
Prin fertiirigare se asigură 
substanţele nutritive esen-
ţiale: azot, fosfor, potasiu, 
magneziu şi calciu. Acestea 
sunt plasate exact la locul 
de activitate intensă a ră-
dăcinilor şi în momentul 
potrivit, astfel încât să fi e 
disponibile atunci când 
plantele o cer, adică în 
fi ecare zi, din luna martie 
până în octombrie. Hrăni-
rea zilnică cu apă şi îngră-

FERTIIRIGAŢIA, 
TEHNOLOGIE MODERNĂ PENTRU PRODUCŢII MARI
Pomicultura modernă se străduieşte con-
tinuu să-şi îmbunătăţească tehnologiile 
de producţie pentru ca să obţină producţii 
de fructe mari şi de calitate. Ca în orice alt 
sector al agriculturii, trebuie să tindem ca 
şi în pomicultură să satisfacem mereu noile 
tendinţe: producţii mari şi de calitate, cu 
costuri mici de producţie. Or, aceste obiec-
tive nu se pot realiza decât prin investiţii în 
modernizări, retehnologizări etc.

şăminte chimice nu se face 
întâmplător, fi ind rezulta-
tul cercetării prin folosirea 
funcţiilor de producţie şi 
care se exprimă prin aceea 
că producţia este egală cu 
consumul de azot + fosfor 
şi potasiu pentru o tonă de 
fructe, respectând raportul 
ca la o parte de azot să se 
adauge fosfor 0,5 părţi şi 
1,5 de potasiu.

Hrănirea „cu linguriţa“ 
o aplicăm în fermă pe cele 
80 ha livadă superintensi-
vă. Rezultatele pe care le-
am prezentat de-a lungul 
timpului în revista Lumea 
Satului, primele în anul 
2009, m-au convins de 
această teorie revoluţiona-
ră, aplicarea zilnic la fi eca-
re pom de 2-16 l apă îm-
preună cu minimum 0,12 
gr azot. Fosforul şi potasiul 
se calculează în funcţie de 
producţia dorită.

Voi exemplifi ca pentru 
două specii la ce conclu-
zii am ajuns, pornind de 
la producţia planifi cată, 
consumul de apă şi îngră-
şăminte pe fi ecare lună, 
cifra urmând să se dea 
fracţionat pe fi ecare zi, cu 
ajutorul computerului din 
staţia de fertiirigare.

Exemplifi carea se face 
pentru o livadă superin-
tensivă, dar calculul se 
poate extrapola şi pentru 
alt tip de livadă: rămâne 
constant consumul de apă 
şi variabil consumul lunar 
pentru elementele de bază 
(N, P, K, MG, CA), dar dis-
tribuite zilnic din total.

Datele prezentate în 
continuare sunt recoman-
date pentru speciile măr şi 
cireş, pe total şi pe lună şi 
numai pe totalul perioadei 
de vegetaţie la celelalte 
specii.

Îngrăşămintele folosite 
pentru reţetă sunt: Multi K 
(13.0.46), MAP (mono amo-
niu fosfat) 0.61.0, Amm, ni-
trat de amoniu 34.0.0, Mg-
nisal nitrat – 10.8.0.0.15.8 

Apa este un factor de producţie 
indispensabil în activitatea vitală 
a tuturor organismelor, fără apă 
nefi ind posibilă manifestarea 
proceselor caracteristice vieţii. 

Pentru asigurarea recoltelor 
mari de cea mai bună calitate, 
odată cu lucrarea de stropit 
împotriva bolilor şi dăunătorilor, 
folosim şi spray-urile foliare, 
denumite generic hrănirea 
foliară cu linguriţa, o metodă 
rapidă şi foarte efi cientă pentru 
furnizarea nutrienţilor ca 
supliment, format din amestec 
de microelemente.

şi Nitrat de Ca.
În ziua cu precipitaţii 

peste 20 l/mp se irigă cu 
2-4 l/pom pentru a aplica 
Porţia de îngrăşăminte.

Sintetic, pentru speciile 
cais, piersic, prun consu-
mul anual de apă şi ele-
mente nutritive recoman-
dat de fi rma HAIFA’S, expe-
rimentat în fermă, este:

Pentru asigurarea recol-
telor mari de cea mai bună 
calitate, odată cu lucrarea 
de stropit împotriva bolilor 
şi dăunătorilor, folosim şi 
spray-urile foliare, denumi-
te generic hrănirea foliară 
cu linguriţa, o metodă ra-
pidă şi foarte efi cientă pen-
tru furnizarea nutrienţilor 
ca supliment, format din 
amestec de microelemente: 

bor, calciu, mangan, fi er, 
sulf, sodiu, zinc, cupru şi, 
mai nou, alge.

Este o metodă ideală de 
hrănire în anumite condiţii 
de creştere în care absorbţia 
substanţelor nutritive din 
sol este inefi cientă. Spray-
urile foliare cu precizie 
măsurată ajută fenomene 
hotărâtoare înainte de în-
fl orit, stimulează fenome-
nul de inducţie a fl orilor (se 
aplică bor, zinc, mangan) 
pentru creşterea fructelor, 
rezistenţa acestora la de-
pozitare şi transport după 
recoltare, evitarea fenome-
nului de crăpare la specia 
cireş… Pentru aceasta la 
fi ecare tratament după că-
derea petalelor se dă calciu, 
de exemplu la speciile cireş 
şi măr minimum 2-4 kg 
la fi ecare stropit până la 
recoltare. Aplicarea foliară 
a nutrienţilor corecţi, în 
concentraţii relativ scăzute, 
în decursul etapelor critice 
de dezvoltare a culturilor 
contribuie în mod semnifi -
cativ la recolte mari şi de o 
calitate îmbunătăţită.

Lumea satului 
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 INTERNAȚIONAL

Spania este o ţară cu 
un potenţial agricol mare, 
dacă avem în vedere su-
prafaţa totală cultivată, 
de peste 20 milioane hec-
tare. La acestea se adaugă 
9 milioane hectare de 
păşuni şi aproape 14 mi-
lioane hectare de păduri. 
Factorul restrictiv în com-
petitivitatea cu celelalte 
state ale UE îl reprezintă 
condiţiile climatice vitrege 
din multe zone ale Spani-
ei. Terenurile necultivate 
din zonele aride însumea-
ză 5 milioane hectare. Şi 
totuşi, Spania reprezintă 
o mare forţă agricolă. Ea 
este recunoscută prin ca-
litatea vinurilor, dar mai 
ales a producţiei de măsli-
ne prin care domină piaţa 
mondială.

DOMINANTE 
SUNT FERMELE 
COMERCIALE

Spania era considerată 
o ţară agrar-industrială în 
care predominante sunt 
fermele comerciale medii 
şi marea proprietate funci-
ară. Cerealele reprezintă o 

sursă de export importan-
tă pentru economia spani-
olă. De asemenea, deosebit 
de dezvoltată este cultura 
de legume, zarzavaturi, 
bumbac, tutun, sfeclă de 
zahăr, plante citrice şi, nu 
în ultimul rând, viticultu-
ra, cu renumitele vinuri de 
Xeres, Malaga, Alicante.

Sectorul zootehnic este 
deosebit de bine reprezen-
tat în economia spaniolă, 
în special prin creşterea 
şi exportul de ovine, cor-
nute mari şi porcine. O 
dezvoltare impresionantă 
a cunoscut-o pescuitul, 
fapt care a condus şi la 
neînţelegeri puternice cu 
celelalte state membre ale 
Uniunii Europene.

APA, MAREA 
PROBLEMĂ

Suprafaţa arabilă cu-
prinde 41% din teritoriul 
spaniol. Principala proble-
mă pusă în faţa dezvoltă-
rii agriculturii o reprezintă 
asigurarea necesarului de 
apă pentru cea mai mare 
parte a terenurilor arabile. 
În acest sens, s-a trecut 
la realizarea unor sisteme 

de irigaţii şi la dezvoltarea 
unor exploatări agricole de 
tip huertas (ferme mari), 
unde se cultivă legume, 
orez, citrice. Există şi o 
agricultură neirigată în 
zonele aride, unde se 
cultivă cereale (cu un 
randament redus), măs-
lini. Principala regiune de 
cultivare a măslinelor este 
Andaluzia.

Terenurile irigate din 
Spania reprezintă 17% 
din suprafaţa arabilă şi 
ele asigură între 40 şi 
45% din valoarea brută 
a producţiei vegetale şi 

50% din valoarea expor-
turilor agricole. Mai mult 
de jumătate din suprafaţa 
irigată este cultivată cu 
porumb, pomi fructiferi 
şi legume. Alte produse 
agricole care au benefi ciat 
de irigare sunt viţa-de-vie, 
bumbacul, sfecla de zahăr, 
cartofi i, legumele, măs-
linii, căpşunii, roşiile şi 
plantele furajere. În func-
ţie de natura culturii, sunt 
obţinute două recolte în 
acelaşi an, pe aproximativ 
10% din terenurile irigate 
ale ţării. 

SPANIA ATRAGE 
ÎNTRUN 
SINGUR AN 
FONDURI 
PENTRU 
AGRICULTURĂ 
DE 5 MILIARDE 
EURO

Spania se afl ă printre 
ţările europene care au 
primit cele mai mari sume 
de bani sub forma fon-
durilor europene pentru 

agricultură. Bunăoară, în 
2009 ea a atras 5,1 miliar-
de euro, adică de 2,3 mai 
mult decât România. Din 
acest punct de vedere, Ro-
mânia se afl ă pe locul opt 
în UE, cei mai mari bene-
fi ciari fi ind Franţa, Spania, 
Germania şi Italia. 

Cheltuielile pentru sus-
ţinerea pieţei, determinate 
în special de preţul foarte 
scăzut al produselor lacta-
te, au atins în 2009 aproa-
pe patru miliarde de euro. 
Între statele membre, 
Spania a fost cel mai mare 
benefi ciar de astfel de fon-
duri, cu 861 milioane de 
euro, urmată de Italia, cu 
803 milioane de euro, şi 
Franţa, cu 755 milioane de 
euro. Comparativ cu alte 
ţări vest-europene, ponde-
rea terenurilor destinate 
agriculturii este scăzută. 
Aproximativ 5 milioane de 
hectare rămân necultivate 
în fi ecare an din cauza 
precipitaţiilor inadecvate. 
Pajiştile permanente şi pă-
şunile, ocupă 13,9 milioa-
ne de hectare. Noua politi-
că de alimentaţie a deter-
minat schimbări masive 
în structura complexului 
agroalimentar al Spaniei. 
Producţia de carne pentru 

consumul intern a devenit 
cea mai importantă activi-
tate agricolă, reprezentând 
30% din totalul producţiei 
agricole.

DOAR JUMĂTATE 
DIN SOLUL 
SPANIOL ESTE 
UTILIZAT 
PENTRU 
AGRICULTURĂ
 în Spania 25,6 milioane 

ha de teren sunt desti-
nate agriculturii;

 agricultura produce 3% 
din bogăţia ţării (PIB) 
şi are 6,4% din forţa 
de muncă (720 mii), 
dintre care 38,5% sunt 
salariaţi;

 există în total 1.210.000 
ferme, dintre care 4% 
acoperă mai mult de 
100 ha;

 dimensiunea medie a 
unei ferme spaniole 
este de 21 ha (UE: 18,5 
ha);

 dimensiunea medie a 
unei ferme de legume 
este de 6 ha;

 27% din terenurile 
agricole sunt lucrate în 
arendă;

 producţia de fructe şi 
legume a Spaniei re-
prezintă peste un sfert 
din producţia totală 
agricolă;

 cel mai dinamic sector 
agricol al Spaniei îl 
reprezintă viticultura. 
Din acest punct de ve-
dere, cu cele peste un 
miliard de hectare, Spa-
nia ocupă primul loc în 
rândul ţărilor UE.

Sursa: 
agro-business.ro

AGRICULTURA, ÎN ŢARA MĂSLINILOR  

O treime din hrana produsă la nivel 
global ajunge să fi e aruncată, în con-
diţiile în care preţurile internaţionale 
ale produselor alimentare de abia îşi 
revin după ce au atins un maxim istoric 
în anul 2012, iar sute de milioane de 
persoane de pe mapamond suferă de 
subnutriţie, se arată într-o analiză a 
economistului spaniol José Cuesta, pu-
blicată recent pe site-ul ofi cial al Băncii 
Mondiale (BM).

Preţul produselor alimentare, în scă-
dere cu 3 procente în ultimul trimestru 
din 2013

Preţul produselor alimentare la nivel 
global a scăzut, în medie, cu 3% în ul-
timul trimestru din anul 2013 datorită 
producţiilor record de grâu, porumb şi 

orez. Totuşi, preţurile internaţionale ale 
alimentelor nu sunt departe de nivelul 
istoric atins în vara anului 2012, iar, în 
continuare, sute de milioane de persoa-
ne de pe glob suferă de subnutriţie. În 
aceste condiţii, circa o treime din hrana 
produsă la nivel global ajunge la tom-
beron. 

America de Nord şi Oceania, campi-
oane la irosit mâncarea

Zilnic, un locuitor din America de 
Nord sau din Oceania aruncă la gunoi 
echivalentul  în hrană a 1.500 de calorii, 
adică aproximativ 75% din cantitatea 
de hrană zilnică recomandată pentru 
un adult. În bani, acest lucru înseamnă 
echivalentul a circa 1.500 de dolari pe 
an sau peste 4 dolari pe zi.

Locuitorii celor două regiuni împart 
locul întâi în topul populaţiilor care 
irosesc, anual, cea mai mare cantitate 
de hrană pe cap de locuitor, se arată în 
analiza lui José Cuesta. Cele două regi-
uni sunt urmate de Europa şi de Asia 
industrializată. Un cetăţean european 
aruncă, zilnic, echivalentul în hrană a 
748 de calorii, în timp ce un locuitor din 
regiunile industrializate ale Asiei iroseş-
te 746 de calorii zilnic. 

Nu doar regiunile cu nivel de trai 
foarte ridicat risipesc o mare parte din 
hrana produsă. În Asia de Sud şi Africa, 
regiunile de pe mapamond care sunt cel 
mai puternic afectate de subnutriţie, 
fi ecare locuitor iroseşte, în medie, echi-
valentul în hrană a 500 de calorii.

Hrana irosită la nivel global ar pu-
tea rezolva problema foametei globale

Cantitatea de hrană irosită la nivel 
global ar putea acoperi necesarul de 
alimente al regiunilor în care popula-
ţiile suferă de foame, se mai arată în 
articolul menţionat.

Pentru a rezolva, însă, această 
inechitate, este nevoie de soluţii 
pentru efi cientizarea producţiei şi 
furnizării de hrană. Aceste soluţii 
înseamnă schimbarea tehnicilor de 
producţie agricolă, investiţii în infra-
structura de transport şi de depozi-
tare din ţările în curs de dezvoltare 
şi schimbarea comportamentului 
consumatorului, este de părere eco-
nomistul José Cuesta.

BM: O TREIME DIN HRANA PRODUSĂ LA NIVEL GLOBAL ESTE ARUNCATĂ
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te informează la timp, 
oferindu-ţi cele mai bune 
argumente în orice negociere!

Mulţi producători s-au convins 

că este mult mai greu că este mult mai greu 
să vinzi produsul să vinzi produsul 

la un preţ convenabil, la un preţ convenabil, 

decât să produci 

Cum să facem 
alegerea corectă?
NOI VĂ PROPUNEM:

 Abonamente AgraVista on-line 
www.agravista.md este unicul portal infor-

maţional din Moldova ce oferă informaţie operativă 
şi analitică specializată pentru toţi operatorii pieţei 
de fructe, legume şi cereale şi permite informarea 
rapidă a tuturor abonaţilor portalului.
înregistraţi-vă pe www.agravista.md, selectaţi 
unul din Abonamentele A, B, C! – şi la ora 6 diminea-
ţa primiţi direct pe e-mail ultimele preţuri pentru 
fructe, legume şi cereale, ştiri recente din domeniul 
economic, politica agrară, legislaţie, studii de piaţă, 
tehnologii, idei de afaceri, cereri şi oferte de pro-
duse agricole.
abonaţii portalului au posibilitatea să-şi găsească 
parteneri comerciali, realizând contracte de lungă 
durată, să acceseze ofertele comerciale din Moldo-
va, CSI, Europa, cât şi să-şi plaseze ofertele comer-
ciale proprii.
cu ajutorul nostru sunt efectuate peste 500 tran-
zacţii anual, zilnic portalul este accesat de peste 
500 utilizatori.

 Publicitate AgraVista buletin
plasarea în buletinul AgraVista a unui articol 

promoţional despre companie/produsele sale, ofer-
telor companiei sau a publicităţii.

 Publicitate banner
promovarea companiilor şi produselor/servi-

ciilor acestora prin plasarea bannerelor promoţio-
nale pe site-tul www.agravista.md.
Pentru detalii privind oferta de abonamente Agra-
Vista sau publicitatea pe site-ul nostru,Vă rugăm 
să vizitaţi secţiunea de înregistrare, urmând: 
www.agravista.md sau să ne contactaţi la: 
info@agravista.md; +373 (22) 23 56 96.

Sperăm că veţi deveni 
ABONATUL NOSTRU FIDEL!

 Abonamente AgraVista A, B, C
Abonamente AgraVista

A
bo

na
m

en
t A

▪ Preţuri săptămânale angro pentru 
58 fructe şi legume (Moldova, 
Rusia, Polonia, Ucraina)

▪ Preţuri producători pentru fructe, le-
gume şi cereale

▪ Preţuri mondiale cereale
▪ Monitorizare lunară a pieţei legume-

lor şi fructelor
▪ Studii lunare pe produse
▪ Analize statistice trimestriale export-

import (legume, fructe, cereale)
▪ Analize anuale ale sectorului cere-

alier
▪ Buletin fi nanciar-legislativ
▪ Idei de afaceri
▪ Ştiri zilnice
▪ Cea mai recentă apariţie a ziarului 

Agromediainform în format elec-
tronic

▪ Livrarea buletinului lunar AgraVista 
în format electronic cu informaţia 
cuprinsă în abonamentele A şi B

3 luni – 60
6 luni – 96

12 luni – 144

A
bo

na
m

en
t B

▪ Plasarea cererilor şi ofertelor proprii 
pe www.agravista.md 

▪ Valabilitate a ofertelor timp de 12 
luni

▪ Promovarea ofertelor în ziarul Agro-
mediainform

▪ Promovarea ofertelor pentru export. 
Traducerea cererilor şi ofertelor 
în limbile engleză şi rusă şi pla-
sarea lor pe site-uri străine

▪ Cele mai recente oferte comerciale 
▪ Ştiri zilnice
▪ Cea mai recentă apariţie a ziarului 

Agromediainform în format elec-
tronic

▪ Plasarea lunară a unui articol pro-
moţional despre companie şi 
produsele sale

3 luni – 45
6 luni – 72

12 luni – 99

Ab
on

am
en

t C ▪ Abonamentul C cuprinde accesul la 
informaţiile şi serviciile incluse în 
Abonamentele A şi B

▪ Livrarea buletinului lunar AgraVista 
în format electronic cu informaţia 
cuprinsă în abonamentele A şi B

3 luni – 84
6 luni – 135
12 luni – 195

▪ Acces gratuit pe site: Ştiri zilnice, Oferte comerciale, 
Baze de date ale companiilor, Tehnologii, Istorii de 
succes, Expoziţii şi conferinţe, Adrese utile

▪ Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

 Publicitate AgraVista buletin
1 pagină

210x297 mm

1/2 pagină
210x148,5 

mm

1/4 pagină
105x148,5 mm

Articol 
promoţional

2 pagină 30 25
3 pagină 25 20
4 pagină 20 15

Publicitate
color 30 20 15
alb-negru 20 15 10

▪ Preţurile sunt indicate pentru o apariţie în buletin. 
▪ Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

3 luni 6 luni 12 luni

Plasarea ofertelor in buletin (listelor de 
preţuri) 15 25 50

▪ Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

 Publicitate banner 
Apariţii

25% 50% 100%
Pagina de start, dimensiunea, pixeli: 120x60 20 30 50
Pagini interioare, dimensiunea, pixeli:120x60 10 20 35

▪ Preţurile, includ TVA şi sunt specifi cate pentru plasarea bannerului pe o 
perioadă de o lună.

▪ Periodicitatea apariţiei bannerelor e indicată în procente de la numărul total 
de rulări.

▪ Astfel, 25% din rulări înseamnă că bannerul va fi  afi şat la fi ecare a patra 
accesare a paginii.

▪ Publicitatea pe paginile interioare sunt rezervate în categoriile: Companii şi 
Produse. 

▪ Sistemul admite amplasarea publicităţii banner GIF, JPEG şi Flash. 
▪ Macheta (bannerul) pentru reclama vă aparţine sau poate fi  realizată de 

către noi, la indicaţiile Dumneavoastră.
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CERERI ȘI OFERTE

Cereri şi oferte – perioada 19 martie - 1 aprilie 2014 (www. agravista.md)

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

AVEM GRIJĂ DE TOŢI, APRECIEM PE FIECARE

 Produse de uz fi tosanitar 
(insecticide, erbicide, fungicide, adjuvanţi 

     şi tratanţi pentru seminţe) de calitate
 Abordarea individuală 
   a clienţilor
 Asistenţă în agronomie
 Politică fl exibilă de preţuri

ANGAJĂM MANAGERI AGRONOMI.
INVITĂM SPRE COLABORARE COMPANII DE DISTRIBUŢIE

Adresa: str. Tighina 49/3, of. 41, MD-2001, 
mun. Chişinău, Republica Moldova

Tel./fax: 0 22 273590; 069940046
e-mail: oberegagro@gmail.com

Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține www.agravista.md

OFERTE
Nume 
produs

Descriere 
produsului Cantitate Regiune

PRODUSE CEREALIERE

Grâu Comercializez grâu 50 tone
Edineţ, s. Hlinaia, Director: Nicolae 
Ciumac, Telefon: (246) 50233, Telefon 
mobil: 068999242  

Porumb
Comercializez 
porumb (boabe) 

20 tone
Glodeni, s. Dușmani, Telefon: (249) 
74586, Telefon mobil: 068554002  

Porumb
Comercializez 
porumb (știuleţi) 

50 tone
Glodeni, s.Hîjdieni Telefon:(249) 56287, 
069066256  

Porumb Vând porumb 40 tone
Ungheni, s. Chirileni, Manager: Vultur 
Grigore, Telefon: (236) 75329  

Floarea-
soarelui

Comercializez 
seminţe de fl oarea 
soarelui 

5 tone
Edineţ, s. Bădragii Noi, Telefon: (246) 
43215, Telefon mobil: 067130526  

Floarea-
soarelui

Comercializez 
fl oarea soarelui 

10 tone Glodeni,  Telefon:(249) 24812  

Orz Comercializez orz  15 tone
Edineţ, Telefon:(246) 27101, Telefon 
mobil: 0/691/49114; 069566886  

PRODUSE APICOLE
Produse 
apicole

Comercializez 
miere polifl oră 

o tonă Glodeni, s. Danul, Telefon: (249) 71242  

Produse 
apicole

Comercializez 
miere de mai și 
polifl oră 

5 tone Glodeni, s. Camenca Telefon: (249) 77239 

Produse 
apicole

Comercializez 
ceară 

100 kg Glodeni, s. Camenca Telefon: (249) 77239 

Produse 
apicole

Vând miere 
polifl oră 

500 kg
Glodeni, or. Glodeni, Telefon:(249) 
25444, Telefon mobil: 69461671  

Produse 
apicole

Vând miere de 
albine, polifl oră, de 
calitate înaltă 

o tonă
Fălești, str. Bălţului 1, Director: 
Batarovschi Vladimir, Telefon: (259) 22601 

Produse 
apicole

Comercializez 
miere polifl oră 

500 kg
Glodeni, s. Limbenii Vechi, Telefon:  
069850455 

Albine
Comercializez 
stupi pentru albine  

50 bucăţi Edinet, Cupcini, Telefon mobil: 69176341 

Albine
Comercializez 
stupi pentru albine  

50 bucăţi Edinet, Cupcini, Telefon mobil: 69176341 

Albine
Comercializez 
stupi cu albine

20 bucăţi Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 52576  

Albine 
Comercializez 
albini 

30 familii
Glodeni, s. Surzovca , Telefon:(249) 45-
4-72  

TERENURI ȘI CONSTRUCŢII

Terenuri și 
construcţii

Se vinde baza 
de materiale, 
7 construcţii 
separate, teren 
0,27 ha asfaltat 

o unitate
Fălești, Str. Eminescu 56, 
Administrator: Plesca Grigorii, Telefon 
mobil:069189780  

Terenuri și 
construcţii

Vând carcasa 
pentru seră, 
lăţimea 7 metri, 
pentru 2 ari 

o unitate
Fălești, Str. Eminescu 
56,Administrator: Pleșca Grigorii, Telefon 
mobil:069189780  

Terenuri și 
construcţii

Vând panouri din 
beton armat, 1,2 
x 6 

6 bucăţi
Fălești, Str. Eminescu 56, 
Administrator: Plesca Grigorii, Telefon 
mobil: 069189780  

ECHIPAMENTE AGRICOLE

Echipamente 
agricole

Comercializez 
containere pentru 
mere la comandă 

nelimitat Edineţ, Cupcini, Telefon mobil: 69176341 

Echipamente 
agricole

Vând tractor T-40 o bucată
Donduseni, str.Florilor,73, Telefon: (246) 
24384,Telefon mobil: 079668508  

Echipamente 
agricole

Tractor IUMZ 6L 
anul fabr. 2004 

o unitate
Orhei, s. Furceni, conducător: Mihai 
Gașper, Telefon: (235) 56225, (235) 
26262, Telefon mobil: 69209141  

Echipamente 
agricole

Vând remorcă 
pentru 
automobilul de 
marca ZIL, starea 
tehnica bună 

o unitate
Fălești, Str. Eminescu 56, 
Administrator: Plesca Grigorii, Telefon 
mobil: 069189780  

MATERIAL SĂDITOR
Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Vând puieţi de 
mure 

2000 bucăţi
Fălești, s. Sărata Veche, Telefon: (259) 
964441, Email:ciobancarasdiana@mail.ru  

Pepiniere 
viticole și 
pomicole

Comercializez 
puieţi de măr Hana 

5000 bucăţi
Edineţ, Telefon:(246) 27101, Telefon 
mobil:0/691/49114;069566886  

Pepiniere 
viticole și 
pomicole

Comercializez 
puieţi de cireș 

5000 bucăţi Edineţ, Cupcini, Telefon mobil: 69176341 

Pepiniere 
viticole si 
pomicole

Comercializez 
puieţi de măr,M-
9,M-26 

10000 bucăţi Edinet, Cupcini, Telefon mobil: 69176341 

LEGUME

Varză Varza de calitate 5 tone
Ungheni, s. Chirileni, Manager: Vladei 
Ion, Telefon: (236) 23923, (236) 75341, 
Telefon mobil: 079207222  

Sfeclă roșie
Comercializăm 
sfeclă roșie, soiul 
Forono 

20 tone
Briceni, s. Colicăuţi, Telefon mobil: 
069195685  

Sfeclă roșie
Comercializez 
sfeclă roșie 

150 tone
Edineţ, s. Hlinaia, Director: Nicolae 
Ciumac, Telefon: (246) 50233, Telefon 
mobil: 068999242  

Sfeclă roșie
Comercializez 
sfeclă roșie 

30 tone
Edineţ, s. Hlinaia, Telefon: (246) 50134, 
Telefon mobil: 068346021  

Cartofi 
Comercializez 
cartofi  

5 tone
Glodeni, str. Trandafi rilor, director: Stati 
Constantin, Telefon mobil: 069251254  

FRUCTE

Mere
Comercializez 
mere Idared 

5 tone
Ungheni, s. Cetireni, Telefon: (236) 
41382, Telefon mobil: 079171730  

Mere

Comercializez 
mere: Idared, 
Golden, 
Montuaner, 
Jonagold 

200 tone
Briceni, s. Cotiujeni, Telefon mobil: 
069152054  

ALTELE

Ulei Vând ulei vegetal 3 tone
Fălești, s. Horești, Director: Revenco 
Anton, Telefon: (259) 77174, (259) 
77012, Telefon mobil: 079850249  

Lucernă
Vând baloturi de 
lucernă de calitate 
bună

nelimitat Sîngerei, Telefon: 069081456,069448708

Fân și senaj
Vând baloturi de 
lucernă 

500 bucăţi
Glodeni, s. Dușmani, Telefon: (249) 
74586, Telefon mobil: 068554002  

Zahar Vând zahăr 500 tone
Glodeni, s. Petrunea, Telefon:(249) 
92244, Telefon mobil: 067182351  

CERERI

Nume produs Descriere 
produsului Cantitate Regiune

Albine 
Cumpăr familii 
de albine

20 bucăţi
Glodeni, s.Dușmani, Telefon: (249) 
74605 

Albine
Cumpăr  familii 
de albine

60 familii
Glodeni, s. Clococeni,Telefon: (249) 
59365, Telefon mobil:078379425  

Coacăză
Cumpăr butași 
de coacăză 
neagră

200 bucăţi
Glodeni, s.Hîjdieni, Telefon: (249) 
56518 

Comercializez mere: 

Idared, Golden, 
Montuaner, Jonagold. 
200 tone.  
Briceni, s. Cotiujeni, 
Telefon mobil: 069152054 
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ABONAREA 2014

 informaţii despre preţuri pe diferite pieţe agricole din ţară;
 cereri şi oferte de producţie agroalimentară;
 recomandări ale specialiştilor în agricultură despre:
       creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,

       îngrijirea livezilor şi viilor,

       creşterea animalelor,

       idei de afaceri profi tabile argumentate  economic. 

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM 
pot fi  perfectate în toate ofi ciile poştale.

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

12 36 72 108 132
* august vacanţă Index de abonare: PM 21948

ŞI VEŢI PRIMI:
Abonaţi-Vă la ziarul

Preţuri de abonare (lei)

Toate acestea la un preţ Toate acestea la un preţ 
rezonabil de numairezonabil de numai

132132 de lei  de lei 
pentru abonament anualpentru abonament anual

DORIȚI SĂ ÎNCEPEȚI O AFACERE şi nu ştiţi în ce domeniu să investiţi?

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

Pentru comoditate tractoarele 
şi agregatele au fost expuse 
pe o suprafaţă special amenajată 
ce se afl ă în or. Străşeni la adresa: 
str. Ştefan Cel Mare 92/c. 
Terenul este amplasat exact 
lângă Gara Auto, pe traseul 
naţional Chişinău – Ungheni.

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

Ozonteh IMPEX S.R.L.
Chişinău, str. Mitropolitul Varlaam 84/12
Mob.: 0698 98 123 - Nicolae 
mob.: 0685 98 250 - Nicolae  
mob.: 0680 91 611 - Robert
mob.: 0690 52 772 - Ion

Ofi ciu: 0 (22) 22 89 52
E-mail : ozonteh@gmail.com
www.TehnicaAgricola.md 

Ozonteh IMPEX S.R.L. vă propune calitate şi precizie japoneză la preţuri mici
 Tractoare compacte japoneze 
de la 12 la 70 cai putere atât de 
mâna a doua, cât şi noi

 Asistenţă tehnică 
 O gama larga de utilaj 
nou pentru aceste tractoare 
precum:
Plug cu 2, 3 şi 4 stupiţi 

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

Grapă cu discuri

Cultivatoare

Cositoare cu rotor

Cositoare plată

Burghiu de săpat gropi

Remorcă simplă sau bascula-
bilă

 Tocător de crengi

Toate piesele de schimb la tractoarele importate
Preţuri accesibile - suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ 
CONSUM REDUS
TRACŢIUNE 4x4
LONGEVITATE 
STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ 
PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ
PREŢ MIC

AGROinformmediamedia©
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