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Cum a reușit Brazilia să aibă o 
agricultură profi tabilă cu ajutorul 
fermelor de familie

MĂCEȘELE  
unele dintre cele mai căutate 
fructe pe plan extern
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Cum se va schimba viaţa 
agricultorilor moldoveni după 
semnarea Acordurilor de Asociere 
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 Strategia naţională de dezvoltare 
agricolă și rurală a fost semnată

Polonia oferă Moldovei 
100 milioane euro pentru 
agricultură 
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Comisia Europeană va sugera 
ţărilor membre ale Uniunii Eu-
ropene dublarea cotei de export 
pentru merele, prunele, roşiile 
şi strugurii din Moldova. Propu-
nerea va fi  făcută până în ziua 
semnării Acordului de Asociere 
între Moldova şi UE programată 
pentru 27 iunie. Anunţul a fost 
făcut de Comisarul european 
pentru Agricultură, Dacian Ci-
oloş, afl at într-o vizită în ţara 
noastră.

Ofi cialul european a dat ves-
tea în cadrul unei întrevederi cu 
mai mulţiprimari din ţară. Daci-
an Cioloş le-a vorbit aleşilor lo-
cali şi despre avantajele econo-

mice ale Acordului de Asociere 
şi de Liber Schimb, dar şi despre 
necesitatea dezvoltării agricul-
turii la sate.

«Este aproape sigur că Acor-
dul de Liber Schimb şi Acordul 
de Asociere va fi  semnat nu 
pentru 20 de mii de tone export 
anual de mere, ci pentru 40 de 
mii de tone, la fel şi pentru cele-
lalte produse», a declarat Ciolaş.
Ţara noastră ar mai putea ex-

porta, anual, în ţările Uniunii 
Europene 2 000 de tone de roşii 
şi câte 10 000 de tone de prune 
şi struguri. Vestea este salutată 
de reprezentanţii autorităţilor 
locale, dar cer un sprijin mai 

mare în dezvoltarea agriculturii. 
«Aproximativ 40% din terenu-

rile agricole nu se lucrează, live-
zile nu se lucrează cred că 95%. 
Este necesar o restructurare, o 
reformare totală şi din punct de 
vedere a concepţiei şi a tehno-
logiilor moderne», a subliniat 
primarul oraşului din Cimişlia, 
Gheorghe Răileanu.

«Este foarte greu pentru pri-
mării, pentru producătorii agri-
coli, de a accesa fondurile, de-
oarece pentru a atrage anumite 
fonduri trebuie să ai capacitate 
de absorbţie», a declarat prima-
rul satului Mereni, Anenii Noi, 
Eugeniu Salcuţan.

În următorii şase ani, Comisia Europeană va acorda ţării noastre 120 de milioane de euro 
pentru proiecte de dezvoltare rurală şi agricultură. Prima tranşă de 64 de milioane de 
euro va putea fi  accesată în a doua jumătate a acestui an. Comisarul european pentru 
Agricultură, Dacian Cioloş, a mai anunţat că va propune crearea unui comitet consultativ 
pe lângă Ministerul Agriculturii, care va monitoriza distribuirea acestor bani.



Care sunt 
adevăratele valori?

De ce avem nevoie de exemple de nemărginită 
nedreptate din partea lui Dumnezeu pentru a ne da 
seama cât de mici şi neputincioşi suntem în faţa lui?

Poate doar în momente difi cile ne dăm seama ce 
preţ are viaţa noastră, cât valorează oamenii care 
trăiesc alături de noi şi care sunt de fapt adevăratele 
valori.

Nici banii, nici frumuseţea exterioară, nici hainele 
de marcă nu contează, dar din păcate alergăm toată 
viaţa după ele, după lucruri care sunt trecătoare, 
după iluzii irealizabile. 

Se întâmplă să uităm de noi, uităm de lacrimile 
pe care le putem genera prin acţiunile noastre inde-
cente, uităm că acele lucruri dor cumplit,sapă adânc 
în sufl etul nostru, ne fac să ne retragem în interiorul 
coliviei....uităm de toţi şi de toate...uităm să rămâ-
nem OAMENI....

Mi s-a întâmplat de multe ori să primesc lecţii 
dure de viaţă de la oameni care au învăţat să se 
mulţumească cu puţin, oameni care sunt nevăzători, 
imobilizaţi în scaune cu rotile, dar împăcaţi şi mul-
ţumiţi că trăiesc. 

Eu am cerut întotdeauna de la viaţă mai mult de-
cât mi-a putut oferi, până în ziua în care am înţeles 
care sunt adevăratele valori – ele nu pot fi  vândute 
sau cumpărate. 

Adevăratele valori le găsim în sufl et ...adevaratele 
valori sunt nemuritoate pentru că sufl etul traieşte 
veşnic ....

Vă doresc să aveţi parte de multă sănătate acum 
şi întotdeauna. 
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FEDERAŢIA AGROINFORM A PARTICIPAT LA 

Târgul AGRALIM Târgul AGRALIM 
La 16 mai, la Iași a avut loc 
Întîlnirea Anuală de Club a 
Fermierilor din regiunea de 
Nord-Est a Republicii Mol-
dova. Întîlnirea și-a propus 
să aducă în discuţie nou-
tăţile din cadrul politicilor 
din domeniul agriculturii la 
nivel european și naţional, 
precum și situaţia agricul-
turii în regiunea de Nord-
Est și Republica Moldova.

De asemenea, au fost prezentate 
exemple de bună practică ale fermie-
rilor din Moldova și soluţii oferite de 
companii celor ce activează în dome-
niul agriculturii.

Federaţia Naţională a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform, a fost repre-
zentată de către Directorul executiv, 
Aurelia Bondari și Vice directorul, Iurie 
Hurmuzachi. 

Evenimentul profesional a recon-
fi rmat poziţionarea Târgului pentru 
Fermieri AGRALIM în contextul regio-
nal și orientarea atât spre fermierii din 
Republica Moldova, cât și spre cei din 
regiunea de Nord-Est a României, în 
urma constatării unei nevoi de sprijin 
și a necesităţii existenţei unui schimb 
permanent de experienţă între aceștia: 
„Apreciez aceste evenimente foarte 
importante pentru comunitatea fermi-
erilor și care confi rmă solidaritatea și 
concentrarea eforturilor și a transferu-
lui de cunoștinţe. În acest fel, prin acest 
tip de întâlniri, fermierii din România, 
la fel ca și cei din Republica Moldo-
va, au o participare directă în ceea ce 
privește stabilirea politicilor agrare și o 
poziţie fermă, susţinută, în negocierea 
cu Guvernul. Vreau să mulţumesc orga-
nizatorilor pentru parteneriatul înche-
iat pentru evenimentele din acest an 
și invitaţia deschisă de participare la 
evenimentele din septembrie adresată 
tuturor membrilor asociaţiei noastre”, a 
declarat Aurelia Bondari. 

„Sper ca parteneriatul cu Târgul pen-
tru Fermieri AGRALIM să se răsfrângă 
pozitiv asupra producătorilor din Repu-
blica Moldova și a celor din România, să 
întărească relaţiile dintre părţi. Produc-
ţia agricolă și producătorii din Republica 
Moldova au fost în ascensiune în ultima 
perioadă, acest lucru se datorează și au-
torităţilor române care au ajutat la ela-

borarea strategiei, în contextul apariţiei 
acordului de liber schimb cu Uniunea 
Europeană. Sunt convins că experienţa 
României în privinţa accesării și atra-
gerii de fonduri europene ne va ajuta 
și pe viitor. Mulţumiri organizatorilor 
care oferă posibilitatea schimbului de 
experienţă dintre fermierii din Regiu-
nea de Nord-Est a României și cei din 
Republica Moldova, atât din perspectiva 
experienţei României în cadrul Uniunii 
Europene, dar si pentru a facilita re-
laţiile comerciale”, a declarat Nicolae 
Ciubuc, Director Adjunct al Agenţiei de 
Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură 
din Republica Moldova. 

În prima parte a Întâlnirii Anuale a 
Clubului AGRALIM din 16 mai au fost 
prezentate exemple de succes în mana-
gementul fermei de către reprezentanţi 
ai fermierilor din judeţele Iași, Bacău, 
Botoșani, Neamţ, Vaslui și Suceava. 
Ulterior, în cadrul unei ample sesiuni 
de întrebări și răspunsuri, fermierii 
interesaţi au avut un dialog deschis cu 
autorităţile privind măsurile de spri-
jin și nevoile actuale ale agriculturii 
românești.

Problemele expuse de fermieri, cu 
focus pe agricultura regiunii de Nord-
Est, au fost dezbătute  împreună cu 
reprezentanţii instituţiilor de la nivel 
central, Gheorghe Benu, director gene-
ral al Agenţiei de Plăţi și Intervenţie 
pentru Agricultură și Eugen Popescu, 
director general al Agenţiei de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, 
aceștia oferind răspunsuri la întrebările 
tuturor celor interesaţi să intre în dia-
log direct.

Fermierii din regiunea de Nord-Est 
au adresat o serie de întrebări și au 
ridicat probleme importante care au 

fost dezbătute în cadrul 
întâlnirii precum: fi sca-
litatea în agricultură; 
măsuri de sprijin pentru 
tinerii fermieri și modali-
tăţi de acces la fondurile 
europene; perspective 
de sprijinire a formării 
fermierilor în liceele 
agricole; subvenţia pe cap 
de animal- perspective 
de viitor pentru micii 

fermieri; măsuri pentru protecţia an-
tigrindină a culturilor; utilizarea în 
agricultură a apelor din ploi și zăpadă; 
procedurile privind subvenţia la sfeclă 
de zahăr și la celelalte culturi; legea 
pajiștilor; reglementări privind preţu-
rile produselor agricole; sistemul de 
asigurări în agricultură. 

Peste 10.000 de participanţi sunt 
așteptaţi la evenimentele agricole orga-
nizate la Iași în luna septembrie

Întâlnirea Anuală a Clubului Fermi-

erilor AGRALIM va fi  urmată în toamnă 
de patru mari evenimente care mar-
chează calendarul agricol în regiunea 
de Nord-Est și Republica Moldova, în 
perioada 18 – 21 septembrie 2014, la 
Ezăreni – Staţiunea didactică a USAMV 
Iași: Târgul pentru Fermieri AGRALIM, 
manifestare profesională adresată 
fermierilor medii și mari; Festivalul 
Naturii, dedicat micilor producători 
și publicului larg; Forumul Agricol al 
Regiunii de Nord-Est (18 septembrie); 
Gala premiilor de excelenţă în agri-
cultură pentru regiunea Nord-Est (20 
septembrie).
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ISTORII DE SUCCES

STANISLAV DEMIANCIUC: AGRICULTURA ÎN MOLDOVA 
ARE PERSPECTIVE. POŢI DEVENI O COMPANIE MARE, 
CU O CIFRĂ DE AFACERI IMENSĂ
Pocrovca, sat din nordul ţării, nu este afectat 
de migraţie şi case părăsite. A fost fondat 
acum 300 ani de staroverii care îşi păstrează 
tradiţiile şi obiceiurile până în prezent. Tră-
sături caracteristice ale locuitorilor satului 
sunt spiritul antreprenorial şi hărnicia. 

În fi ecare an, oame-
nii din Pocrovca scot la 
vânzare cel puţin 15 mii 
tone de fructe de pădure, 
nemaivorbind de mere 
şi prune din livezile din 
preajma satului. Spiritul 
antreprenorial ce dom-
neşte în sat l-a ajutat şi 
pe Stanislav Demianciuc 
să-şi clădească o afacere 
de succes. De mai mulţi 
ani, el se afl ă în fruntea 
companiei „ Agroimpuls”.

În sat fi rma deţine un 
frigider de 1.500 tone şi 
arendează unul similar. 
În ambele sunt păstrate 
mere. Recent, compania 
a achiziţionat linii de 
sortare a merelor pentru 
fi ecare frigider. Acestea 
spală şi calibrează fructe-
le conform dimensiunilor 
dorite de client. Echipa-
mentul a fost cumpărat 

din creditul acordat 
în cadrul Programului 
„Compact” implementat 
de Fondului Provocă-
rile Mileniului. Despre 
această oportunitate de 
fi nanţare fi rma a afl at de 
la bancă. „Condiţiile acor-
dării împrumutului au 
fost minunate. Am primit 
creditul Compact pe 5 
ani, cu dobânda de 5,7%. 
Erau cele mai convena-
bile condiţii la moment”, 
menţionează Stanislav. 
Un avantaj important a 
fost scutirea de TVA şi 
taxe vamale acordată 
de Program la importul 
echipamentului.

Principala piaţă de 
desfacere a companiei 
este Rusia unde merele 
din Moldova au o re-
putaţie foarte bună. Cu 
toate acestea, Stanislav 

recunoaşte că accesul pe 
piaţa rusă este uneori 
riscant căci poate fi  în-
trerupt brusc din motive 
politice: „anul trecut am 
livrat 400 tone în Rusia, 
iar în acest an eram gata 
să trimitem 1.500 tone, 
dar ne-am speriat de un 
posibil embargou”. Tot-
odată cumpărătorul rus 

devine mai exigent faţă 
de calitatea mărfi i. „Nu se 
mai cumpără marfa care 
se vindea bine acum câţi-
va ani. Acum consuma-
torii cumpără din marile 
lanţuri de magazine din 
Rusia, fi ecare dintre aces-
tea având câteva mii de 
supermarket-uri”.

În 2010 Stanislav a 

înţeles că pentru dezvol-
tarea afacerii este nece-
sară o linie de sortare. 
„Am avut plângeri cu 
privire la calitatea mere-
lor. Am petrecut atunci 
trei luni în Pocrovca 
observând cum acestea 
sunt culese, calibrate şi 
încărcate. Am simţit cât 
de greu este să controlezi 

manual calitatea merelor. 
Acum livrăm merele în 
cutii de model polonez şi 
selectăm greutatea lor în 
funcţie de cerinţele clien-
ţilor. Datorită acestui salt 
calitativ partenerii noştri 
ruşi sunt gata să accepte 
toate cantităţile pe care 
le putem livra”.

Stanislav Demianciuc 
are doar 26 de ani. Din 
spusele sale, este foarte 
bucuros că dezvoltă o 
afacere în agricultură. În 
prezent, compania are 35 
de angajaţi permanenţi. 
Femeile reprezintă o trei-
me din angajaţi iar multe 
dintre ele exercită funcţii 
de conducere. În  cea mai 
apropiată perspectivă, 
compania „Agroimpuls” 
intenţionează să cumpere 
o linie de uscare a fruc-
telor şi câteva autocami-
oane pentru livrarea pro-
ducţiei clienţilor. Potrivit 
lui Stanislav, pentru asta 
va trebui să recurgă la un 
nou împrumut. Şi dacă ar 
mai putea lua un credit 
„Compact”, și-ar depune 
fără întârziere dosarul la 
bancă. 

„Dezvoltarea rurală 
se bazează pe trei pi-
loni - dezvoltarea sec-
torului agro-alimentar, 
a infrastructurii locale 
și a afacerilor non-agri-
cole – și în esenţă în-
seamnă dezvoltarea 
satelor noastre, adică 
aproape a întregii ţări, 
fi ind necesare politici 
orizontale, cu implica-
rea, practic, a tuturor 
instituţiilor statului. De 
aceea este importantă o 
foarte bună coordonare, 
dar și responsabilităţi 
foarte precise pentru 
aceste instituţii. Astfel 
Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimenta-
re va coordona activi-
tăţile legate de dezvol-
tarea mediului rural și 
va gestiona fondurile 
destinate dezvoltării 
agriculturii și infras-
tructurii aferente aces-
teia. Însă toate celelalte 
autorităţi publice cen-
trale își vor păstra res-
ponsabilităţile, inclusiv 

în partea ce ţine de 
dezvoltarea mediului 
rural și își vor coordona 
activităţile cu MAIA”, 
a declarat viceprim-mi-
nistrul Valeriu Lazăr.

Astfel, din textul 
documentului au fost 
excluse prevederile 
potrivit cărora Agenţia 
de intervenţii și plăţi 
în agricultură (AIPA) 
urma să autorizeze 
toate plăţile și să ges-
tioneze toate fondurile 
pentru dezvoltarea 
mediului rural, formu-
lare din care reieșea 
că Ministerul Agri-
culturii și Industriei 
Alimentare urma să 
preia competenţele 
Ministerului Econo-
miei, ale Ministerului 
Educaţiei, Ministerului 
Mediului, Ministerului 
Dezvoltării Regionale 
și Construcţiilor, ale 
Ministerului Transpor-
turilor și Infrastructurii 
Drumurilor, Ministeru-
lui Muncii și Protecţiei 

Sociale, Ministerului 
Sănătăţii etc.

După introducerea 
modificărilor, Stra-
tegia de dezvoltare 
a agriculturii și a 
mediului rural a fost 
semnată de către toţi 
miniștrii vizaţi și de 
către viceprim-mi-
nistrul Valeriu Lazăr. 
Printre semnatari 
sunt ministrul Dez-
voltării Regionale și 
Construcţiilor, Marcel 
Răducan, ministrul 
Educaţiei, Maia San-
du, și ministrul Mun-
cii și Protecţiei Socia-
le, Valentina Buliga.

Anterior, agricultorii 
declarau că R. Moldova 
riscă să piardă fonduri 
europene în valoare de 
68 milioane de euro 
pentru că ministrul 
Economiei, Valeriu 
Lazăr, refuză să contra-
semneze Strategia Na-
ţională de Dezvoltare a 
Agriculturii și a Mediu-
lui Rural. 

Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr 
a convocat astăzi o ședinţă cu participarea ministrului 
Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov și 
a altor membri ai Guvernului pentru a defi nitiva textul 
Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă și rurală. În 
cadrul ședinţei s-au identifi cat formulările acceptate de 
reprezentanţii tuturor instituţiilor care au competenţe 
în dezvoltarea mediului rural.
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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     15.05.2014

RECOLTĂ BOGATĂ, 
spun autorităţile

Potrivit Serviciului Hidro-
moterologic de Stat, evoluţia 
condiţiilor meteorologice 
pentru fenofazele ulterioare 
ale grâului de toamnă indică 
pentru anul 2014, în medie 
pe ţară, o roadă de 30-33 с h/
ha de grâu de toamnă (în 
anul 2013 recolta medie a 
fost de 30 ch/ha).

„Această perioadă este 
foarte benefi că pentru plan-
tele cerealiere, în special, 
pentru grâu. Ploile din luna 
mai asigură tot necesarul 
de umiditate pentru această 

plantă. Astfel, avem toate 
condiţiile ca să avem o roadă 
bogată în toamnă. Dacă este 
secetă în luna mai, atunci 
și recolta de grâu este săra-
că. Deocamdată, nu putem 
face prognoze pentru vară, 
important că acum avem pre-
cipitaţii, iar această lună va 
fi  determinantă pentru agri-
cultori”, a declarat Tatiana 
Mironova, specialist în cadrul 
Serviciului Hidrometeorologic 
de Stat.

De asemenea, reprezen-
tanţi ai Ministerului Agricul-
turii și Industriei Alimentare 
afi rmă că, în acest an, există 
toate premisele să avem o 

RECOLTĂ BOGATĂ ȘI PREŢURI MAI MARI
PENTRU GRÂU ÎN ACEST AN 
Roada de grâu din acest an va fi  una bună, susţin specialiștii de la 
Serviciul Hidrometeorologic de Stat, întrucât ploile din luna mai 
sunt benefi ce pentru recolta din toamnă. Prognozele optimiste 
sunt susţinute și de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 
(MAIA). Cu toate acestea, fermierii, dar și experţii sunt de părere că 
recolta nu va ajunge la nivelul record de anul trecut, iar preţurile 
au tendinţa de creștere.

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 50,00 45,00 28,00 43,00 40,00 40,00 45,00 40,00  -  -  - 
Cartofi 5,00 6,00 5,50 3,80 8,50 5,20 8,00 10,00 9,00 7,00 10,00 8,00 5,00 7,00 6,00
Cartofi  timpurii 15,00 18,00 18,00 15,00 18,00 16,00 15,00 18,00 18,00 16,00 18,00 18,00 10,00 10,00 10,00
Castraveţi 20,00 20,00 20,00 14,00 24,00 18,00 20,00 30,00 25,00 18,00 24,00 20,00 12,00 12,00 12,00
Ceapă galbenă 10,00 10,00 10,00 7,50 11,00 8,50 8,00 10,00 9,00 9,00 11,00 10,00 7,00 7,00 7,00
Ceapă verde (cozi)  -  -   - - - - 15,00 15,00 15,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 32,00 32,00 32,00 38,00 40,00 38,00 35,00 35,00 35,00
Dovlecei  -  -  - 18,00 20,00 18,00 16,00 23,00 18,00 38,00 40,00 40,00  -  -  - 
Morcov 9,00 10,00 10,00 6,00 12,00 7,50 8,50 10,00 9,00 8,00 10,00 9,00 6,00 7,00 6,00
Morcov timpuriu 11,00 11,00 11,00 - - - 12,00 12,00 12,00 11,00 11,00 11,00  -  -  - 
Pătrunjel  -  -   - - - - 25,00 30,00 30,00 - - -  -  -  - 
Praz  -  -  - - - - 12,00 12,00 12,00 - - -  -  -  - 
Ridiche de lună  -  -  - 8,00 11,00 10,00 9,00 15,00 15,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Roşii de seră 22,00 22,00 22,00 18,00 30,00 20,00 20,00 35,00 25,00 20,00 25,00 25,00 23,00 23,00 23,00
Sfeclă de masă 1,00 2,00 1,50 1,50 5,00 2,50 3,00 3,00 3,00 6,00 6,00 6,00 4,00 4,00 4,00
Sfecla de masa timpurie  -  -  - - - - 12,00 12,00 12,00 - - -  -  -  - 
Usturoi  -  -  - 20,00 25,00 20,00 20,00 30,00 30,00 25,00 30,00 30,00  -  -  - 
Varză  -  -  - 8,00 8,00 8,00  -  -   - 8,00 10,00 10,00 6,00 7,00 6,00
Varză timpurie 11,00 11,00 11,00 9,00 10,00 9,00 9,00 9,00 9,00 12,00 15,00 12,00 10,00 10,00 10,00
Varză conopidă  -  -   - 25,00 25,00 25,00  -  -   - 30,00 35,00 30,00  -  -  - 
Varză de pechin  -  -   - 14,00 14,00 14,00 8,00 8,00 8,00 15,00 18,00 15,00  -  -  - 
Vinete  -  -   - - - - 30,00 30,00 30,00 40,00 45,00 40,00  -  -  - 

FRUCTE
Banane 28,00 28,00 28,00 - - - 22,00 28,00 28,00  -  -  - 23,00 23,00 23,00
Căpşune  -  -   - 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 - - - 50,00 50,00 50,00
Grepfrut 20,00 20,00 20,00 16,00 18,00 16,00 15,00 18,00 16,00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -  - 22,00 24,00 24,00 22,00 25,00 24,00 - - - 20,00 23,00 20,00
Mandarine 32,00 32,00 32,00 20,00 35,00 24,00 28,00 28,00 28,00 - - - 17,00 18,00 17,00
Mere 4,00 6,00 5,00 5,00 9,00 9,00 5,00 10,00 8,00 4,00 5,00 5,00 7,00 7,00 7,00
Mere Golden 4,00 6,00 5,50 10,00 10,50 10,00 5,00 9,00 8,00 8,00 12,00 10,00 8,00 9,00 8,00
Mere Idared 4,00 5,00 4,00 5,00 6,00 6,00 5,00 8,00 7,00 6,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Mere Richard  -  -  - 16,00 16,00 16,00  -  -  - 9,00 12,00 10,00 8,00 9,00 8,00
Miez de nucă  -  -  - - - -  -  -   - 80,00 85,00 85,00  -  -  - 
Piersici  -  -  - 55,00 55,00 55,00  -  -   - - - -  -  -  - 
Portocale 20,00 20,00 20,00 15,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 - - - 17,00 18,00 17,00
Prune uscate  -  -  - - - - 25,00 35,00 28,00 25,00 30,00 30,00  -  -  - 
Struguri albi de masă  -  -   - 65,00 65,00 65,00 45,00 45,00 45,00 - - -  -  -  - 
Struguri roşii de masă  -  -  - 65,00 65,00 65,00  -  -  - - - -  -  -  - 

recoltă mare de grâu. „Pro-
gnoza pentru acest an este 
aproximativ ca și anul trecut, 
aproape un milion de tone de 
grâu, pentru că avem aceeași 
suprafaţă de însămânţare de 
circa 300 de mii de hectare. 
Preţurile vor crește. Totul 
depinde de preţurile carbu-
ranţilor. Noi ne așteptăm la o 
creștere de 3-5%”, a declarat 
Valeriu Masleanschi, specia-
list în cadrul Direcţiei politici 
de producţie şi reglementări 
de calitate a produselor vege-
tale din cadrul MAIA.

PREŢURI RIDICATE 
ȘI SCENARII PESIMISTE,
spun fermierii
Și fermierii spun că preţu-

rile pentru grâul din Moldova 
se vor majora, deoarece bur-
sele internaţionale arată cea 
mai mare creștere din ultimii 
cinci ani. Alexandru Slusari, 
preşedintele Uniunii Asocia-
ţiilor Producătorilor Agricoli 
„UniAgroProtect”, consideră 

că majorarea preţurilor este 
în avantajul producătorilor, 
totuși există temerea că cel 
mai mare exportator de ce-
reale să micșoreze preţul de 
achiziţie.

„În prezent, preţul unui 
kilogram de grâu variază în-
tre 2,80 și 3,30 lei. Există ris-
cul să avem scenariul de anul 
trecut când unica companie 
care exportă cerealiere să do-
mine piaţa și să stabilească 
preţuri mai mici. Anul trecut, 
în urma mai multor plângeri 
depuse și la Guvern, și la 
Consiliul Concurenţei, proble-
ma într-un fel s-a rezolvat și 
am avut un preţ conform pie-
ţei din regiune. Totuși, piaţa 
trebuie liberalizată, iar statul 
are două opţiuni în acest 
sens: să combată monopolul, 
ceea ce ar însemna să nu ad-
mită abuzuri pe piaţa produ-
selor cerealiere și să adopte 
o politică de intervenţie, însă 
statul nostru e prea sărac că 
să intervină”, a declarat Ale-
xandru Slusari.

Pe de altă parte, expertul 

în agricultură, Viorel Chivri-
ga, este de părere că, deocam-
dată, este devreme pentru 
prognoze optimiste. „Roada 
va fi  mai mică, randamentul 
va fi  mai mic, exporturile vor 
scădea. Tabloul nu pare unul 
frumos. Motivul e că noi nu 
avem o producţie stabilă, iar 
în acest an sunt și infl uenţe-
le externe. Expertul susţine 
că vom asista la o creștere 
a preţurilor, însă această 
tendinţă va fi  în benefi ciul 
producătorilor. Cu toate aces-
tea, Viorel Chivriga crede că 
preţul pâinii va rămâne ne-
schimbat, întrucât ne afl ăm 
într-un an electoral, iar auto-
rităţile nu vor permite acest 
lucru.

Pe pieţele mondiale, 
preţul grâului s-a majorat, 
ajungând deja la cel mai înalt 
nivel din ultimele 13 luni. 
Potrivit experţilor Bloomberg, 
majorările sunt cauzate, 
inclusiv de violenţele din 
Ucraina care ameninţă expor-
tul de cereale din Odesa prin 
Marea Neagră.
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ACTUALITATE

Populaţia Moldovei s-a redus anul trecut cu 1863 
de oameni şi la începutul anului 2014 a constituit 
3.557.634 de oameni. Potrivit datelor Biroului Naţi-
onal de Statistică, peste o jumătate din populaţie – 
1,846 milioane (51,9%) sunt femei.

Marea parte a populaţiei – 2,054 milioane – 
locuieşte în mediul rural. 66% din numărul po-

pulaţiei sunt oameni apţi de muncă (15-62 ani 
- «I»), 17,2% - copii, 16,8% - pensionari. Totodată 
peste  31,1 mii sunt oameni cu vârste de peste 85 
de ani.

Coefi cientul îmbătrânirii populaţiei (numărul oa-
menilor cu vârsta de peste 60 de ani la 100 de locui-
tori) este de 15,7%.

 ROMÂNIA CERE MĂRIREA COTEI DE IMPORT 
A MERELOR MOLDOVENEŞTI

ÎN MOLDOVA SUNT CU CIRCA 4% 
MAI MULTE FEMEI DECÂT BĂRBAŢI

„Aici, din păcate, este o 
chestie şi politică, pentru 
că Moldova se gândeşte că 
va avea repercusiuni din 
partea Rusiei, nu va mai 
putea să exporte mere, 
de exemplu, şi atunci am 
considerat că este de da-
toria nu doar a României, 
ci a Uniunii Europene să 

ne deschidem piaţa pentru 
produsele din Moldova, ca 
să nu-i lăsăm. Nu va fi  un 
efect mare pentru Europa 
în ansamblu, însă pentru 
Moldova este esenţial, 
pentru producătorii de 
acolo», a spus Ponta la o 
emisiune a postului public 
de televiziune.

Afl at la aceeaşi emisi-
une, ministrul Agricultu-
rii, Daniel Constantin, a 
precizat că solicitarea de 
mărire a contingentului 
de produse din Republica 
Moldova către România 
a fost transmisă Comisiei 
Europene în urmă cu două 
zile, după o discuţie avută 

România a solicitat Comisiei Europene mărirea contingentului de 
produse importate din Moldova, în principal mere, deoarece statul 
vecin a luat în calcul existenţa unor repercusiuni din partea Rusiei 
şi imposibilitatea de a mai exporta mere pe piaţa rusească, potrivit 
premierului Ponta şi ministrului Agriculturii, transmite Mediafax.

de premierii celor două 
ţări. 

 Potrivit statisticilor, 
exportul de mere moldo-

veneşti pe pieţele ruseşti 
constituie circa 140 mii 
tone pe când Uniunea 
Europeană limitează im-

EXPORTUL MOLDOVEI   
ORIENTAT ÎN TOTALITATE 
SPRE EUROPA

Uniunea Europeană este principalul partener 
al Moldovei, iar republica continuă să-şi sporească 
livrările producţiei sale în Europa, pe fonul reduce-
rii comerţului cu ţările CSI.

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, expor-
tul moldovenesc în ţările UE în primul trimestru 
al anului curent a constituie $318,8 mil., majorîn-
du-se cu 22,5% faţă de aceeași perioadă a anului 
2013. Ponderea ţărilor UE în volumul total al ex-
portului moldovenesc s-a majorat de la 44,1 % pînă 
la 55,6%.

În ianuarie-martie 2014, cel mai mare volum 
al exportului moldovenesc în UE i-a revenit Româ-
niei — $93,6 mil. iar Bulgaria a majorat importul 
din Moldova cu +83,8%, suma acestuia ajungând 
la 10,5 mil.dolari.

Importul mărfurilor în Moldova din ţările UE 
a crescut în ianuarie-martie curent cu 6,9% — pînă 
la $549,1 mil., constituind 45,1% din întreg impor-
tul. Cea mai mare pondere a importului în Moldova 
din UE în această perioadă i-a revenit Români-
ei — $155,7 mil. (+8,4%). Urmează: Germania— 
$97,9 mil. (+22,2%); Italia— $73,7 mil. (+19,4%); 
Polonia— $28,4 mil. (+8,3%) etc.

Defi citul balanţei comerciale a Moldovei cu ţări-
le UE în primul trimestru al anului 2014 s-a redus 
cu 9,1% — pînă la $230,3 mil.

portul în ţările membre a 
doar 20 mii de tone. Potri-
vit experţilor de la grupul 
economic german pentru 
Moldova, cota respectivă 
ar pute lesne majorată 
până la cel puţin 100 mii 
tone.

Amintim că în luna 
septembrie, 2013, Federa-
ţia Rusă a sistat importul 
de vinuri moldoveneşti, 
măsura reprezentând o 
presiune menită să de-
joace intenţiile Republicii 
Moldova de integrare eu-
ropeană. 

Pe pieţele din ţară 
apar tot mai multe fruc-
te autohtone. Cireşele şi 
căpşunele de producţie 
locală sunt însă un ade-
vărat lux pentru moldo-
venii de rând, din cauza 
preţurilor mari. În aceste 
condiţii, comercianţii 
spun că vând zilnic până 
la 20 de kilograme de 
fructe.

Un kilogram de căp-

şune moldoveneşti costă 
între 45 şi 50 de lei. Oa-
menii le cumpără doar 
pentru a-şi împlini post a.
Şi primele cireşe, care 

abia au apărut pe piaţă, îi 
ţin pe cumpărători depar-
te de tarabe.

Oamenii preferă să le 
cumpere în cantităţi mai 
mici. Un pahar în care 
sunt aproximativ 200 de 
grame, costă 10 lei.

„Cele care se vor coace 
mai târziu vor avea deja 
alt gust. Cu aceste fructe 
doar ne potolim post a”.

„Preţul e acceptabil 
pentru luna mai”.

Comercianţii speră că 
numărul cumpărătorilor 
va creşte în următoarele 
săptămâni, când se vor 
reduce preţurile.

„Sunt puţin acrişoare 
după ploaie, sunt devre-

me, dar cu timpul se coc 
şi pe zi ce trece se iest i-
nesc”, afi rmă o altă vân-
zătoare.

„Primele cireşe sunt 
cam mărunte anul acesta 
şi de ploi cam se strică, 
dar totuşi roadă avem la 
cireşe”, a spus o vânză-
toare.

Preţul unui kilogram 
de cireşe variază între 30 
şi 40 de lei.

PRIMELE FRUCTE AUTOHTONE 
SE VÂND PE PIEŢELE DIN ŢARĂ

CEA MAI MARE STAŢIE DE EPURARE DIN EUROPA 
A FOST CONSTRUITĂ ÎN RAIONUL ORHEI

Moldova are cea mai 
mare staţie de epurare a 
apelor uzate din Europa. 
Aceasta se întinde pe o 
suprafaţă de 5 ha şi se afl ă 
în satul Selişte, raionul 
Orhei. Cu o capacitate de 4 
mii de metri cubi, staţia de 
eurpare reduce consumul 
de energie electrică cu 25 
la sută. Proiectul are drept 
scop îmbunătăţirea calităţii 
şi serviciilor de igienă sa-
nitară în Orhei, dar şi redu-
cerea deversărilor de polu-
anţi. Costul proiectului este 
de 4,8 milioane de euro.

Staţia de epurare din 
satul Selişte, Orhei folo-

seşte tehnologia zonelor 
umede construite, care im-
plică costuri de întreţinere 
şi exploatare considerabil 
mai mici decât tehnologia 
tradiţională.

Sergiu Guţu, Director 
De Proiect, Unitatea De 
Implementare, Ministerul 
Mediului: «Această staţie 
are în jur de 22 de mii de 
benefi ciari în or. Orhei, 
ocupând o suprafaţă de 
5 hectare, aceasta devine 
cea mai mare staţie de tip 
zone umede construite din 
Europa şi una din cele mai 
mari staţii de acest tip din 
lume».

Capacitatea staţiei de 
euprare este de 4 mii de 
metri cubi pe zi, acum 
aceasta lucrează în ju-
mătate. Aici sunt prelu-

crate70 la sută din apele 
uzate din oraşul Orhei, 
precum şi din satele Lu-
caşeuca, Selişte, Burcuta 
şi Mitoc. De la implemen-

tarea staţiei de epurare 
consumumul de energie 
electrică, s-a redus cu 25 
la sută.

Mihail Chiperi, Direc-
tor S.A.“Apă Canal” Orhei: 
«Obiectivele pe care noi 
le-am obţinut în perioada 
de 7 luni de funcţionare a 
acestei staţii, costuri redu-
se de întreţinere. La staţia 
respectivă nu necesită 
personal califi cat. Avem un 
manager şi un programist 
care monitorizează funcţi-
oanrea acestei staţii».

Staţia de epurare a fost 
construită în 2009-2013 
şi a costat 4,8 milioane de 

euro. Proiectul a fost sus-
ţinut fi nanciar de Comisia 
Europeană, de Fondul Eco-
logic şi Banca Mondială.

Apele uzate din cele 5 
localităţi trec prin 2 etape 
de fi ltrare. În prima etapă, 
apa este fi ltrată într-un 
mediu de pietriş fi n, iar în 
a doua – apa trece printru 
fi ltru vertical din nisip. 
Ulterior aceasta este dez-
infectată şi după ce se 
acumulează într-un bazin 
se revarsă în râul Răut. Re-
zultatele analizelor arată 
că apa tratată la staţia de 
epurare corespunde limite-
lor internaţionale.
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PROIECTE

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 

Asociaţia Obştească 
„CUTEZĂTORUL” din ora-
şul Făleşti în parteneriat 
cu Asociaţia Euroconcept 
din mun. Botoşani, Roma-
nia, Centrul de Dezvoltare 
Comunitară din mun. 
Iaşi, România, Centrul 
Bucovinean de Dezvol-
tare şi Reconstrucţie din 
oraşul Cernăuţi, Ucrai-
na, Federaţia Naţională 
AGROinform din mun. 
Chişinău implementează 
proiectul „Reţea transfro-
nalieră pentru agricultură 
ecologică „EcoAgriNet 
2”, fi nanţat de Uniunea 
Europeană prin Progra-
mul Operaţional Comun 
Romania – Ucraina – Re-
publica Moldova 2007 – 
2013, cod MIS-ETC 2401.

CURS DE INSTRUIRE  
FORMARE DE FORMATORI

LOTURI DEMONSTRATIVE 
DE TESTARE A HIBRIZILOR 
DE FLOAREA SOARELUI 
ŞI PORUMB LA FĂLEȘTI

Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” 
din oraşul Făleşti în parteneriat cu Asociaţia 
BIOS din municipiul Chişinău, Direcţia raio-
nală Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funci-
are şi Cadastru, Institutul CCC „Selecţia” din 
municipiul Bălţi continuă implementarea 
proiectului “Promovarea agriculturii ecolo-
gice şi bunelor practice agricole în spaţiul 
rural” fi nanţat de REC Budapesta din sursele 
Agenţiei pentru Dezvoltare şi Cooperare 
Internaţională Suedia (Sida). 

În conformitate cu Activitatea 12 din 
cadrul proiectului, recent in raionul Făleşti 
au fost organizate două loturi demonstrative 
a hibrizilor de fl oarea soarelui şi porumb.

Unul din aceste loturi a fost însămânţa-
te pe terenurile agricole gestionate de SRL 
“Spicul Plin” unde vor fi  testaţi 14 hibrizi de 
fl oarea soarelui de la Institutul CCC “Selec-
ţia”, AMG Agroselect Comerţ SRL şi Groupe 
Caussade Semences: printe care Albina, 
Ana, Talmaz, Doina, Codru, Dacia, IMPERIA 
CS, DALIA  CS, ROBIA CS, KLARIKA CS, 
HIMALIA CS s.a.

Al doilea lot a fost creat pe câmpurile 
SRL “Agropopuros” cu însămânţarea a 12 
hibrizi francegi, CU DIFERITE PERIOADE DE 
VEGETAŢIE,  de la Groupe Caussade Semen-
ces: CORIOLI CS, HERKULI CS,  CLARITI CS, 
ARKADI CS, TESSALI CS, LOUBAZI CS, TRI-
LOGI CS, REALLI CS s.a.

Scopul principal  la crearea loturilor 
demonstrative este testarea şi comporta-
rea hbrizilor de fl oarea soarelui şi porumb 
în condiţiile pedologice şi climateice din 
raionul Făleşti, astfel dând posibilitate 
agenţiilor economici şi şi micilor fermieri 
sa utilizeze cei mai performaţi hibrizi de 
fl oarea soarelui şi porumb în activitatea de 
producere.

Pe perioada de vegetaţie a hibrizilor, 
la loturile demonstrative vor fi  organizate 
seminare cu fermierii din diferite localităţi 
cu implicarea exprţilor de la Institutul CCC 
“Selecţia”, AMG Agroselect Comerţ SRL şi 
Groupe Caussade Semences.

Alexandru FUSA
AO “CUTEZĂTORUL”

În perioada 24-27 apri-
lie 2014, a fost organizat 
şi desfăşurat trainingul de 
pregătire a formatorilor în 
domeniul comercializării 
produselor organice şi sen-
sibilizării consumatorilor şi 
a tehnologiilor moderne de 
bază în procesul de produ-
cere a agriculturii ecologice 
şi în iniţierea afacerilor 
privind agricultura organică. 
La training au participat 6 
benefi ciari din judeţile Iaşi 

şi Botoşani, România şi 4 
benefi ciari din regiunea 
Cernăuţi, Ucraina, care au 
prezentat formulare de apli-
care, fi ind selectaţi conform 
criteriilor de selectare.

Fiecare participant la 
training a primit câte o 
mapâ cu materiale infor-
mative privind tehnologiile 
moderne de bază în procesul 
de producere a agriculturii 
ecologice, iniţierea afacerilor 
privind agricultura organică 
producţiei agroalimentare 
ecologice, certifi carea pro-
ducţiei ecologice, agenda 
zilnică a trainingului .

Conform agendei în 
procesul  de instruire a 
formatorilor au fost im-
plicaţi experţii Aurelia 
Bondari, Iurie Hurmuzachi, 
Marina Cervatiuc, Grigorii 
Daraban de la Federaţia 
Naţională AGROinform, 
doctorul habilitat în ştiinţe 
agricole, cercetătorul Boris 
Boincean, Institutul pentru 
Culturile de Cîmp „Selec-
ţia” Bălţi, Iurie Senic, şeful 
Serviciului Producţie eco-

logică şi produse de origine 
la Ministerul  Agriculturii 
şi Industriei Alimentare, 
Valentin Cibotaru şi Elena 
Bivol de la AO “BIOS” din 
municipiul Chişinău. 

Pe parcursul a 4 zile for-
matorii au studiat minuţios 
partea teoretică  privind 
tehnologiile moderne de 
bază în procesul de produ-
cere a agriculturii ecologice 
şi în iniţierea afacerilor, 
comercializării produselor 
organice şi sensibilizării 
consumatorilor.  

La fi nele trainingului 
participanţii au primit 
certifi cate de formatori în 
domeniul producerii  şi 
certifi cării producţiei agro-
alimentare ecologice.  Pe 
parcursul implementării   
proiectului formatorii în 
regiunele pe care le repre-
zită vor avea ocazia să apli-
ce cunoştinţele acumulate 
în prsactică. Ei vor organi-
za şi desfăşura cîte 2 semi-
nare de o zi cu 12 fermieri, 
ce intenţionează să practi-
ce agricultura ecologică.
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Acordul, care prevede 
oferirea împrumutului 
de 100 de milioane de 
euro din partea Poloniei, 
urmează să fi e ratifi cat 
de Legislativul de la Chi-
şinău, ca ulterior agri-
cultorii să poată accesa 
aceste fonduri, destinate 
în special pentru procu-
rarea tehnicii agricole 
moderne. Ca să benefi -
cieze de aceste credite 
antreprenorii moldoveni 
vor trebuie să încheie 
contracte cu omologi din 
Polonia. Şi asta pentru 
că cel puţin 60% din 
împrumut urmează a fi  
cheltuit pentru echipa-
mente agricole poloneze.

Vestea bună pentru 
antreprenorii agricoli 
moldoveni este că vor 
putea accesa aceste 
credite direct şi nu prin 
intermediul băncilor 
moldovene, spune pre-
şedintele producătorilor 
agricoli Alexandru. 

 Potrivit acordului 
cea mai mare parte a 
resurselor fi nanciare va 
reveni antreprenorilor 
din zootehnie, în special 
producătorilor de carne, 
de lapte şi de ouă. Şi 
asta pentru că sectorul 
zootehnic ar fi  cel mai 
vulnerabil spune Ale-

xandru Slusari: „Noi, în 
zootehnie avem cel mai 
mare handicap, întrucât 
după anii ‹90 cel mai 
mult a fost afectat anu-
me acest sector. Comple-
xele mari moştenite de 
la Uniunea Sovietică nu 
au rezistat în condiţiile 
economiei de piaţă şi 
au fost primele distruse. 
Am avut pierderi mari în 
sectorul zootehnic plus 
şi secetele din ultimii 
zece ani şi-au lăsat am-
prenta negativă în dez-
voltarea acestui sector. 
Dacă în alte sectoare am 
avut progrese, chiar dacă 
modeste, atunci în sec-
torul zootehnic am avut 
doar regrese.”     

Vasile Bumacov, mi-
nistru al agriculturii și 
industriei alimentare 
consider că: „Polonezii 
întotdeauna au fost mari 
susţinători ai Republicii 
Moldova, mai ales pe 
calea integrării europene 
și au făcut acest gest de 
solidaritate. Pe de altă 
parte, este și un interes, 
fi indcă polonezii își vor 
promova produsele în 
Republica Moldova. con-
sider că este o iniţiativă 
foarte bună.

Cât privește imple-
mentarea, am primit 

POLONIA OFERĂ MOLDOVEI 
100 MILIOANE EURO 
PENTRU AGRICULTURĂ 

Polonia a oferit un credit de 100 de milioane de 
euro Republicii Moldova pentru dezvoltarea sec-
torului agroalimentar. Acordul a fost semnat la 
Varşovia în cadrul vizitei delegaţiei guvernamen-
tale moldoveneşti în frunte cu premierul Iurie 
Leancă, care a participat la Reuniunea anuală a 
Guvernatorilor BERD. Potrivit autorităţilor moldo-
vene, împrumutul este acordat în condiţii  avan-
tajoase pentru o perioadă de 25 de ani cu o rată 
anuală de 0,15 la sută. Deşi, deocamdată, se ştiu 
prea puţine despre cum vor putea benefi cia de 
aceste credite, antreprenorii agricoli din Moldova 
îşi pun mari speranţe în ele.

indicaţia primului 
ministru ca, în două 
săptămâni, să prezint 
la guvern mecanismele 
de implementare. Pen-
tru noi este destul de 
clar, avem experienţa 
necesară cum am putea 
implementa repede și 
efi cient acest proiect. 
Rămâne partea de apro-
bare și de ratifi care a 
acestui acord. Aceasta 
va fi  partea mai impor-
tantă. Odată ratifi cat 
acordul, noi vom pune 
în aplicare acest meca-
nism astfel încât produ-
cătorii agricoli să aibă, 
în sfârșit, acces la resur-
se mult mai iest ine”. 

”Întrucât în Moldo-
va nu există ferme sau 
abatoare care să certi-
fi ce exportul cărnii de 
pui, ovină sau porcină 
pe piaţa europeană, cea 
mai mare parte din îm-
prumut va fi  destinată 
pentru modernizarea 
fermelor de animale şi a 

unităţilor de procesare 
a cărnii şi laptelui, dar 
şi pentru construcţia de 
abatoare moderne.

Deocamdată nu este 
limpede după ce criterii 
vor fi  selectaţi benefi ci-
arii acestui împrumut 
mi-au spus mai mulţi 
antreprenori. Directorul 
întreprinderii Avicola 
Moldova, Ion Bâzgu tra-
ge oarecum plapuma de 
partea sa considerând că 
cel mai raţional ar fi  să 
se investească în avicul-
tură, întrucât e cea mai 
competitivă ramură din 
sectorul zootehnic:

„Numai din avicul-
tură putem să mizăm 
pe exportul producţiei. 
În rest nu putem miza, 
fi indcă efectivul de vaci 
se găseşte în gospodării-
le de fermieri câte cinci, 
zece sau 20 de vaci, 
dar şi porcinele pentru 
aprovizionarea ţării cu 
carne. Avicola poate 
să permită exporturi 

până la 200 de milioane 
anual. Avicola poate să 
permită şi exportul de 
carne dacă va fi  moder-
nizată. Ar fi  binevenit să 
fi e alocaţi bani pentru 
crearea centrelor de 
reproducere, pentru că 
nu are rost să aducem 
toată viaţă pui de o zi şi 
ouă incubabile din toa-
tă Europa. În al doilea 
rând, noi nu avem nici 
un abator care să co-
respunde standardelor 
europene pentru sacrifi -
carea păsărilor.”

Preşedintele Aso-
ciaţiei crescătorilor de 
ovine şi caprine, Pintilie 
Bulgaru, spune că auto-
rităţile nu au oferit in-
formaţii antreprenorilor 
moldoveni despre acest 
credit, despre care a afl at 
din presă. El îşi exprimă 
speranţa că printre be-
nefi ciari vor fi  selectaţi 
şi colegii săi de ramură: 
„Vrem să ne urcăm pe 
scara industrializării pro-

ducerii, ca totuşi fermele 
să fi e mecanizate, adică 
producţia să fi e prelucra-
tă mecanizat. În afară de 
asta ne dorim ca produc-
ţia mă refer, în special, 
la laptele de ovină şi de 
caprină să fi e colectat, 
prelucrat şi realizat par-
ţial pe piaţa noastră, dar 
mai cu seamă pe piaţa 
europeană.”

Potrivit acordului din 
creditul de 100 de mi-
lioane de euro urmează 
a fi  construite şi depo-
zite pentru păstrarea 
legumelor, linii pentru 
ambalarea acestora, iar 
o parte din resursele fi -
nanciare vor fi  destinate 
modernizării sectorului 
apicol şi piscicol.

Potrivit unui comuni-
cat al Guvernului, credi-
tul acordat de Polonia va 
contribui şi la punerea 
în aplicare a prevederilor 
Acordului de Asociere 
care urmează a fi  sem-
nat pe 27 iunie.
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Măceșul 
(Rosa canina) 
este o specie de plantă 
nativă în Europa, nord- 
vestul  Africii și în vestul 
Asiei. Este un arbust cu 
frunze căzătoare, cu o 
înălţime care variază între 
1 și 5 metri. Tulpina este 
acoperită de ţepi mici, as-
cuţiţi, sub formă de cârlig. 
Frunzele sunt penate cu 
5-7 frunzuliţe.  De obicei 
fl orile sunt de culoarea roz 
pală, dar există și plante 
cu fl ori albe sau roz în-
chise. Au un diametru de 
4-6 cm și sunt formate 
din cinci petale. Fructul, 
numit măceașă, are o 
formă elipsoidă și este 
de culoare roșu sau por-
tocaliu închis, lucioase, 
sînt fără miros și au gust 
plăcut, acrișor. Recoltarea 
fructelor măceșului se rea-
lizează înainte de căderea 
brumei.  Conţinutul ridicat 
de vitamina C, conţinînd 
peste 2000 mg din această 
substanţă la 100 de grame 
de fruct și provitamina A 
al preparatelor din fructe 
de măceș constituie boga-
te surse de vitamine cu rol 
în respiraţia celulară și în 
fenomenele de oxido-redu-
cere biologică. Utilizate în 
compoziţia ceaiurilor, ele 
pot trata diferite afecţiuni 
hepatice și renale. Fruc-
tele fi ind foarte bogate 
în vitamine sunt utilizate 
la producerea de siropuri, 
ceaiuri, dulceţuri, gemuri. 
Măcesul este foarte apre-

ciat în medicina naturistă, 
în special datorită comple-
xului de vitamine pe care 
îl conţine: vitamina A, B1, 
B2, C, K, P, E. El este un re-
zervor de vitamine pentru 
organismul uman. Ceaiul 
de măceșe tratează intoxi-
caţiile, diarea, afecţiunile 
hepatice, febra, viermii 
intestinali (în acest caz, și 
pulberea de măceșe este 
foarte efi cientă), palpita-
ţiile. Afecţiunile rinichilor 
și ale vezicii urinare pot fi  
tratate cu ajutorul ceaiu-
lui de seminţe de măceș.
Elixirul de măceș este 
recomandat în tratarea 
bronșitei cronice și a tusei 
de bătrâneţe.

Înmulţirea măceșului 

se poate face prin seminţe, 
prin ramuri înrădăcinate 
obţinute prin desparţirea 
tufelor existente în fl ora 
spontană sau în cultură și 
prin marcotaj. 

Varietatea Rosa canina  
”Assisiensis” este singura 
care nu are spini pe tul-
pină.

5 avantaje ale 
culturii și a 
unei afaceri 
cu măceșe:

1. Măcesul este 
cunoscut încă 

din vechime ca o 
plantă medicinală.

2. Fructele de 
măceșe sunt 

foarte bogate în vi-
tamina C, conţinând 
peste 2000 mg din 
această substanţă 
la 100 de grame de 
fruct. De aceea, sunt 
utilizate la produ-
cerea de siropuri 
naturale, ceaiuri, 
dulceţuri, gemuri și 
chiar medicamente.

3. O cultura de 
măceșe se 

poate valorifi ca un 
timp foarte de înde-
lungat (18-20 ani).

4.  Planta are 
o rezistenţă 

deosebită la tem-
peraturi scăzute, 
la geruri de -25°... 
-30° ,  este un arbust 
nepretenţios în pri-
vinţa solului și a 
cresterii lui.

5. Măceșele 
sunt fructe 

căutate, în special 
la export.   

Condiţii 
de cultivare 

Măceșul este o specie 
care nu suportă umbrirea 
și de aceea se instalea-
ză numai în rărituri de 
păduri de foioase sau pe 
marginea acestora, locuri 
poienite, pe coaste cu ex-
poziţie însorită, în pășuni 
și fi neţe, pe marginea dru-

murilor și a căilor ferate. 
Faţă de sol este una din 
cele mai puţin pretenţioa-
se specii, vegetînd inclusiv 
pe cele sărace, pietroase, 
scheletice, erodate sau 
supuse eroziunii, chiar pe 
pante mari și nu rezistă 
doar în turbării, și pe te-
renuri înmlăștinate. Are 
o rezistenţă deosebită la 
temperaturi scazute, la ge-
ruri de -25°... -30° nefi ind 
afectate decît ramurile de 
un an. Măceșul are cerinţe 
reduse faţă de umiditate. 
Umiditatea atmosferică 
crescută infl uenţează ne-
gativ asupra conţinutului 
în vitamina C din fructe. 
Ca culturi premergătoare 
merg culturile de cîmp, 
căpșunul, arbuștii fructi-
feri (cătina, lonicera).

Datorită cerinţelor 
ecologice reduse, mai ales 
cele faţă de sol, nu se poa-
te pune problema scoaterii 
din circuitul agricol a unor 
suprafeţe pentru cultura 
măceșului; acesta se pre-
tează însă la plantare pe 
dealuri cu pante mai greu 
valorifi cabile de alte spe-
cii, la lucrări de îmbuna-
tăţiri funciare (în amestec 
de specii antierozionale, 
garduri vii). 

Tehnologia 
de cultură

Măceșul, fi ind un 
arbust cu o durată de 
exploatare îndelungată, 
rămîne pe același loc 18-
25 ani și de aceea cultura 
nu se poate încadra într-
un asolament. Dat fi ind 
faptul că această cultură 
se poate valorifi ca un 
timp atît de îndelungat, 
factorul primordial este 
alegerea materialului de 
înmulţire după criteriile 
conţinutului în vitamine, 
în special în vitamina C, 
după productivitatea dife-
ritelor specii, varietăţi și 
forme și după alte carac-
tere morfologice, biologice 
și fi tochimice. Lucrările 
de bază ale solului au ca 
scop principal de afînare 
a acestuia în profunzime 
și distrugerea buruienilor. 
Pregătirea terenului pen-
tru înfi inţarea culturii de 
măceș se face asemănător 
pregătirii terenului pentru 
înfi inţarea unei livezi sau 

unei vii. Pentru plantările 
de toamnă care asigură 
prinderea sigură a arbus-
tului, pregătirea terenului 
începe primăvara, imediat 
după terminarea însămîn-
ţărilor curente. Prima 
lucrare ce se execută este 
o arătură adîncă de 25-35 
cm, cu plugul în agregat 
cu o grapă puternică, re-
glabilă, pentru a sparge 
eventualii bolovani. Apoi, 
pînă în luna mai sau iunie 
cînd se execută desfunda-
rea propriu-zisă, terenul 
se va menţine curat de 
buruieni, lucrîndu-se cu 
cultivatorul. Desfundarea 
se va face cu plug prevă-
zut cu subsolier care să 
lucreze pînă la adîncimea 
de 50-55 cm. După des-
fundare, pîna la plantare, 
terenul se întreţine ca 
ogor negru.Toamna, în pri-
ma jumătate a lunii sep-
tembrie, se administrează 
îngrășămintele organice 
în cantitate de 30-35 t/ha, 
cele fosfatice 80-90 kg/ha 
s.a. și potasice 50-70 kg/
ha s.a. și se ară la 25-30 
cm, grăpîndu-se arătura în 
lung și în lat, după care se 
trece la plantat. Primăvara 
se mai dau cite 50-70 kg/
ha s.a. azot. Pentru a spori 
productivitatea cu 10-
15%, din anul trei se va 
administra cîte 30-40 kg/
ha s.a. de fosfor și azot și 
10-15 kg/ha s.a. de pota-
siu. Azotul se administrea-
ză, întotdeauna primăvara. 
La înfi inţarea plantaţiei 
toamna, în lipsa gunoiului 
de grajd, se pot folosi 600 
kg/ha gunoi de păsări sau 
primăvara 10-12 t/ha de 
urină. 

După pregătirea tere-
nului pentru plantare, se 
execută marcarea lui la 
distanţe de 2-3 m între 
rînduri și la 1,5-2 m pe 
rînd, revenind un număr 
de 1667-2500 plante/ha. 
Se fac gropi de mărimea 
40 X 40 X 40 cm pe te-
renurile desfundate și de 
60 X 60 X 80 cm pe cele 
nedesfundate.

După plantare, tulpina 
plantei  (toate ramifi caţii-
le) se scurtează la 2-3 mu-
guri bine formaţi, pentru 
a favoriza creşterea noilor 
lăstari şi formarea mai 
rapidă a tufelor. După pri-
mul an de vegetaţie, plan-

MĂC EȘE L E   
UNELE DINTRE CELE MAI CĂUTATE 
FRUCTE PE PLAN EXTERN
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tele se taie regulat, pentru 
a menţine unui echilibru 
constant între creştere şi 
fructifi care şi a favoriza 
apariţia de noi tulpini din 
zona coletului, astfel încât 
după 3-4 ani tufele să fi e 
formate. La fi ecare tufă se 
vor menţine în fi ecare an 
un număr de 6-8 tulpini 
în raporturi egale de un 
an, doi ani şi de trei ani, 
respectiv în total 12-16 
tulpini pe m.l.

Pentru executarea 
gardului viu de măceșe, 
înainte de plantare cu 3-4 
săptămîni, terenul se ară 
la o adîncime de 30-35 
cm, se grăpează bine și 
se plantează arbuștii la o 
distanţă de 50 cm între 
rînduri și 50 cm între 
plante pe rînd, avînd grijă 
ca plantele pe cele două 
rînduri vecine să cadă una 
faţă de cealaltă la jumă-
tatea distanţei. Înainte 
de plantare se fasonea-
ză tulpina măceșului la 
40-45 cm lungime și se 
mocirlește într-un ames-
tec de pămînt galben cu 
apă și bălegar. Rădăcinile 
putrede și vătămate se 
înlătură cu un cuţit bine 
ascuţit, avîndu-se grijă 
ca tăietura să fi e cu faţa 
în jos, îndreptată spre 
pămînt. Coletul va fi  plan-
tat cu 2-3 cm mai jos de 
nivelul pamîntului. Rîndu-
rile se udă după plantare, 
iar butașii se mușuroiesc. 
Este bine ca îndată după 
plantare să se acopere 
butașii cu rumeguș pentru 
a se evita uscarea tere-
nului. Trebuie avut însă 
grijă ca din momentul 
plantării tufei și pînă la 
primul îngheţ să ramînă 
sufi cient timp noilor plan-
te ca să se înrădăcineze. 
În felul acesta noile plante 
de măceși iernează bine 
și primăvara încep să 
vegeteze timpuriu, asi-
gurînd prinderea integrală 
a culturii. Precizăm că 
plantarea nu este indicată 

primăvara, deoarece vîn-
turile uscate și căldurile 
împiedică prinderea totală 
a plantelor. În primul an 
și al doilea, plantaţia de 
măceș se prășește de două 
ori mechanic și o dată 
manual. Începînd din anul 
al treilea plantaţia intră 
pe rod și ca lucrări de 
întreţinere are nevoie de 
una, maxim două prașile 
mecanice pe an, prima se 
dă primăvara imediat ce 
terenul permite și a doua 
după recoltarea fructelor. 
Recoltarea măceșelor se 
face în lunile august-sep-
tembrie în funcţie de alti-
tudinea terenului cultivat, 
de expoziţia sa și de faza 
de maturizare a fructelor.

Pentru fructele desti-
nate exportului ca fructe 
în stare proaspătă, mo-
mentul optim de recoltare 
este cînd trec de la porto-
caliu către roșu. Dacă se 
urmărește un produs în 
stare uscată toto (întreg) 
sau tăiat ca un bob de ca-
fea (pericarp) atunci mo-
mentul optim de recoltare 
a fructelor este cînd cu-
loarea lor e roșie. În sfîrșit, 
dacă se urmărește un 
produs tăiat în dimensiuni 
mici (feinsehnitt) pentru 
ceai de măceș sau vin, mo-
mentul optim de recoltare 
este atunci cînd fructele 
au culoarea roșie-închis.

Recoltarea lor, indi-
ferent de scopul pentru 
care sînt destinate, se face 
cu mîna, nefi ind permisă 
recoltarea prin scuturare 
sau lovire, deoarece o dată 
cu fructele sănătoase cad 
și cele atacate de dăuna-
tori, resturi de plantă, im-
purifi cînd produsul.
Fructele recoltate se 
așează în coșuri sau lădiţe 
în cantităţi de 8-10 kg și 
se transportă în aceeași 
zi la locul de uscare sau 
la locul de folosire în sta-
re proaspătă. Expunerea 
fructelor la soare nu se 
permite, cu excepţia celor 

destinate ca material de 
înmulţire, deoarece se 
încing foarte ușor și fer-
mentează, fapt ce reduce 
dinconţinutul lor în vita-
mina C. 

Bolile, 
dăunatorii 
și mijloacele 
de combatere: 

Dintre bolile cele mai 
des întîlnite în culturile 
de măceș sunt: făinarea, 
rugina, putregaiul brun și 
mucegaiul. 

FĂINAREA este 
provocată de ciuperca 
Sphaerotheca pannosa și 
se recunoaște pe frunze 
sub formă de pulbere foar-
te fi nă. Răspîndirea bolii 
e provocată de variaţia de 
temperatură și umiditate. 
Se combate prin prăfuire 
cu fl oare de sulf primăva-
ra, de două ori înainte de 
înfl orire și în caz de apa-
riţia bolii se mai repetă 
prăfuirea o dată. Se poate 
combate și cu zeamă bor-
deleză sau soluţie de sodă 
calcinată.

RUGINA provocată 
de ciuperca Phragmidium 
subcorticum și apare pe 
lăstarii tineri, frunze și 
chiar pe pedunculul fl o-
rii. Se recunoaște după 
pustulele mici de culoare 
ruginie sau galbenă. Se 

dezvoltă în condiţii de 
temperatură ridicată și 
aer uscat. Măsurile de 
combatere sînt lucrări-
le aplicate la timp și cu 
conștiinciozitate.

PUTREGAIUL 
BRUN apare ca urma-
re a atacului ciupercii 
Diplocarpon rosae. Se 
recunoaște după frunzele 
brunifi cate. Dezvoltarea 
acestei boli e condiţionată 
de ploi de lungă durată și 
de temperaturi ridicate. Se 
combate prin înlăturarea 
părţilor atacate, care se 
ard la marginea parcelei 
și prăfuirea culturilor cu 
fl oare de sulf.

MUCEGAIUL este o 
boală specifi că măceșului. 

Ca și putregaiul brun 
această boală se dezvoltă 
pe timp umed. Combate-
rea ei se face și prin ae-
risirea și afînarea solului 
precum și prin prăfuirea 
culturilor cu fl oare de 
sulf.
Dăunătorii întîlniţi mai 
frecvent la măceș sunt: 
păduchii verzi, păianje-
nul roșu, tripsul, viespea 
tripunctată și viespea 
tigarar a trandafi rului. 
Aceasta din urmă atacă în 

stadiul de larvă. Comba-
terea dăunatorilor se face 
cu Lindatox-3, Pinetox, 
(8-12 kg/ha), emulsie de 
petrol cu tutun (200  l/
ha) etc. 

Recoltarea 
poate începe cînd 
măceșele capătă culoarea 
cărămizie spre roșie, fără 
pete verzi decît spre vîrf 
și fără a fi  moi. Această 
maturare a măceșelor are 
loc foarte diferenţiat, în 
funcţie de zonă, de con-
diţiile climatice. În anii 
cu condiţii climatice nor-
male recoltarea începe în 
luna septembrie. Recol-
tarea se face cu mîna. La 
nevoie, ramurile se pot 
apleca cu ajutorul unui 
cîrlig de lemn sau se pot 
lega cu o sfoară, sîrmă 
sau lanţ, astfel încît să 
poată fi  ajunse toate 
măceșele.
Se culeg numai fructele 

sănătoase, fără răni, ne-
atacate de boli sau dă-
unatori. Ele se adună în 
coșuri, iar apoi se trans-
portă în saci.

Pregătirea 
produsului 
pentru 
prelucrare 

Măceșele se achiziţio-
nează în stare proaspătă, 
urmînd a fi  livrate la 

benefi ciari ca atare sau 
uscate. În primul caz, 
condiţionarea constă ex-
clusiv în înlăturarea cor-
purilor străine organice 
(resturi de codiţe, sepale, 
frunze, ramuri) și mine-
rale (pietricele și pamînt) 
cu ajutorul vînturătorii 
de cereale cu site cu di-
ametrul de 6-10 mm, iar 
după vînturare făcîndu-se 
sortarea prin îndepărtarea 
fructelor verzi sau atacate 
de dăunători, iar cele su-
pracoapte se trec separat 
pentru uscat. Măceșele 
destinate pentru uscare, 
se ţin la umbră, într-un 
strat subţire în vrac, lo-
pătîndu-se la câteva zile 
pentru a evita intrarea în 
fermentaţie care duce la 
scăderea conţinutului în 
vitamina C. Lopătarea se 
va face numai cu lopeţi de 
lemn pentru a se evita ră-
nirea fructelor care duce 
la scăderea conţinutului 
în vitamina C. Pentru 
economie de spaţiu se pot 

păstra în lădiţe umplute 
pe jumătate care se clă-
desc în formă de cruce. La 
4-5 zile se vîntură dintr-o 
ladă în alta. Este de dorit 
însă ca printr-o organi-
zare bună, produsul să 
ajungă cît mai repede la 
uscătorii, de dorit chiar în 
ziua în care a fost cules, 
condiţie de bază pentru 
obţinerea unei calităţi su-
perioare. Uscarea se face 
numai artifi cial, deoarece 
necesită temperaturi mari 

pentru inactivarea ascor-
binazei care contribuie la 
oxidarea vitaminei C, de-
oarece la 20-25° această 
enzimă este foarte activă. 
Temperatura de uscare 
este de 100-105°C, fi ind 
necesar ca chiar de la în-
ceput să se atingă o tem-
peratură de minim 85°. 
Pentru a grăbi uscarea 
se poate face tăierea în 
prealabil a măceșelor pe 
măsura introducerii lor la 
uscător, cu ajutorul unor 
utilaje acţionate electric, 
cu valţuri care împing 
produsul către un cuţit 
longitudinal. Se face apoi 
îndepărtarea seminţelor 
și a pufului prin trecerea 
printr-un ciur mecanic. 
Randamentul la uscare 
este 2/1, iar numai pentru 
obţinerea pericarpului us-
cat este 6/1. 

Parascovia SAVA 
 Doctor în agricultură, 

conferenţiar 
cercetător

SOIURI DE MĂCEȘ ROMÂNEȘTI: 

Braşov, Can (fără spini).

SOIURI DE MĂCEȘ RUSEȘTI: 

Pobedа, Iablocinîi, Тitan, 
Vitaminnîi, Bezșipnîi (fără spini), 

Crupnoplodnîi
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Totuşi, aceasta ar în-
semna o şansă pentru 
agricultura RM. Iar ceea 
ce ar putea restabili agri-
cultura ţării, ar fi  fondurile 
europene.„Cât de bună ar 
fi  guvernarea, fără fonduri 
esenţiale noi nu vom pu-
tea face faţă situaţiei. Este 
un proces de evoluţie, de 
modernizare continuă. De 
aceea trebuie să benefi ci-
em de fonduri, de schimb 
de experienţă etc. În ace-
laşi timp, totul va putea 
fi  renegociat. Şi ceea ce 
ţine de cote şi alte ches-
tii. De exemplu, trebuie 
să demonstrăm că roşiile 
din RM sunt produse şi se 
exportă. Odată ce avem 

toate argumentele, putem 
imediat începe procesul 
de renegociere. Pot să vă 
spun că multe ţări au pro-
bleme nu la capitolul de 
a avea fonduri, dar de a le 
asimila. Noi din fericire 

putem să le asimilăm.
Una din verigile slabe 

ale noastre rămâne a fi  
promovarea. Trebuie să ne 
străduim în acest sens, să 
deprindem şi să convin-
gem consumatorul euro-
pean cu produsele noas-
tre”, spune Bumacov.
Şi preşedintele asocia-

ţiei „UniaAgroProtect” Ale-
xandru Slusari este con-
vins că, fondurile europene 
ar putea scoate din impas 
agricultura republicii: „Noi 
avem doar 20% din agri-
cultori cu care putem să ne 
mândrim, dar resursele lor 
sunt limitate. În situaţia 
în care noi avem un sistem 
bancar parazitar, credite 

foarte scumpe, subvenţii 
insufi ciente, unica şansă 
pentru agricultură sunt 
fondurile europene. Am 
ajuns la etapa când nu pu-
tem cu resursele proprii să 
ne ocupăm de prelucrare, 
ambalare. Nici o ţară din 
Europa de Est nu a putut, 
nici România, nici Bulga-
ria, nici Polonia, nici Un-
garia. Toate au trecut prin 
programe de sprijin masiv 
din partea UE”.  

În acelaşi timp, Alexan-
dru Slusari atrage atenţia 
şi asupra faptului că, şi 
guvernarea trebuie să aibă 
o altă atitudine faţă de 
agricultori. Iar agricultura 
trebuie să fi e privită ca o 
ramură strategică. Dacă 
fermierii nu vor uni efortu-
rile cu autorităţile statului, 
atunci tot timpul vor exista 
probleme.

În ceea ce priveşte 
semnarea acordului de 
liber schimb, preşedintele 
„UniaAgroProtect” spune 
că este rezervat. „Nu vom 
putea pătrunde automat 
pe această piaţă, deoarece 
vom avea o concurenţă cu 
producătorii europeni, care 

sunt bine subvenţionaţi. 
Totodată, nu va fi  nici o in-
vazie a produselor iest ine. 
A doua zi nu ne aşteaptă 
un şoc de la import. Din 
păcate în 10 ani agricultu-
ra a fost o cenuşăreasă în 
cadrul economiei naţiona-
le. Iar acum într-o oarecare 

măsură ne mai afl ăm într-
o stare de somnolenţă”.

Alexei Ivanov, 
președinte al Federaţiei 
Naţionale a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform, 
fermier, s-a arătat mai op-
timist în această privinţă. 
El crede că după semnarea 
Acordului, ar putea apărea 
unele probleme, dar până 
la urmă, semnarea acestui 

document ar înseamnă o 
nouă piaţă pentru produ-
cătorii moldoveni. „În agri-
cultură sunt foarte multe 
probleme, una dintre ele 
este că nu suntem compe-
titivi. Consider că nu vom 
avea probleme la import, 
preţurile în Europa nu sunt 

mai mici decât la noi. Cea 
mai mare problemă este 
că noi nu putem valorifi ca 
posibilităţile, nu vom avea 
cantităţi mari de producţie 
omogenă, nu avem case de 
ambalare, sau utilajul per-
formant necesar. În acest 
caz, agricultura trebuie să 
fi e susţinută de Guvern, 
măcar pentru câţiva ani”, 
consideră Ivanov.

La o astfel de înţelegere 
s-a ajuns in cadrul întreve-
derii a ministrului Agricul-
turii şi Industriei Alimen-
tare, Vasile Bumacov  cu 
Comisar European pentru 
Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală Dacian Cioloş, care a 
avut loc recent la Bruxelles.

Discuţiile  s-au axat pe 
probleme ce vizează  pre-
gătirile pentru AA/DCFTA,  
perspectivele de conlu-
crare cu UE,  asistenţa pe  
care o va acorda în conti-
nuare  Uniunea Europeană  
pentru reformarea sec-
torului agroindustrial al 

ţării noastre, dar şi provo-
cările cu care se confruntă 
agricultorii din Republica  
Moldova.

Cei doi ofi ciali vor con-
tinua dialogul la sfîrşitul 
săptămânii viitoare, la Chi-
şinău.

Evenimentul s-a produs 
în cadrul reuniunii  mem-
brilor Guvernului RM  şi ai 
Comisiei Europene, unde 
s-a vorbit despre agenda 
europeană a Republicii 
Moldova şi pregătirile pen-
tru semnarea Acordului de 
Asociere, prevăzută pentru 
27 iunie curent.

BUMACOV: ”BANII EUROPENI AR PUTEA SCOATE         
                AGRICULTURA DIN IMPAS” 

Dacian CIOLOŞ
EFECTUIAZĂ O VIZITĂ 
LA CHIŞINĂU

Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare Vasile Bumacov, spune clar că, după semnarea Acordului de Liber Schimb, 
nu trebuie să ne aşteptăm nici la catastrofă, dar nici la paradis. 

Chiar dacă industria 
alimentară a înregistrat o 
creștere de peste 20%, can-
titatea de vinuri produsă s-a 
redus, în primele trei luni ale 
acestui an, cu 25,2%, compa-
rativ cu perioada similară a 
anului trecut.

Potrivit Biroului Naţional 
de Statistică, volumul pro-
ducţiei industriale s-a ma-
jorat, în ianuarie-martie, cu 
6,3% comparativ cu primul 
trimestru al anului trecut. 
Creșterea industriei alimen-
tare cu 20,5% s-a datorat 

majorării de circa 4 ori a ule-
iurilor și grăsimilor fabricate, 
precum și sporirii volumului 
prelucrat de pește, carne, 
băuturi nealcoolice, lapte sau 
a ciocolatei. Pe de altă parte, 
s-a redus cantitatea producţi-
ei de vinuri (25,2%).

Menţionăm că informa-
ţia prezentată la sfârșitul 
anului trecut arată că pro-
ducţia de vinuri a scăzut 
cu 4,1%, iar volumul de 
produse din tutun – cu 53%, 
comparativ cu rezultatele 
obţinute în 2012.

Dacian Cioloş, Co-
misarul European 
pentru Agricultu-
ră şi Dezvoltare 
Rurală efectuiază 
săptămâna viitoare 
o vizită de lucru la 
Chişinău.

AGRICULTORII MOLDOVENI VOR PRIMI AJUTOR DE LA FIDA
Guvernul apro-

bat astăzi ratificarea 
unui acord care presu-
pune asistenţa antre-
prenorilor de la sate. 
Este vorba despre Acor-
dul de finanţare dintre 
Republica Moldova şi 
Fondul Internaţional 
pentru Dezvoltarea 
Agricolă în vederea 
realizării Programului 
Rural de Rezilienţă 

Economico-Climatică 
Incluzivă (IFAD VI).

Programul îşi propu-
ne creșterea rezistenţei 
climatice la producerea 
agricolă pentru 62 de mii 
de persoane, prin îmbu-
nătăţirea solului, prin 
introducerea agriculturii 
de conservare şi practi-
cile de îmbunătăţire a 
calităţii solului.

De asemenea, va per-

mite dezvoltarea infras-
tructurii pentru grupuri 
de producători agri-
coli, cum ar fi  drumuri 
de acces la zonele de 
producere, aprovizionarea 
cu apă pentru irigare, apă 
potabilă, acordarea servi-
ciilor de consultanţă.

Valoarea totală a pro-
gramului este de 46,35 
de milioane de dolari, 
dintre care circa 26 de 

milioane sub formă de 
împrumut şi grant, iar 
restul banilor - din surse 
locale, inclusiv contri-
buţiile benefi ciarilor de 
program.

Documentul va fi  pus 
în aplicare până în anul 
2019. Acordul a fost 
semnat pe data de 20 
februarie 2014, la Roma 
şi urmează să fi e ratifi cat 
de Legislativ. 

PRODUCEM MAI PUŢIN 
VIN ȘI TUTUN
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CUM SE VA SCHIMBA VIAŢA AGRICULTORILOR 
MOLDOVENI DUPĂ SEMNAREA 

ACORDURILOR DE ASOCIERE 
ȘI DE LIBER SCHIMB CU UE? 

Dle ministru, care 
vor fi  consecinţele 
semnării Acordului 
de Liber Schimb cu 
Uniunea Europeană 
pentru agricultorii 
moldoveni?
Știu că există această 

sperietoare creată special 
pentru agricultori des-
pre ce îi așteaptă după 
semnarea acestui Acord. 
Totuși, când mergi la den-
tist, știi că o să te doară, 
însă ești conștient de 
faptul că este spre binele 
tău. Exact așa și în acest 
caz. Pentru cineva va fi  
puţin dureros, va trebui 
să fi e mai competitiv, însă 
concurenţa este baza unei 
economii sănătoase de 
piaţă.

Dacă ne referim la 
alte pieţe, sigur că ne-ar 
plăcea foarte mult să fi m 
prezenţi și pe cea ucrai-
neană, rusă sau belarusă. 
Dar vedem ce se întâmplă 
pe piaţa rusă. Ce folos că 
vinifi catorii s-au bucurat 
că au fost prezenţi pe 
această piaţă câţiva ani și 
până la urmă practic au 
fost ruinaţi prin ultima 
decizie. Este mai bine ca 
treptat, încet, să accezi pe 
o piaţă stabilă, cu reguli 
clare de joc.

Noi trebuie să vorbim, 

înainte de toate, de be-
nefi cii, iar acestea sunt 
majore pentru agricultura 
noastră. Este vorba de 
susţinere fi nanciară din 
partea UE, fără de care nu 
putem supravieţui. Un alt 
benefi ciu este transferul 
de tehnologie. Tot ce ţine 
de tehnologie vine din 
Vest, din SUA sau Japo-
nia, nu din Est. Poţi să ai 
miliarde, dar, dacă nu dis-
pui de tehnologii corecte, 
te trezești în faliment. 
UE are o piaţă de 500 de 
milioane de consumatori. 
Ni se oferă această șansă. 
Cel mai important factor 
pentru producătorul agri-
col este lupta împotriva 
corupţiei. Nimeni nu ne 
propune în Est să con-
tracarăm acest fenomen. 
Agricultorul este cel mai 
afectat de corupţie. Solu-
ţia este ca să investim și 
să ne modernizăm pentru 
a fi  mai competitivi.

Care vor fi  cele 
mai vulnerabile ra-
muri ale agricultu-
rii în faţa acestor 
schimbări și cum pot 
fi  ele protejate?

A fost foarte difi cil 
să negociem, însă am 
obţinut, în fi nal, aceas-
tă perioadă de tranziţie 

pentru mărfurile proce-
sate. Va fi  foarte greu să 
ţinem piept concurenţei 
Poloniei în ceea ce ţine 
de producţia de mere. 
Fermierii polonezi sunt 
foarte competitivi, bine 
organizaţi în grupuri și au 
o infrastructură modernă. 
Producătorii noștri sunt 
răzleţiţi și le va fi  greu și 
la capitolul ambalare și 
sortare. Noi subvenţionăm 
acum masiv tot ce ţine de 
aceasta, pentru ca produ-
sele moldovenești să aibă 
acel aspect care este cerut 
de reţelele de supermar-
keturi europene.

Ce reprezintă pro-
gramul „ENPARD” 
și cum vor putea fi  
accesate resursele 
fi nanciare de către 
fermieri?

Este un program prin 
care UE oferă suport 
ţărilor Parteneriatului 
Estic pentru a spori com-
petitivitatea agricolă. 
Noi ne-am dori foarte 
mult ca programul să fi e 
implementat, pentru ca 
fermierii noștri să nu ob-
ţină bani doar după ce au 
investit. Sperăm ca fermi-
erii să poată obţine plăţi 
nerambursabile în baza 
planului de afaceri, o par-
te la etapa de investiţii 
și o parte - după. Trebuie 
încă să vedem care vor fi  
condiţiile. Poate fi  vorba 
despre fonduri nerambur-
sabile semnifi cative, însă 
dacă vor fi  impuse con-
diţii prea drastice, va fi  
complicat pentru fermieri 
să obţină acești bani.

Care va fi  impac-
tul obţinerii acestei 
fi nanţări asupra fon-
dului de subvenţio-
nare?

Noi am benefi ciat anul 
trecut de 46 de milioane 
de lei din surse europene, 
suplimentar la fondul de 
subvenţionare. Sperăm ca 
și în acest an să obţinem 
bani pentru a suplini 
acest fond, datorită fap-
tului că sunt înregistrate 
progrese. Tot mai mulţi 
producători dezvoltă 
afaceri, iar rezultatele 
demonstrează că agricul-

tura evoluează în direcţia 
corectă. În cazul lansării 
programului „ENPARD”, 
începând cu anul viitor, 
vor fi  alocate 17 milioane 
de euro anual sau circa 
300 de milioane de lei, 
ceea ce ar însemna un 
suport semnifi cativ.

Semnarea Stra-
tegiei de Dezvolta-
re a Agriculturii și 
Mediului Rural este 
o condiţie a UE pen-
tru a oferi aceste 
fonduri. Data-limită 
pentru semnarea 
documentului a fost 
20 martie, dar a fost 
contrasemnată de 
ceilalţi miniștri pe 
13 mai. Există riscul 
ca fermierii să rate-
ze aceste fonduri din 
cauza tergiversării 
intrării în vigoare a 
Strategiei?

Nu există acest risc. 
În numele Ministerului 
Agriculturii și Industriei 
Alimentare vreau să le 
mulţumim fermierilor, 
pentru că ne-au ofe-
rit suportul în această 
luptă necinstită care a 
fost. Noi am elaborat 
această Strategie, dar s-a 
tărăgănat un an de zile 
adoptarea și a fost nevoie 
să se implice comisari 
europeni, reprezentanţi 
ai UE la Chișinău. A fost 
un fel de caz pe care îl 
poţi întâlni doar în state-
le complet nedezvoltate 
și rupte de civilizaţie. 
Vedeţi, R. Moldova vrea 
să fi e diferită de Europa! 
Există o practică europea-
nă și noi, dacă dorim să 
ne integrăm în această 
comunitate, trebuie să 
urmăm acest model. Nu! 
R. Moldova are o sută de 
argumente că este atât 
de diferită de UE. Pe de 
o parte, noi vrem să fi m 
ajutaţi, iar pe de altă 
parte, ne uităm în partea 
opusă. Iată acest tupeu 
deranjează reprezentanţii 
UE care vin să ne ofere 
suportul.

Anul trecut, pro-
ducătorii de cere-
ale și oleaginoase 
au semnalat pre-

zenţa monopolului 
pe piaţă, care, în 
opinia lor, a dus 
la prăbușirea pre-
ţurilor la aceste 
produse. Care este 
riscul ca în acest an 
agricultorii să se 
confrunte cu aceeași 
problemă?

Statul este obligat să 
aibă un mecanism care 
să nu permită acest lucru 
și îmi pare foarte rău că 
nu a funcţionat. Eu am 
solicitat asociaţiilor de 
producători să se mo-
bilizeze, pentru a nu fi  
hărţuiţi în cazul în care 
instituţiile statului nu 
sunt capabile să se opună 
acestor monopoluri. Cum 
funcţiona anul trecut 
schema de monopol? 
Foarte interesant. De 
exemplu, preţul la grâu 
era de 2,2 lei, iar ei ve-
neau și îl procurau cu 1,9 
lei sau cu 2 lei. Tot ei îl 
sfătuiau pe agricultor să 
spună altor producători 
că a vândut kilogramul 
de grâu cu 1,8 lei, pentru 
ca să poată infl uenţa pia-
ţa. Producătorii credeau 
că acesta este preţul de 
piaţă și vindeau grâul cu 
1,8 lei. Au folosit tehnolo-
gii murdare ca să-i păcă-
lească pe agricultori și au 
profi tat de faptul că ei nu 
sunt informaţi sau nu au 
prea multe cunoștinţe. De 
aceea, agricultorii trebuie 
să se asocieze, pentru a 
nu permite să fi e induși 
în eroare.

Nivelul slab al ac-
cesului la tehnică și 
echipament agricol 
din cauza lipsei re-
surselor fi nanciare 
este cel mai mare 
obstacol invocat de 

fermieri în calea mo-
dernizării agricultu-
rii. Cum vă gândiţi 
să abordaţi această 
problemă?

Eu vă asigur că R. 
Moldova este cea mai 
mecanizată, comparativ 
cu fostele republici sovie-
tice. Programul japonez 
„2KR” a adus mai mult 
de șase mii de tractoa-
re și combine moderne 
agricultorilor. Sigur că 
nu este sufi cient. Noi am 
reușit să înnoim tehnica 
agricolă veche în propor-
ţie de 40%, luând în con-
siderare faptul că zeci de 
ani nu a fost făcut practic 
nimic în acest sens. Mai 
există programele „IFAD”, 
„Filiera Vinului”, cel al 
Băncii Mondiale. Lansăm 
acum două programe 
noi: „Grădina de fructe 
a Europei” în valoare de 
100 de milioane de lei 
și Polonia oferă aceeași 
sumă pentru dezvoltarea 
legumiculturii și a secto-
rului animalier. Fermierii 
știu de ce au nevoie, 
însă problema e că nu 
au acces la bani „iest ini”. 
Un tânăr agricultor care 
merge la bancă pentru a 
lua un credit trebuie să 
lese gaj în valoare de trei 
ori mai mare decât cea a 
împrumutului. Premierul 
examinează acum posibi-
litatea de a crea un fond 
consistent de garantare a 
creditelor pentru tinerii 
agricultori, dar și pentru 
cei care au suferit de pe 
urma interdicţiei de a 
exporta vin pe piaţa ru-
sească. Ne dorim ca acest 
fond să fi e de cel puţin 30 
de milioane de euro.

Ziarul Naţional

Semnarea Acordurilor de Asociere și de Li-
ber Schimb cu UE este privită ca o oportu-
nitate de unii fermieri, dar și ca o provocare 
de alţii. Ministrul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Vasile Bumacov, explică cum 
se va schimba viaţa agricultorilor moldo-
veni după semnarea acestor documente, 
dar și cum pot fi  depășite obstacolele care 
ar putea apărea.
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TEHNOLOGII AGRICOLE

CÂNTARE 
ELECTRONICE 
INDUSTRIALE

 Cântare pentru automobile              
    (diferite tipuri);
 Cântare pentru 
    vagoane;
 Sisteme de dozare;
 Modernizarea 
   cântarelor 
   mecanice

Tel.:(022) 24 45 72
www. alex-se.com

Alex S&E ®DE LA

„Nic-OL” S.R.L. 
din or. Cupcini,  Edineţ, 

 COMERCIALIZEAZĂ  
LINIE SEMIAUTOMATĂ 
PENTRU PRODUCEREA 

LĂDIŢELOR DIN LEMN 
PENTRU 
FRUCTELEGUME 
cu productivitatea 
2000 lăzi/schimb. 
LINIA ESTE FUNCŢIONALĂ.

LINIA INCLUDE URMĂTOARELE COMPONENTE:
 Gater ( ленточная пилорама ) – 1 buc
 Maşină de cadru de cusut (станок для сшивки 
каркаса) CORALI  M75 – 2 buc

 Automat (автомат) CORALI  M125 – 1 buc
 Maşină pentru cusut fundul  (станок для прошивки 
дна к каркасу)  CORALI  M65 – 1 buc

 Maşină pentru fabricarea de bare multilamă (станок 
многопильный для изготовления брусков) – 1 buc

 Maşină pentru fabricarea picioruşelor ( станок 
строгальный из бруса) CORALI  M109 – 1 buc

,

L










  Preţul este 820 mii lei.
PENTRU INFORMAŢII ŞI ALTE DETALII CONTACTAŢI
Anatolie Trincanu, 069176346 

Porumb
La începutul lunii mai ar 

fi  normal ca toate suprafeţele 
de porumb să fi e în curs de 
răsărire sau chiar răsărite. 
Acolo unde fermierii au se-
mănat în epoca optimă sigur 
suprafeţele sunt răsărite.

Pe suprafeţele în curs 
de răsărire sau răsărite, dar 
la care plantele se găsesc în 
primele stadii de vegetaţie, 
se va urmări atacul de dă-
unători şi în special atacul 
gărgăriţei frunzelor de po-
rumb (Tanimechus spp). În 
cazul unui atac masiv, chiar 
dacă sămânţa a fost tratată 
cu insecticid, plantulele de 
porumb afl ate în curs de ră-
sărire (faza de ace) şi până 

la faza de 2-3 frunze sunt 
puternic afectate. Aceste 
plantule, datorită consumului 
excesiv de către adulţii de 
Tanimechus spp. se brunifi că 
şi mor. În felul acesta apar 
goluri în cultură sau chiar se 
poate întâmpla ca rândurile 
din margine să fi e complet 
distruse. În această situaţie 
este necesar să se efectueaze 
un tratament de corecţie cu 
insecticide pe bază de aceta-
miprid, fosmet, imidacloprid, 
tiacloprid, tiametoxam etc. Se 
vor utiliza numai produsele 
recomandate în combaterea 
acestui dăunător.
Pe suprafeţele dezvoltate 
normal se va trece la efectu-
area lucrărilor de întreţinere 
a culturii şi în principal a 
lucrărilor de combatere a 

LUCRĂRILE ESENŢIALE PENTRU 
CULTURA MARE ÎN LUNA MAI
Luna mai este considerată, popular, luna 
fl orilor şi a plantelor verzi având denumirea 
şi de Florar sau Frunzar.  Din punct de ve-
dere agricol, luna mai este o lună intensă în 
lucrări. În această perioadă se desfăşoară o 
serie de activităţi specifi ce fi ecărei culturi în 
parte. Se spune că, dacă plouă în mai sunt 
speranţe să se facă “mălai”.
În materialul de mai jos prezentăm câteva 
lucrări esenţiale care se desfăşoară în luna 
mai la principalele culturi agricole - po-
rumb, fl oarea-soarelui, rapiţă şi grâu. 

buruienilor. În mod normal, 
aplicarea erbicidelor la cul-
tura porumbului se face la 
pregătirea patului germinativ 
sau în preemergenţă, urmând 
ca în vegetaţie să se inter-
vină numai acolo unde sunt 
probleme. Aplicarea acestor 
erbicide ppi sau preemergent 
au drept scop eliminarea 
concurenţei dintre buruieni şi 
plantele de cultură încă din 
primele faze de vegetaţie.

Dacă din diferite motive 
nu s-a efectuat erbicidarea 
înainte de răsărirea culturii, 
aceasta se poate realiza şi 
după răsărire când plante-
le de porumb au peste 3-5 
frunze adevărate. În funcţie 
de gradul de îmburuienare, 
de frecvenţa buruienilor şi 
de spectrul de buruieni do-
minante (lucru de care nu 
se prea ţine cont în cadrul 
fermelor) se decide ce erbicid 
poate fi  utilizat cu rezultate 
bune în controlul buruienilor.

Dacă discutăm de comba-
terea buruienilor dicotiledo-
nate, găsim în recomandările 
fi rmelor distribuitoare o serie 
de erbicide omologate pentru 
aplicarea în vegetaţie. Prac-
tic, combaterea buruienilor 
dicotiledonate în cultura de 
porumb este relativ simplă şi 
efi cientă. În cazul buruienilor 
monocotile, numărul erbici-
delor omologate pentru cul-
tura porumbului cu aplicare 

în vegetaţie este mai mic şi 
majoritatea produselor au ca 
substanţe active produse pe 
bază de fl uroxipir, nicosulfu-
ronul, rimsulfuronul, tropra-
mezon etc (a se consulta lista 
produselor omologate).

O atenţie deosebită tre-
buie acordată aplicării erbi-
cidelor pe bază de cicloxidim. 
Acestea se aplică numai la 
hibrizii de porumb care sunt 
de tipul CTM cu rezistenţă la 
acest erbicid. Aplicarea aces-
tor erbicide pe alte tipuri de 
porumb decât hibrizii menţi-
onaţi determină distrugerea 
completă a culturii.

Floarea-
soarelui

Combaterea buruienilor la 
fl oarea-soarelui se face dife-
renţiat în funcţie de sistemul 
de cultură. Astfel: la hibrizii 
normali, clasici, combaterea 
buruienilor monocotile este 
relativ simplă şi fără costuri 
prea mari şi se efectuează cu 
erbicide pe bază de cicloxi-
dim, cletodim, fenoxaprop-
p-etil, fl uazifop-p-butil, 
quizalofop-p-ethyl, quizalo-
fop-p-tefuril, propaquizafop 
etc. O problemă deosebită 
este dată de controlul buru-
ienilor dicotile. În cazul unui 
asolament corespunzător şi 
al unei tehnologii de cultură 
adecvate cu erbicidare la 
pregătirea patului germinativ 
sau în preemergenţă, buruie-
nile dicotile pot fi  ţinute sub 
control.

La fl oarea-soarelui semă-
nată în cele două sisteme noi 
de cultură, sistemul clearfi eld 
şi sistemul expres - cu hibrizi 
recomandaţi în aceste siste-
me - contribuie la controlul 
în mare măsură a buruienilor 
dicotiledonate. De fapt, scopul 
principal pentru care fermi-
erii noştri s-au orientat spre 
aceste sisteme noi de cultură 
a fost necesitatea combaterii 
buruienilor-problemă din 

cultura de fl oarea-soarelui. 
În acest caz, important este 
să se ţină cont de perioada 
de aplicare a erbicidului. 
Normal, aceste erbicide se 
aplică atunci când planta de 
cultură are între 4 şi 6 frunze 
adevărate. La hibrizii cu rezis-
tenţă la imazamox, aplicarea 
acestui erbicid în faza de 6 - 8 
frunze ale plantei de fl oarea-
soarelui controlează foarte 
bine şi toate speciile de oro-
banche (Orobanche spp) din 
România.

Rapiţă
Pentru  rapiţă, luna mai 

reprezintă perioada de înfl orire 
maximă a culturii şi de emi-
tere a silicvelor, dar aceasta 
depinde foarte mult de timpu-
rietatea hibridului. Astfel că, 
hibrizii timpurii încep să înfl o-
rească după 20 - 23 aprilie şi 
continuă până pe 15 - 20 mai, 
iar la hibrizii semitimpurii şi 
semitardivi înfl oritul se des-
făşoară în cea mai mare parte 
pe toată durata lunii mai. De 
obicei, durata de înfl orire la 
hibrizii de rapiţă se desfăşoară 
pe o perioadă de 30 până la 50 
de zile depinzând foarte mult 
de zona de cultură, de condiţii-
le climatice şi de timpurietatea 
hibridului.

În această perioadă, foar-
te important pentru cultiva-
torii de rapiţă este să verifi ce 
pragul de dăunare al insecte-
lor şi în special al gândacului 
lucios (Meligethes spp). Dacă 
în perioada precedentă nu s-a 
efectuat al doilea tratament 
de combatere a insectelor, 
la începutul lunii mai (când 
gândacul lucios se afl ă în 
plină expansiune) în mod 
sigur trebuie avută în vedere 
efectuarea unui asemenea 
tratament. În caz contrar 
pagubele produse sunt destul 
de mari. În unele situaţii se 
poate ajunge şi la un procent 
de pierdere de peste 50% a 
producţiei.

În perioada în care plan-

tele de rapiţă încep să în-
fl orească este recomandat a 
se utiliza numai insecticide 
avizate pentru dăunătorul 
respectiv, dar care protejează 
şi albinele.

Grâu
În perioada următoare, 

culturile de grâu şi orz se afl a 
în faza de creştere intensă, de 
prezenţă a spicului în burduf 
şi de emitere a spiculeţelor. 
De obicei, luna mai este in-
tensă în creşterea şi înspica-
rea grâului.

În această lună, la cultura 
grâului se efectuează com-
baterea bolilor foliare şi ale 
spicului. În funcţie de zonă, 
de perioada de dezvoltare a 
culturii şi de condiţiile clima-
tice putem întâlni în cadrul 
lanurilor de grâu o serie de 
boli ca: făinarea (Erysiphe 
graminis), septorioza (Septoria 
spp), fuzarioza (Fusarium spp), 
rugina (Puccinia spp), helmin-
tosporioza (Helminthosporium 
spp) care contribuie la redu-
cerea producţiei. În vederea 
protejării acestei culturi de 
complexul de boli foliare pot 
fi  folosite o serie de fungicide 
pe bază de bromuconazol, 
ciproconazol, clorotalonil,  
epoxiconazol, fenpropimorf, 
fl udioxomil, fl utriafol, metco-
nazol, propiconazol, procloraz, 
tebuconazol, tiofanat metil, 
triadimenol etc.

Pentru combaterea in-
sectelor din cultura grâului, 
odată cu aplicarea fungicide-
lor se pot aplica şi o serie de 
insecticide în special pentru 
combaterea adulţilor şi a 
larvelor de ploşniţa cerealelor 
(Eurygaster spp), a viermelui 
roşu al paielor şi a diferitelor 
tipuri de muşte. Dintre aces-
tea, cel mai puternic atac şi 
cu o durată destul de lungă 
se întâlneşte la ploşniţa ce-
realelor. La această insectă, 
plantele atacate în faza de 
vegetaţie (frunze + tulpină), 
se usucă deasupra zonei de 

atac, iar în lan întâlnim plan-
te mai mici uscate sau chiar 
plante cu înfrăţire multiplă.

Dacă atacul are loc când 
spicul se afl ă în burduf, 
atunci se produce avortarea 
lui. Când atacul este mai tar-
div (după apariţia spicului), 
atacul se va putea observa 
la baza spicului sau chiar la 
baza spiculeţelor. În acest caz 
spicul în totalitatea lui sau 
spiculeţele atacate se usucă 
forţat şi fenomenul se obser-
vă în lan ca o albire a spicelor 
sau spiculeţelor. În cazul în 
care condiţiile climatice au 
permis dezvoltarea acestei 
insecte mai târziu, atacul se 
manifestă pe organele fl orale 
sau pe boabele de grâu în 
timpul formării şi coacerii.

Din cauza pierderilor im-
portante produse de această 
insectă, se recomandă ca tra-
tamentele să se efectueze în 
mod obligatoriu atunci când 
avem 5 exemplare/m2 (PED = 
5 exemplare/m2).

Ca insecticide pot fi  utili-
zate produsele care au urmă-
toarele substanţe active: ace-
tamiprid, clorpirifos, ciperme-
trin, dimetoat, esfenvalerat, 
fosmet, gama-cihalotrin, 
imidacloprid, lambda-cihalo-
trin, tiacloprid, tiametoxam 
etc. În funcţie de dăunătorul 
pe care vrem să-l controlăm 
şi de perioada de aplicare se 
vor utiliza numai insecticide 
avizate pentru combaterea 
dăunătorului respectiv.
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 INTERNAȚIONAL

Patru cincimi (80%) 
din fermele comerciale în-
registrate în Brazilia sunt 
asociaţii familiale deţinând 
terenuri sub 50 de hectare, 
peste trei sferturi din aces-
tea supravieţuind (plata uti-
lităţilor și asigurarea unor 
câștiguri per membru com-
parabile cu salariul minim 
pe economie) prin veniturile 
complementare rezultate 
din activităţi non-agricole. 
În acest contingent regăsim 
și ferme care au venituri de 
sub 100 USD/an din agricul-
tură (este cazul a 46% dintre 
fermele din Sudul ţării). 
Caracterul de agricultură 
de subzistenţă practicat în 
cadrul acestor ferme este 
recunoscut și acceptat ofi cial 
la nivelul politicii de stat 
prin aplicarea unui regim 
fi scal de tip “social”. Există 
și afaceri de familie care 
fac agricultură profi tabilă, 
dar acestea au peste 50 de 
hectare. Profi tabile sau de 
subzistenţă aceste ferme de 
familie fac însă agricultură 
pe 12% din terenul agricol al 
ţării și nu nicio legătură cu 
marile culturi reprezentative 
pentru Brazilia.

PE PRIMUL LOC LA 
PRODUCŢIA 
DE ZAHĂR ȘI CAFEA

Culturile reprezentative 
pentru Brazilia – capitol 
la care ţara este în topul 
mondial al producătorilor – 
zahăr (din trestie de zahăr, 
38 de milioane tone, #1 

mondial), cafea (3 milioane 
tone #1 mondial), soia (88 
de milioane tone #2 mon-
dial), porumb (70 milioane 
tone metrice, #3 mondial) 
– și care fac din agricultură 
un contribuabil important 
la PIB-ul naţional sunt rea-
lizate de 1% dintre fermele 
comerciale ale ţării, ferme 
ce deţin în patrimoniu 51% 
din terenul agricol al ţării – 
ele sunt niște giganţi.

Această fractură care 
există între zona subzis-
tenţei și zona profi tului se 
mulează pe realităţile ce 
descriu societatea brazilia-
nă în ansamblul ei – polari-
zare puternică între bogaţi 
și săraci.

Nu este de mirare că 
în aceste condiţii la nivel 
guvernamental politica 
agricolă a fost spartă în 
două capitole în care s-au 
asumat obiective diferite și 
se aplică strategii diferite 
cu instrumente diferite.

Decidenţii politici bra-
zilieni au urmărit în ce 
privește zona agriculturii de 
subzistenţă nu maximiza-
rea câștigurilor ci minima-
lizarea pierderilor. Se poate 
spune că a fost o alegere 
inspirată de un spirit prag-
matic (și asta chiar dacă 
trebuie menţionat faptul 
că în ultimii 20 de ani pu-
terea a fost deţinută fără 
întreruperi de Majorităţi de 
stânga, un factor relevant 
atunci când se analizează 
niște alegeri în materie de 
alocare de resurse publice). 
Economia urbană (indus-

tria și serviciile), căreia i se 
datorează propulsarea ţării 
în grupul celor mai mari pa-
tru economii “care vin din 
urmă”, BRIC-ul, are sub as-
pectul creării de noi locuri 
de muncă o dinamică mai 
lentă decât în ce privește 
creșterea productivităţii și a 
profi tabilităţii. Ea nu poate 
oferi de lucru nici măcar 
majorităţii locuitorilor din 
orașe – orașe, înconjurate 
de favelas (de fapt cartiere 
ilegale sub aspectul planu-
rilor de urbanizare) extreme 
de sărace, locuite, cu precă-
dere “fermieri” care au “fu-
git” de la “sat” în căutarea 
unei vieţi mai bune.

FERMIERII MICI, 
MOTIVAŢI 
SĂ RĂMÂNĂ 
ÎN MEDIUL RURAL

În aceste periferii ale 
orașelor problemele care 
apar impun statului chel-
tuieli mult mai mari decât 
subvenţionarea și neimpo-
zitarea agriculturii de sub-
zistenţă practicată de cele 
mai multe dintre fermele 
de familie. Statul îi lasă pe 
acești fermieri să câștige 
cât mai mult pentru că prin 
această le permite acestor 
oameni să iasă din zona 
asistenţei sociale obligatorii 
(deci un câștig), și le oferă o 
motivaţie de a nu mai veni 
la oraș, riscând să fi e prinși 
în circuitul economiei gri-
negre și al infracţionalităţii 
care aduc cu ele prostituţia, 
trafi cul de droguri, violenţa 
bandelor înarmate pentru 
combaterea cărora sumele 
implicate sunt încă și mai 
mari pentru că pot destabi-
liza orașul – 81,2% din po-
pulaţia ţării locuiește deja în 
mediul urban (unde înainte 
de criză, 2007, șomajul era 
de 9,5%).

Dincolo de acest dezin-
teres din punct de vedere 
fi scal în benefi ciul acestor 
ferme de subzistenţă există 
și implicare activă a statului 
în susţinerea lor sub aspec-
tul asistenţei de specialitate 
asigurate prin agronomi și 
veterinari, a includerii în 
programe de dezvoltare ru-
rală sau programe de com-
batere a sărăciei – numeroa-
se iniţiative de implementa-
re a unor culturi profi tabile 
(fructe de pădure, legume/
cereale în trendurile modei 
nutriţioniste) a unor soluţii 
iest ine de energie (bio-ener-
gie), de irigaţie etc.

Este o miză socială – 20% 
din populaţia activă lucrează 
în agricultură ( 75% dintre 
aceștia în această agricultură 
de subzistenţă, în fermele 
familiale). Această parte este 
oricum o cantitate neglijabilă 
– după cum am spus include 
doar 12% din terenul agricol 
(și nici nu este luată în con-
siderare de analizele care au 
în vedere “miracolul” agricol 
brazilian).

308 MILIOANE 
DE HECTARE 
CULTIVATE

Miracolul agricol brazi-
lian se petrece pe 88% din 
terenul agricol brazilian – pe 
308 milioane de hectare. Și 
aici regăsim însă o puternică 
segmentare între giganţii 
mono-culturali (corporaţii 
specializate în cultivarea așa 
numitelor cash crops specifi -
ce Braziliei – trestie de zahăr, 
cafea, soia, porumb, bumbac, 
etc – este vorba despre 1% 
din fermele comerciale, fer-
me cu peste 1000 de hectare, 
reunind 45,1% din terenul 
agricol al ţării) și ferme mari 
și foarte mari (între 100 și 
1000 de hectare, 15% din 
fermele comerciale, reunind 
43% din terenul agricol).

Observatorii internaţio-
nali remarcă faptul că unul 
dintre atu-urile agriculturii 
braziliene este “abundenţa” 
terenului – un aspect care 
trebuie privit cu dioptrii 
diferite în funcţie de regiu-
ne (în Brazilia, climatul, re-
lieful și factorii dezvoltării 
antropice structurează mai 
multe regiuni agricole) – în 
regiunea Sud, dimensiunea 
medie a unei ferme este de 
aproape 90 de hectare, în 
Centru-Est este de aproape 
zece ori mai mare, de aproa-
pe 900 de hectare.

Dincolo de aceasta, se-
cretul miracolului agricol 
brazilian ţine de alegerea 
strategică în favoarea im-
plementării imediate a celor 
mai noi tehnologii – inclu-
siv a Culturilor Modifi cate 
Genetic (MG) – 30,3 milioa-
ne de hectare (aproape 10% 
din totalul ternului afl at în 
proprietatea agro-business-
ului sunt ocupate cu culturi 
modifi cate genetic) – po-
rumb, soia, bumbac (cash 
crops cultivate de giganţii 
mono-culturali).

 SPECIALIȘTII, 
SPRIJINIŢI 
SĂ RĂMÂNĂ 
ÎN ŢARĂ

Embrapa este fi nanţată 
în principal prin fonduri fe-
derale, contribuţia “centru-
lui” fi ind în ultimii zece ani 
de peste 80%.
Legat de modul de chel-
tuire a banilor un aspect 
relevant care ţine de stra-
tegia de dezvoltare (nu 
doar a agriculturii ci a ţării) 
este combaterea plecării 
specialiștilor (așa numitul 
“brain drain”) prin oferi-
rea unor pachete salariale 
stimulative (comparative 
cu cele oferite de marile 
trusturi internaţionale de 

cercetări agricole) – astfel, 
cheltuielile de personal au 
reprezentat între 80 și 90% 
din bugetul Embrapa (buget 
care fl uctuat între 200 și 
250 de milioane de euro în 
ultimii 10 ani). Specialiștii 
agronomi brazilieni nu se 
bucură doar de salarii ca “în 
Vest” dar și de condiţii de 
muncă similare – sost -urile, 
echipamentele, materialele 
de cercetare fi ind asigurate 
cu prioritate în planul de 
cheltuieli.

Pentru implementarea 
acestor tehnologii statul 
pune la dispoziţia fer-
mierilor sume de bani la 
fel de mari prin sistemul 
de credit public rural și prin 
subvenţii – Disponibilitatea 
banilor este al doilea atu al 
agriculturii braziliene.

În ultimii douăzeci de 
ani valoarea creditului pu-
blic agricol a atins cel puţin 
20% din valoarea producţiei 
agricole totale a ţării – este 
o cifră care trebuie un pic 
disecată pentru că nu spune 
totul – corporaţiile agricole 
gigant specializate în mo-
no-culturi, care creează cea 
mai mare parte a valorii 
acestei producţii, nu sunt 
eligibile pentru primirea 
creditului public – aceasta 
face ca cei mai mici (păs-
trând proporţiile specifi c 
Braziliei unde ce e mic 
poate fi  mare în alte părţi) 
să aibă cel puţin o linie si-
gură de fi nanţare pe lângă 
cele oferite de băncile spe-
cializate în credit agricol. 
Creditul public reprezintă 
o treime (33%) din nevoile 
de creditare ale agriculturii 
braziliene.

Concluzie, miracolul 
agriculturii braziliene (o 
creștere de 77% a produc-
ţiei agricole de la mijlocul 
anilor 80 la mijlocul anilor 
2000) are trei ingrediente 
– teren mult, tehnologie 
multă, bani mulţi.

CUM A REUȘIT BRAZILIA SĂ AIBĂ O AGRICULTURĂ PROFITABILĂ 
CU AJUTORUL FERMELOR DE FAMILIE

Brazilia este unul din marii exportatori de pro-
duse agricole, agro-alimentare din lume. Dar 
Brazilia are și zeci de milioane de mici producă-
tori de subzistenţă. Și Brazilia a știut, în acești 
ultimi ani de dezvoltare economică, să devină 
un principal actor pe piaţa internaţională agro-
alimentară, prin capacitatea de export, prin 
dezvoltarea și modernizarea agriculturii și, în 
același timp, a știut să se preocupe și de proble-
ma celor săraci, care produc pentru a se hrăni 
pe ei, familiile lor și pe cei din jurul lor”.
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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 6 - 16 mai 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 pro-

dusului
Canti-
tate Regiune

MATERIAL SĂDITOR

Răsad Vând răsad de 
gogoșari 

150000 
fi re Glodeni,  Telefon: (249) 24812  

Răsad Comercializez 
răsad de varză

100000 
fi re

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

Răsad Vând răsad de 
roșii-

50000 
fi re

Glodeni, str. Trandafi ri-
lor, director:Stati Constantin, Telefon 
mobil:069251254  

Răsad Vând răsad de 
roșii-

50000 
fi re

Glodeni, str. Trandafi ri-
lor, director:Stati Constantin,Telefon 
mobil:069251254  

Răsad Vând răsad de 
gogoșari 

50000 
fi re

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

Răsad Vând răsad de 
vânată 

50000 
fi re

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

Răsad Vând răsad de 
vânată  

50000 
fi re

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

Răsad Vând răsad de 
varză 

70 mii 
fi re Glodeni, Telefon: (249) 24812  

Răsad
Comercializez 
răsad de varză 
Slava  

6000 fi re Edineţ, s. Gordinesti, Telefon: (246) 
24384, Telefon mobil: 069367192  

Răsad
Comercializez 
răsad de roșii Rio 
grande 

18000 
fi re

Edineţ, s. Gordinesti, Telefon: (246) 
24384, Telefon mobil: 069367192  

Răsad
Vând răsad de 
ardei Atlant, Po-
darok Moldovi 

20000 
fi re

Edineţ, s. Gordinesti, Telefon: (246) 
24384, Telefon mobil: 069367192  

Răsad

Comercializez 
răsad de ardei 
Atlant, Podarok 
Moldovi 

20000 
fi re

Edineţ, s. Gordinesti, Telefon:(246) 
60288, Telefon mobil: 079190727, 
060922698 Email:anatolalbu@mail.
com  

Răsad Comercializez 
răsad de vânată 

10000 
fi re

Edineţ, s. Gordinesti, Telefon: (246) 
24384, Telefon mobil: 069367192  

Răsad Vând răsad de 
roșii 

500000 
fi re

Glodeni, str. Trandafi ri-
lor, director:Stati Constantin,Telefon 
mobil:069251254  

Răsad Vând răsad de 
ardei

300000 
fi re Glodeni, Telefon:(249) 24812  

Răsad Vând răsad de 
roșii 

100000 
fi re Glodeni, Telefon:(249) 24812  

LEGUME

Ridiche neagră Vând ridiche tim-
purie 500 kg Glodeni, Telefon: (249) 24812  

Ridiche neagră Vând ridiche tim-
purie o tonă Glodeni, Telefon: (249) 23842  

Varză Vând varză 2 tone Glodeni,Telefon: (249) 23842  

Ceapă Comercializez 
ceapă verde o tonă

Ungheni, s. Chirileni, Manager: Strun-
garu Nicolae, Telefon: (236) 75207, 
Telefon mobil: 069357289

PRODUSE CEREALIERE

Floarea-soa-
relui

Vând fl oarea soa-
relui de calitate 
înaltă 

300 tone Fălești, s. Putinești, Director: Antoci 
Valerii, Telefon mobil: 69339397  

Floarea-soa-
relui

Comercializez 
seminţe de fl oa-
rea-soarelui 

15 tone Ocniţa, s.Dinjeni, Telefon: (246) 
24384, Telefon mobil: 067119590  

Soia Comercializez 
soia 15 tone Ocniţa, s. Dinjeni, Telefon: (246) 

24384, Telefon mobil: 067119590  

Porumb Comercializez 
porumb 100 tone Ocniţa, s. Dinjeni, Telefon: (246) 

24384, Telefon mobil: 067119590  

Porumb Vând porumb 
pentru furaj 600 tone

Fălești, s. Izvoare, Director: Ursachi 
Constantin, Telefon: (259) 69133, Te-
lefon mobil: 079223655  

Grâu

Vând grâu ali-
mentar, conţi-
nutul de glu-
ten-23-24%. 

500 tone Fălești, s. Putinești, Director: Antoci 
Valerii, Telefon mobil: 69339397  

Zona de comerţ liber cu UE înseam-
nă o restructurare cuprinzătoare a 
economiei Republicii Moldova şi este 
o posibilitate ca aceasta să devină 
independentă. Nu înseamnă însă o 
separare de piaţa rusească. Moldova 
are nevoie de o economie puternică 
pentru a face faţă crizelor precum 
embargoul rusesc la vinuri. Despre 
aceasta a vorbit Weronika Pries-
meyer-Tkocz, director de programe 
la Academia Europeană din Berlin, 
la dezbaterile cu tema „Zona de liber 
schimb aprofundat şi cuprinzător: 
importanţă, angajamente şi perspec-
tive de dezvoltare pentru Republica 
Moldova” fi nanţată de Fundaţia Han-
ns Seidel şi implementată de Insti-
tutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative 
Sociale „Viitorul”, transmite IPN.

Expertul german spune că embargo-
urile impuse de Rusia infl uenţează Mol-
dova, care, din această cauză, acţionează 
mai nesigur în raport cu UE. Rusia poate 
impune în continuare embargouri pe 
când UE va da o posibilitate de colabora-
re economică mai strânsă.

Weronika Priesmeyer-Tkocz conside-
ră că în condiţiile Zonei de comerţ liber 
produsele moldoveneşti vor deveni mai 
competitive datorită accesului la tehno-
logii noi. De asemenea, un acord de liber 
schimb este un semnal pentru investitori 
că în ţară vor putea fi  deschise companii. 
Prin investiţiile directe sunt şanse mai 
mari să fi e dezvoltate propriile afaceri ale 
moldovenilor. Crearea Zonei de comerţ 
liber asigură stabilitate şi transparenţă, 
dar şi diminuarea fenomenului corupţiei. 
„Se vor crea mai multe locuri de mun-
că, mai puţini moldoveni vor emigra în 
Rusia, unde nu întotdeauna sunt trataţi 
omeneşte. Şi în UE nu vor emigra oameni 
în număr mare”, a specifi cat expertul.

Directorul de programe la Academia 
Europeană din Berlin a adăugat că UE nu 
poate permite impunerea embargourilor 
motivate pe nimic, iar dacă produsele 
moldoveneşti vor penetra piaţa europea-
nă lucrurile vor fi  mai sigure, ţara nu va 
mai putea fi  şantajată cu diverse embar-
gouri.

Weronika Priesmeyer-Tkocz a dat 
drept exemplu vinul moldovenesc şi a 
spus că acesta este perfect şi din punct 
de vedere al calităţii, exportul în UE al 
acestuia fi ind îndreptăţit. Însă, spune 
expertul, este important să fi e promo-
vată marca produsului şi imaginea ţării 
în lume. În UE există părerea greşită că 
vinurile din Europa de Est nu sunt foar-
te calitative, iar Moldova are acum un 

avantaj prin faptul că poate lupta şi dis-
truge aceste stereotipuri. În acest context 
trebuie schimbată imaginea ţării, lucruri-
le trebuie făcute pas cu pas, trebuie să se 
demonstreze că vinurile moldoveneşti nu 
sunt mai rele decât celelalte din UE.

 

ZONA DE COMERŢ LIBER CU UE 
NU TREBUIE SĂ DUCĂ 
LA SEPARARE 
DE PIAŢA RUSEASCĂ
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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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