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Călugării de la Zăbriceni 
cresc produse ecologice 
pe 30 de hectare

Un grup de producători asistat 
de AGROinform a aplicat 
la Programul de granturi investiţionale 
al Băncii Mondiale

MOLDOVA A DEVENIT MAI ATRACTIVĂ MOLDOVA A DEVENIT MAI ATRACTIVĂ 
PENTRU INVESTITORII STRĂINI PENTRU INVESTITORII STRĂINI 
DUPĂ SEMNAREA ACORDULUI DUPĂ SEMNAREA ACORDULUI 
DE ASOCIERE ȘI CREAREA DE ASOCIERE ȘI CREAREA 
ZONEI DE LIBER SCHIMB CU UE    ZONEI DE LIBER SCHIMB CU UE    

Acest lucru premierul Moldovei 
l-a declarat în faţa deputaţilor, la 
ședinţa la care a fost ratifi cat Acor-
dul de Asociere Moldova-UE. Șeful 
Guvernului a spus că afl uxul de 
investiţii noi va întări economia, 
crea noi locuri de muncă, va mo-
derniza producţia, majora exportu-
rile, asigurând o creștere economi-
că durabilă. Iurie Leancă a subli-
niat că documentul este unul care 
oferă asociere politică și integrare 
economică, și care aduce proce-
sul de integrare europeană a ţării 
noastre la un nivel net superior și 
fără de precedent. Este o veritabilă 
agendă de reformare, bazată pe un 
program amplu de armonizare a 
legislaţiei ţării noastre cu normele 
Uniunii, devenind astfel funda-
mentul necesar pentru moderni-
zarea ţării noastre. Este un Acord 
care, prioritar, se concentrează 

pe susţinerea reformelor-cheie și 
pe dezvoltarea și creșterea eco-
nomică, precum și pe cooperarea 
în circa 25 de sectoare - energia, 
transportul, mediul, industria sau 
educaţia sunt doar câteva dintre 
ele. Șeful Guvernului a menţionat 
că autorităţile urmează să creeze 
structuri funcţionale ale puterii, 
instituţii care vor activa în intere-
sul cetăţenilor, să asigure comba-
terea corupţiei și separarea reală 
a puterilor, o justiţie echitabilă și 
o economie cu adevărat de piaţă. 
Moldova va prelua gradual legisla-
ţia europeană. Odată cu ratifi carea 
Acordului de Asociere, procesul de 
integrare europeană va căpăta o 
dinamică și mai mare, și mai con-
sistentă. Iurie Leancă a subliniat 
că aderarea ca membru cu drepturi 
depline la Uniunea Europeană este 
punctul fi nal al parcursului euro-

pean al Moldovei. Anterior, minis-
trul Afacerilor Externe și Integrării  
Europene al Moldovei, Natalia 
Gherman, a declarat că în cadrul 
Acordului de Asociere, Moldova va 
primi o asistenţă fi nanciară consi-
derabilă din partea UE. Integrarea 
economică profundă a Moldovei 
în UE va oferi un puternic impuls 
pentru creșterea economică a 
Moldovei, va crea noi oportuni-
tăţi pentru dezvoltarea afacerilor 
în ţara noastră, a modernizării ei 
economice. Se estimează că după 
implementarea zonei de comerţ li-
ber, aprofundat și atotcuprinzător, 
creșterea economică a Moldovei va 
fi  suplimentar de 5,4%. Exporturile 
vor crește cu 15% pe termen scurt 
și cu 16% pe termen lung, iar im-
porturile - cu 6% și, respectiv, 8%. 
Acest lucru va îmbunătăţi balanţa 
comercială a Moldovei. 



NEAPĂRAT, ÎNTRO ZI 
VINE TIMPUL 
PENTRU SCHIMBARE 

Nu-mi amintesc cui aparţine afi rmaţia, dar 
sunt de acord că: ”Felul în care trăim nu este de-
cât rezultatul alegerii pe care am făcut-o cândva”. 

Alegem să spunem adevărul, să minţim sau pur 
și simplu să păstrăm tăcerea…să ne întristăm și 
să ne umplem sufl etul cu răutate, să strigăm și să 
insultăm sau să transformăm totul într-o glumă 
despre care ne vom aminti încă mult timp. 

Viaţa este construită în așa fel, încât suntem 
impuși fără voia noastră să facem noi și noi ale-
geri, unele mai grele decât altele, în fi ecare zi. Și 
doar timpul e cel care va arăta dacă ele au fost 
sau nu corecte. 

Neapărat, într-o zi vine timpul pentru schimba-
re. Schimbările sunt inevitabile ca și bătrâneţea 
și nu le putem întoarce înapoi așa cum nu vom 
reuși nicicând să întoarcem timpul. Încercăm 
uneori să fugim de schimbări, crezând naiv că 
mai putem păstra lucrurile așa cum au fost me-
reu. Schimbările oricum se produc, iar noi suntem 
cei care decidem să mergem în pas cu ele sau ră-
mânem să trăim în trecut. 

Azi a venit momentul să fac și eu o schimbare, 
să închid în urma mea o ușă și să încerc să des-
chid altele… 

Vreau sa vă mulţumesc, pe această cale, că aţi 
fost în această perioadă cititorii fi deli ai ziarului 
și vă îndemn să-l abonaţi și în continuare. 

 Cu mult respect, 
Liliana BEREGOI.
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TIMAC AGRO EAST A ORGANIZAT, 
ÎN PREMIERĂ, 
SEMINARUL  AGRO MANAGEMENT,SEMINARUL  AGRO MANAGEMENT,
LA CHIȘINĂULA CHIȘINĂU

La 26 iunie, curent, Timac Agro 
East – companie specializată în 
nutriţia plantelor, a desfășurat 
desfășoară pentru prima dată 
la Chișinău seminarul Agro 
Management. La evenimentul 
ce s-a desfășurat la hotelul Co-
dru au fost prezenţi lideri agri-
coli (80 de invitaţi) din întreaga 
ţară. Unii au făcut cale lungă 
până la Chișinău tocmai din 
nordul ţării.

Evenimentul a fost secţionat în două 
părţi, în prima parte – Sorana Ruiz, spe-
cialist ODA, a prezentat subiecte impor-
tante precum: managementul în ferme, 
relaţia între preţurile cash și futures; 
Hedging (protejarea venitului în caz de 

risc al creșterii/scăderii preţului) al valo-
rii depozitării; prezentare a unei soluţii 
de investiţie în depozitare, rotaţia cultu-
rilor în legătură cu pieţele cerealelor.

În a doua parte, specialiștii Timac 
Agro Romănia – Marius Marica, Ma-
nager Marketing – a atins punctul de 
maxim interes prin interpretarea ana-
lizelor de sol. În acest an, în cadrul 
proiectului Agro Management 2014 
s-au prelevat 70 de probe de sol de la 
fermieri, probe care au fost trimise 
spre analiză la un renumit laborator 
din Franţa (LCA).

Specialistii Timac Agro România 
alocă 2 ore acestor interpretări făcând 
studiu de caz pe fi ecare analiză în parte 
oferind soluţii și scheme de fertilizare în 
concordanţă cu parametrii din sol.

˝În primul și în primul rând, prin 
acest eveniment vrem să facem cu-
noscută compania noastră către liderii 
agricoli din agricultura moldovenească. 

Vrem să dăm un mic semnal referitor la 
importanţa cunoașterii anumitor para-
metri fi zici și chimici ai solului pentru 
a lua decizii corecte în ceea ce privește 
fertilizarea. De asemenea, vrem să oferim 
informaţii despre bursă, despre piaţa 
de cereale. De ce în ţări ca Moldova, Ro-
mânia sau Bulgaria preţul ajunge să fi e 
mai mic decât la piaţa de la Matif și cum 
fermierii să ia decizii corecte pentru a-și 
crește afacerile˝, ne-a declarat Mircea 
Valeriu, director regional în Republica 
Moldova al companiei Timac Agro East.

Timac Agro România este o societate 
specializată în nutriţie vegetală, propu-
nând fermierilor români produse de cali-
tate, adaptate fi ecărei culturi și oricărui 
stadiu de vegetaţie în vederea creșterii 
productivităţii. Produsele au luat 
naștere din experienţa internaţională a 
grupului Roullier, din cercetare, experi-
mentare dar și consultarea specialiștilor 
din România.

EVENIMENT

Proiectul Competitivitatea Agrico-
lă și Dezvoltarea Întreprinderilor 
(ACED), fi nanţat de Guvernul SUA, 
a desfășurat, la Criuleni, Forumul 
Producătorilor de Legume, în cadrul 
programului de instruire și asistenţă 
tehnică pentru fermierii și întreprin-
derile implicate în agricultura de va-
loare înaltă. Forumul, cu participarea 
a circa 70 de invitaţi, a avut loc pe 5 
iunie 2014 sub genericul ”Tehnologii 
avansate în producerea legumelor”.

La eveniment, specialiștii ACED 
au prezentat activităţile Proiectului în 
sectorul producerii și comercializării 
legumelor, precum și perspectivele 
de dezvoltare ale acestuia în lumina 
schimbărilor globale și a utilizării ino-
vaţiilor agricole. Participanţii la forum 
au primit informaţii privind caracte-
risticile noilor soiuri și hibrizi de le-

gume, cultivate în Republica Moldova, 
și au fost familiarizaţi cu schemele de 
fertilizare moderne la producerea le-
gumelor timpurii. S-a discutat despre 
necesitatea utilizării îngrășămintelor 
minerale, rolul tuturor elementelor 
nutritive în procesul de creștere a 
plantelor și importanţa menţinerii 
pH-ului adecvat al solului. 

Totodată, au fost prezentate tipuri-
le de seră, structura serelor și materi-
alele necesare pentru construcţia lor, 
în contextul tendinţei în creștere de a 
produce legume în medii controlate. 
Montarea și operarea sistemelor de 
încălzire și irigare în sere a consti-
tuit o altă temă interesantă pentru 
cei prezenţi. O serie de companii au 
prezentat informaţie despre hibrizi 
noi de legume, fertilizanţi, sisteme de 
încălzire, construcţia serelor, ambalaj 
pentru legume.

Oleg Stiopca, specialist pe in-
struire al ACED șiorganizatorul eve-

nimentului, a subliniat că subiec-
teleabordate la forum sunt re-
flectate în mare parte lasemina-
rele și activităţile demonstrati-
ve oferite de ProiectulACED fer-
mierilor moldoveni. Participan-
ţii la forum au primito serie de bu-
letine și publicaţii editate și/
sau imprimate cusuportul ACED, in-
clusiv manualele ”Proiecta-
rea șiconstrucţia serelor” și ”Infra-
structura port-recoltare atomate-
lor în stare proaspătă”, ghidul ”Teh-
nologiile modernede produce-
re a materialului săditor legumicol”. 

După încheierea forumu-
lui, ACED a organizat deplasareapar-
ticipanţilor la o întreprindere agri-
colă din localitateaOniţcani, Cri-
uleni, pentru demonstrarea hi-
brizilor noi detomate și a sere-
lor cu strat dublu de folie, cazange-
riei înbază de peleţi și a sistemu-
lui de fertigare.

ACED A DESFĂȘURAT FORUMUL 
PRODUCĂTORILOR DE LEGUME

 nr. 11-12 (163-164) 

2 iulie 2014
2



ISTORII DE SUCCES

CĂLUGĂRII DE LA ZĂBRICENI 
CRESC PRODUSE ECOLOGICE PE 30 DE HECTARE

După ce acum jumătate de an a obţinut 
certifi catul bio pentru legume, fructe, 
ceaiuri și miere, Mănăstirea din satul Ză-
briceni, raionul Edineţ, a devenit primul 
proiect de succes din Moldova pe acest 
segment. Mănăstirea are încheiate, în pre-
zent, mai multe parteneriate și a reușit să 
deschidă primul magazin on-line de pro-
duse bio din Moldova. 

 Iniţial, tot ce pro-
ducea mănăstirea era 
destinat pentru con-
sumul intern și pentru 
un cerc restrâns de 
enoriași care vizitează 
lăcașul. Ideea de a pro-
duce ecologic a venit 
de la experţi din Cehia, 
care au vizitat mă-
năstirea acum doi ani. 
Străinii i-au convins 
că terenurile agricole, 
izolate de o centură 
forestieră, sunt ideale 
pentru a creşte aici 
produse ecologice, fără 
îngrăşăminte chimice. 
Mai mult, în lupta cu 
gândacii de Colorado, 
călugării au implicat 
bibilicile pe care le 
cresc la mănăstire.

„Avem obligaţia 
să-i hrănim corect şi 
cu produse naturale pe 
călugării şi fraţii din 
cadrul mănăstirii, dar 
şi pe cei care vin la noi. 
Trebuie să ne păzim 
sănătatea, pentru că 
atunci când ajungi prin 
spitale cauţi atenţie. 
Încercăm să avem gri-
jă de noi şi, astfel, nu 
vom ajunge pe mâna 
medicilor”, explică 
părintele Paisie de la 
Mănăstirea „Naşterea 
Domnului” din Zăbri-
ceni, Edineţ.

Acesta susţine că 
încearcă să crească 
fructe şi legume aşa 
cum a deprins de la 
tatăl său. „Tata nu 
stropea niciodată nimic 
cu produse chimice. Eu, 
pur şi simplu, fac aşa 
cum făcea tata”, părin-
tele dezvăluie una din 
condiţiile obţinerii unei 
roade pur ecologice.

„În 2009, am con-
struit cu forţele proprii 
la mănăstire o seră. E 

cam stângace, dar ne 
bucurăm de ea. Pentru 
că nu am avut în pri-
mul an peliculă să o 
acoperim, nu am plan-
tat nimic. Un antre-
prenor a venit cu ideea 

să ne dea două tipuri 
de peliculă gratis să 
facem un experiment 
ca să vadă care din 
ele este mai bună. În 
acest fel, noi am reuşit 
să acoperim sera şi să 
semănăm castraveţi 
care sunt mai buni la 
gust ca cei semănaţi pe 
câmp. În acelaşi timp, 
roşiile din seră nu au 
acelaşi gust ca cele 
crescute pe câmp, care 
sunt preferatele mele”, 
comunică părintele 
Paisie.

”Mănăstirile și bi-
sericile trebuie să-și 
recapete pământurile, 
iazurile, pădurile și să 
devină redutabili pro-
ducători de producţie 
agricolă ecologică de 
calitate”, consideră un 
vizitator al mănăstirii. 

Lăcașul din locali-
tate este vizitat în per-
manenţă de numeroși 
oaspeţi veniţi din toate 
colţurile ţării. 

Gazda fi delă le este 
stareţul Mănăstirii 
Zabriceni, părintele 

Damian, care relatează 
că una din activităţile 
de bază ale Mănăstirii 
este colectarea plante-
lor medicinale pentru 
ceai. ”Pe lângă faptul 
că aceasta este o în-
deletnicire specifi c că-
lugărească, practica a 

demonstrat că plantele 
crescute într-un mediu 
ecologic se bucură de 
cerere sporită”, spune 
părintele Damian.

Călugării de la Ză-
briceni au fost instruiţi 
de experţi din Cehia 
cum să colecteze, să 
usuce și să combine 
corect plantele. Au 
amenajat o încăpere 
specială pentru uscarea 
adecvată a plantelor, 
iar începând cu anul 
curent au început să 
cultive și ai anumite 
plante pentru a mări 
cantitatea. Au semă-
nat mentă, rozmarin și 
mușeţel pe o suprafaţă 
de aproximativ 10 ari. 

În cadrul Mănăstirii 
a fost organizată și o 
minifermă de animale 
și păsări. Aici trăiesc 
găini, raţe, curcani, 
pichere, iepuri, porci, 
vaci și tauri. În câmp 
este amenajată și o 

stupină ce numără zeci 
de familii de albine 
care produc miere foar-
te gustoasă și cu cali-
tăţi curative.

Călugării doresc să 
facă accesibile produ-
sele pe care le cresc 
pentru toţi locuitorii 
Moldovei. Cu suportul 
fi nanciar al proiectului 
ceh People in Need, a 
fost lansat magazinul 
on-line www.biocama-
ra.md, unde poate fi  
comandată toată gama 
de produse eco. 

Cei mai mulţi dintre 
clienţi vin direct la Mă-
năstire și se aprovizi-
onează cu produse bio, 
alţii, însă, comandă 
prin intermediul maga-
zinului on-line. Preoţii 
spun că tot mai mulţi 
oameni comandă pro-
dusele de care au nevo-
ie. Livrarea se face de 
două ori pe săptămână, 
la Chișinău și Bălţi.

Călugării de la mă-
năstire nu au studii 
agricole, studiază de 
sinestătător, dar ape-
lează și la suportul 
specialiștilor.

Boris Boincean, șef 
al secţiei Sisteme Agri-
cole la Institutul de 
Cercetări pentru Cul-
turi Agricole „Selecţia” 
a devenit un prieten 
fi del al mănăstirii pe 
care o vizitează și ofe-
ră sfaturi călugărilor 
în aspecte legate de 
tehnologii agricole și 
dăunători.

Specialiștii afirmă 
că piaţa locală de des-
facere a produselor 
ecologice este aproape 
inexistentă, din cauza 
nivelului mic de prac-
ticare a agriculturii 
ecologice în R. Moldo-
va. În schimb, comer-
cializarea produselor 
ecologice pe pieţele 
europene a evoluat 
constant. Astfel, pre-
mizele dezvoltării 
sectorului agriculturii 
ecologice naţionale 
trebuie legate, cel pu-
ţin pe termen mediu, 
exclusiv de pieţele de 
export. Acestea sunt 
mature şi pot „digera” 
produsele ecologice 
autohtone, oferind 
preţuri juste producă-
torilor autohtoni.

Ministerul Agri-
culturii şi Industriei 
Alimentare (MAIA) 
susţine că în maga-
zinele mari din orașe 
sunt standuri speciale 
unde sunt puse în vân-
zare produse agricole 
ecologice. „Acestea 
sunt cumpărate în pri-
mele ore ale dimineţii, 
astfel, dacă te duci pe 
la amiază, s-ar putea 
să nu găseşti”, susţine 
Iurie Senic, şeful Ser-
viciului de agricultură 
ecologică şi produse 
de origine din cadrul 
MAIA.

Potrivit lui Iurie 
Senic, proiectul de pro-
movare a produselor 
alimentare ecologice 
este unicul în Moldova 
lansat de o Mănăstire. 
„Am iniţiat parteneri-
ate cu mai multe Mă-
năstiri, însă, cea de la 
Zăbriceni a fost singu-
ra care a implementat 
proiectul cu succes”, a 
declarat ofi cialul.

Liliana BEREGOI
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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             26.06.2014

Anul trecut, Mihai Zaha-
ria din satul Lucaşeuca, ra-
ionul Orhei, a recoltat 840 
de kilograme de zmeură de 
pe un hectar de plantaţie. 
Agricultorul spune că, în 
acest sezon, ar fi  putut obţi-
ne o recoltă de aproximativ 
trei ori mai mare dacă în 
2012 nu era secetă.

“Butaşii din anul 2012 
trebuia să fructifi ce. Însă 
din cauză că a fost secetă 
mare ei nu au fructifi cat. 
Anul acesta cred că o să fi e 
la o tonă şi jumătate, o tonă 
şi 600 la hectar”, a declarat 
agricultorul.

La pieţele agro-alimen-
tare zmeura se vinde în 
acest an cu 20 de lei pentru 
un kilogram, faţă de 35 de 
lei în sezonul trecut.

Piersicii, grav afectaţi de 
îngheţuri

Nicolae Ivancioglo din 
satul Sadaclia, raionul Ba-
sarabeasca, cultivă piersici 
pe o suprafaţă de 300 hec-
tare. Potrivit lui, livada a 

ZMEURĂ MULTĂ ȘI IEFTINĂ  
PIERSICI PUŢINI ȘI SCUMPI 
În acest an, se înregistrează recoltă dublă de zmeură. Agricultorii 
spun că, după seceta din 2012, plantaţiile de-abia acum şi-au reve-
nit. În timp ce zmeură avem din belşug, îngheţurile de primăvara 
trecută au afectat grav culturile de piersici. Agricultorii spun că ju-
mătate din roadă a fost deja compromisă, iar în prezent, pomii sunt 
afectaţi de boli şi dăunători, deoarece nu pot fi  stropiti din cauza 
ploilor, scrie publika.md. 

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 20,00 20,00 20,00 17,00 20,00 18,00 17,00 30,00 20,00 20,00 40,00 25,00 18,00 20,00 20,00
Cartofi  -  -   - 5,50 8,50 6,50  -  -  - - - -  -  -  - 
Cartofi  timpurii 4,00 7,00 5,00 4,00 7,00 5,00 5,00 7,00 7,00 6,00 9,00 8,00 5,00 5,00 5,00
Castraveţi 4,00 6,00 5,00 4,00 6,00 4,00 5,00 6,00 6,00 6,00 8,00 7,00 5,00 6,00 5,00
Ceapă galbenă 5,00 10,00 8,00 6,00 8,50 6,50 8,00 10,00 9,00 5,50 8,00 7,00 8,00 8,00 8,00
Ceapă verde (cozi)  -  -   - - - - 10,00 10,00 10,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 25,00 30,00 28,00 38,00 40,00 38,00 30,00 30,00 30,00
Dovlecei 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00
Morcov 9,00 10,00 9,00 7,50 10,50 8,00 8,00 10,00 10,00 - - -  -  -   -
Morcov timpuriu 10,00 11,00 10,00 7,00 7,50 7,00 9,00 9,00 9,00 8,00 10,00 9,00 9,00 10,00 9,00
Pătrunjel  -  -  - - - - 20,00 20,00 20,00 - - -  -  -  - 
Roşii de seră 18,00 20,00 18,00 13,00 26,00 16,00 15,00 20,00 18,00 18,00 28,00 23,00 20,00 23,00 23,00
Salată  -  -  - - - - 60,00 60,00 60,00 - - -  -  -   -
Sfeclă de masă 1,00 2,00 2,00 - - -  -  -  - - - -  -  -  - 
Sfecla de masa timpurie 8,00 8,00 8,00 4,50 6,00 5,00 5,00 7,00 6,00 8,00 10,00 10,00  -  -  - 
Usturoi 15,00 25,00 20,00 20,00 25,00 20,00 20,00 25,00 25,00 25,00 35,00 30,00  -  -  - 
Varză timpurie 4,00 4,00 4,00 3,20 3,50 3,50 3,00 4,00 3,50 3,50 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Varză broccoli  -  -  - - - - 20,00 25,00 25,00 - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - - - - 10,00 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00  -  -   -
Varză de pechin  -  -  - 14,00 14,00 14,00 11,00 11,00 11,00 10,00 12,00 12,00  -  -  - 
Vinete  -  -   - 28,00 28,00 28,00 25,00 25,00 20,00 25,00 25,00 25,00 20,00 20,00 20,00

FRUCTE
Banane  -  -   - - - - 22,00 25,00 25,00  -  -  - 22,00 22,00 22,00
Caise 20,00 20,00 20,00 10,00 16,00 12,00 10,00 20,00 20,00 15,00 25,00 20,00 28,00 30,00 28,00
Căpşune 20,00 20,00 20,00 - - -  -  -  - - - - 20,00 25,00 20,00
Cirese 10,00 10,00 10,00 9,00 10,00 10,00  -  -  - - - - 15,00 20,00 15,00
Coacăză neagră 40,00 40,00 40,00 - - - 35,00 40,00 40,00 40,00 45,00 45,00  -  -  - 
Coacăză rosie 20,00 20,00 20,00 - - - 25,00 25,00 25,00 18,00 20,00 20,00  -  -   -
Grepfrut  -  -   - 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 - - -  -  -   -
Lămâi  -  -   - 26,00 32,00 32,00 25,00 30,00 28,00 - - -  -  -   -
Mandarine  -  -  - 24,00 32,00 24,00 25,00 30,00 28,00 - - - 18,00 18,00 18,00
Mere  -  -   - 5,00 6,50 6,00 3,50 18,00 6,00 - - -  -  -  - 
Mere Golden  -  -  - 6,00 11,00 11,00  -  -   - 8,00 10,00 10,00  -  -   -
Mere Richard  -  -   - 17,00 17,00 17,00 18,00 18,00 18,00 - - -  -  -  - 
Miez de nucă  -  -  - - - -  -  -   - 80,00 85,00 85,00  -  -   -
Pepene galben (zemos)  -  -  - 26,00 28,00 28,00 12,00 18,00 15,00 - - -  -  -  - 
Pepene verde (harbuz)  -  -   - 12,00 12,00 12,00 15,00 15,00 15,00 - - -  -  -  - 
Pere  -  -   - - - - 27,00 27,00 27,00 - - - 15,00 18,00 15,00
Piersici 15,00 15,00 15,00 8,00 12,00 10,00 15,00 15,00 15,00 10,00 20,00 15,00 18,00 18,00 18,00
Portocale 17,00 17,00 17,00 13,00 16,00 15,00 16,00 16,00 16,00 - - -  -  -  - 
Prune uscate  -  -  - - - -  -  -  - 25,00 30,00 30,00  -  -   -
Struguri albi de masă  -  -   - - - - 45,00 45,00 45,00 - - -  -  -   -
Vişină  -  -  - 10,00 12,00 12,00  -  -  - 15,00 15,00 15,00  -  -  - 
Zmeură 20,00 20,00 20,00 16,00 18,00 18,00 15,00 20,00 20,00 25,00 30,00 25,00 25,00 27,00 25,00

fost afectată de trei ori de 
îngheţuri, din care cauză 
suportă pierderi considera-
bile.

“A dat îngheţul şi într-o 
singură zi am rămas fără 
30-40 la sută din recoltă”, a 
spus agricultorul.

Problemele nu se ter-
mină aici. Ploile din ultima 
perioadă au adus cu sine 
diverse boli şi dăunători. 
Şi criza din Ucraina îi afec-
tează direct pe producători. 
Aceasta le creează proble-

me exportatorilor ceea ce 
a făcut ca preţul en gros al 
pierscilor să scadă de la 12 
până la şapte lei pentru un 
kilogram.

În aceste condiţii, exper-
ţii prognozează anul acesta 
o creştere considerabilă a 
importului acestor fructe. 
În pieţele din Chişinău, au 
apărut deja primii piersici 
din acest an, iar comercian-
ţii dau asigurări că fructele 
sunt de producţie moldove-
nească.
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ACTUALITATE

ROSSELHOZNADZOR: IMPORTUL DE PRODUSE 
MOLDOVENEȘTI SE VA FACE ÎN BAZA 
CERTIFICATELOR UNIUNII VAMALE

„Deoarece, după semna-
rea Acordurilor cu UE, Re-
publica Moldova și Ucraina 
au ieșit automat din preve-
derile acordului CSI privind 
cooperarea în domeniul 
sanitar-veterinar, consi-
derăm necesar să trecem 
aceste ţări la certifi catele 
sanitar-veterinare ale Uni-
unii Vamale, în baza cărora 
lucrăm cu celelalte ţări”, 
a declarat pentru Interfax 
șeful Rosselhoznadzor, Ser-
ghei Dankvert.

Scrisori cu propunerea 
iniţierii unor consultări 
pe acest subiect vor fi  
trimise miercuri părţilor 
ucraineane și moldove-
neşti.

Unul din motivele 
acestei decizii a consti-
tuit faptul că Republica 
Moldova a permis im-
portul cărnii de porc din 
România, iar Ucraina din 
Polonia, ţări unde au fost 
înregistrate cazuri de 
pestă porcină.

„Până acum, am avut 
un fel de comerţ intern, 
acum însă relaţiile vor 
trece la nivel internaţio-
nal, respectiv, cu cerinţe 
mai stricte”, a spus șeful 
Rosselhoznadzor. Potrivit 
lui Dankvert, trecerea la 
noile certifi cate va dura 
cel puţin două luni.

În același timp, 
Rosselhoznadzor a anun-

ţat că că de la 5 iulie 
va permite expor-
tul pe piaţa rusească 
doar a cărnii (de porc, 
vită, cal sau ovină) doar 
în carcase şi stare crudă, 
pe motiv că fi rmele din 
ţara noastră nu respectă 
cerinţele fi tosanitare ale 
Uniunii Vamale.

Acesta este anun-
ţul făcu în cadrul unui 
comunicat de presă 
al serviciului fi tosanitar 
rusesc. Potrivit infor-
maţiilor, decizia a fost 
adoptată după ce com-
pania Tehnostel Car din 
Republica Moldova a li-
vrat în Belarus 15 loturi 
de 500 de tone de slănină 

Serviciul federal de control veterinar şi fi tosanitar din Rusia, 
Rosselhoznadzor, anunţă că din 1 septembrie importul de produse 
moldovenești și ucrainene se va face în baza certifi catelor sanitar-
veterinare ale Uniunii Vamale, scrie interfax.com.ua.

Decizia a fost anunţată 
în urma unei întrevederi 
dintre ministrul de Ex-
terne al Moldovei şi omo-
logul său suedez. Afl at 
într-o vizită la Chişinău, 
ofi cialul de la Stockholm a 
declarat că Suedia sprijină 
calea europeană a Moldo-
vei, dar că autorităţile mai 
au mult de muncit. Trebu-
ie să reformaţi domeniul 
judiciar, să combateţi 
efi cient corupţia şi să mo-
dernizaţi ţara, a subliniat 
Carl Bildt.  

Dacă în ultimii ani 
trei ani Suedia ne-a 
acordat ajutor material 
în valoare de 33 de mi-
lioane de euro, începând 
din acest an şi până în 
2020, Executivul de la 
Stockholm ne va oferi 
câte 14 milioane de euro 
anual pentru imple-
mentarea Acordului de 
Asociere dintre Republica 
Moldova şi Uniunea Eu-
ropeană, semnat vineri la 
Bruxelles. În timp ce au-
torităţile promit să utili-

zeze efi cient aceşti bani, 
ministrul suedez afi rmă 
că Moldova trebuie să-şi 
onoreze angajamentele, 
în caz că vrea să devină 
membru al UE. 

Totodată, în contextul 
în care Moscova a aten-
ţionat de mai multe ori 
Moldova că decizia de a 
se asocia cu UE va avea 
consecinţe grave, minis-
trul de Externe al Suediei 
a califi cat declaraţiile 
drept politice, fără niciun 
temei economic. 

 SPRIJIN MAI MARE 
DIN PARTEA SUEDIEI

afumată, din care patru 
au fost reţinute.

Autoritatea sanitar-
veterinară motivează 
că fi rma moldoveneas-
că nu avea autorizare 
pentru export de carne 
procesată pe piaţa state-

lor din Uniunea Vamală. 
Administraţia Rosseliho-
nadzor susţine că aceasta 
constituie o încălcare 
gravă a normelor sanita-
re internaţionale şi cere 
Agenţiei Naţionale pri-
vind Siguranţa Alimente-

lor (ANSA) din Moldova 
să verifi ce întreprinderea 
şi să informeze autorită-
ţile din Rusia privind an-
gajamentul de a respecta 
normele sanitar-veteri-
nare din Rusia şi Uniu-
nea Vamală.

Guvernul Suediei va majora alocaţiile fi nanciare pentru Republica 
Moldova şi ne va acorda în următorii şase ani asistenţă în valoare 
de peste 80 de milioane de euro. 

Vinul este peste tot în 
Republica Moldova, ţara 
care produce unul dintre 
cele mai bune vinuri din 
lume. Vinul moldovenesc 
a devenit un subiect al 
reportajului realizat de 
Pat Kinsella pentru CNN.  
„Vinul este peste tot în 
Republica Moldova. Ţară 
este acoperită de vii, iar 
Moldova produce unul 
dintre cele mai bune vi-
nuri din lume, deși nu-l 
vei căuta la angrosiști în 
multe părţi ale planetei. 
Regina Victoria a Marii 
Britanii a fost o fană a 
vinului Negru de Pur-
cari”, se spune în articol.

„În Republica Mol-
dova vin doar câteva 
mii de turiști anual, 
cu Cricova printre cele 
mai populare destinaţii. 
Turismul cu siguranţă 
nu ţine ţara pe linia de 
plutire, spre deosebire de 
exporturile de vin, motiv 
pentru care embargoul 
rus provoacă o îngrijo-
rare. Republica Moldova 
ar putea fi  dependentă 
comercial de Rusia, dar 
cultural ţara se uită spre 
vest, spre România”, este 
de părere autorul.

Sticlele uscate 
și prăfuite cu vinul 
președintelui rus îţi pot 

provoca transpiraţie. 
Caza cu vinul lui Vla-
dimir Putin se afl ă în 
beciurile de la Cricova 
în afara Chișinăului, 
capitala puţin vizitată a 
Republica Moldova.

Beciurile subterane 
de la Cricova sunt atât de 
mari, încât e mai bine să 
mergi cu un automobil.

Ocean de vin spu-
mant este fabricat în 
acest oraș subteran 
folosind Methode Cham-
penoise a lui Dom Pierre 
Perignon, iar condiţiile 
de păstrare aici sunt 
perfecte, se mai spune în 
 reportaj.

SALARIILE MEDICILOR 
CRESC CU 21%

Salarii tarifare majorate vor 
primi şi directorii spitalelor pu-
blice – 900 de lei, cu 150 de lei 
mai mult decât până acum. Po-
trivit aceleiași  decizii, premiile 
şi sporurile salariale nu vor mai 
fi  stabilite de către Ministerul 
Sănătăţii, ci de administratorul 
instituţiei medicale, relevă IPN. 
Ultima dată, Guvernul a majorat 
salariile tarifare ale angajaţilor 
din domeniul sănătăţii în anul 
2012. Atunci, salariile au crescut 
de la 750 la 825 de lei. În Repu-
blica Moldova activează 47.500 
mii de lucrători medicali.

De la 1 iulie, curent, medicii vor lua sala-
rii mai mari cu 21%, potrivit unei decizii 
a Guvernului. Salariul tarifar pentru me-
dicii care deţin prima categorie de califi -
care va creşte de la 825 la 1.000 de lei

PRESA INTERNAŢIONALĂ: 
UNUL DINTRE CELE MAI BUNE 
VINURI DIN LUME 
ESTE PRODUS ÎN MOLDOVA
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INSTRUIRE

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 

AGENŢII ECONOMICI DIN MOLDOVA 
VOR FI INSTRUIŢI REFERITOR 
LA COMERŢUL LIBER CU UE

Proiectul a fost 
iniţiat în contextul 
semnării Acordu-
lui de Asociere şi 
Acordului de Liber 
Schimb Aprofundat 
şi Comprehensiv 
Republica Moldova - 
Uniunea Europeană 
(DCFTA), avînd drept 
obiectiv de a pregăti 
agenţii economici din 
R. Moldova pentru 
procesul de adaptare 
la prevederile DCFTA 
şi de a consolida ca-
pacităţile acestora de 
export pe piaţa UE. 
Programul va fi  rea-
lizat în perioada iu-
nie-decembrie 2014 
de CCI împreună cu 
Asociaţia Busine-
ssului European şi 
este fi nanţat de Cor-
poraţia Financiară 
Internaţională, prin 
intermediul Guver-
nului Suediei, având  
un buget de 240 de 
mii de dolari SUA.

În discursul rostit 
la conferinţa de presă 
Gheorghe Cucu, pre-
şedinte al CCI a Mol-
dovei, a remarcat că 
pe parcursul celor 7 
luni, se preconizează 
crearea unui sistem 
de servicii permanen-
te de consultanţă prin 
intermediul căruia 
întreprinzătorilor, în 
special, reprezentan-
ţilor micului busine-
ss, le vor fi  explicate 
aspectele practice ale 
prevederilor Acordu-
lui DCFTA, le vor fi  
oferite informaţii şi 
consultanţă. Pentru 
realizarea acestui 
obiectiv va fi  lansată 
o Linie fi erbinte şi vor 
fi  instruiţi consultanţi 
în domeniu.

Totodată, vor fi  
organizate seminare 
practice şi de in-
formare, precum şi 
alte activităţi pentru 
agenţii economici 

din diferite ramuri 
ale economiei naţi-
onale din toate regi-
unile ţării, inclusiv 
din stânga Nistrului. 
În total vor avea loc 
26 de seminare în 
municipiile Chişinău 
şi Bălţi şi în raioa-
nele Edineţ, Soroca, 
Cahul, UTA Gaga-
uz-Yeri şi în oraşul 
Rîbniţa. Tematicile 
abordate vor viza 
regulile şi cerinţele 
de acces pe piaţa 
UE, administrarea 
vamală, promovarea 
mărfurilor şi ofer-
telor comerciale în 
statele membre ale 
UE, încheierea con-
tractelor de export/

import, barierele 
tarifare şi netarifare 
şi instrumentele de 
fi nanţare pentru ex-
portatori. Seminarele 
vor fi  conduse de 
experţi din Olanda, 
Belgia, România, 
precum şi de către 
experţi locali în do-
meniul comerţului şi 
asistenţei fi nanciare, 
a subliniat Gheorghe 
Cucu.

Prezent la eveni-
ment, Pirkka Tapiola, 
şeful Delegaţiei Uniu-
nii Europene în Repu-
blica Moldova, a men-
ţionat că „semnarea 
Acordului de Asociere 
şi Acordului de Liber 
Schimb Aprofundat 

şi Comprehensiv în-
tre R. Moldova şi UE 
înseamnă noi opor-
tunităţi în vederea 
creării unui cadru 
de cooperare. DCFTA 
reprezintă un început 
de cale pentru agenţii 
economici, cetăţe-
nii, Parlamentul şi 
Guvernul Republicii 
Moldova în vederea 
integrării în UE. Mol-
dova este o ţară mică, 
lucru pe care îl puteţi 
transforma într-un 
avantaj ce ar asigura 
realizarea tuturor re-
formelor de integrare 
europeană a ţării», a 
accentuat Tapiola.

Cu referire la Pro-
iectul lansat, Ingrid 

Tersman, Ambasa-
dorul Extraordinar şi 
Plenipotenţiar al Re-
gatului Suediei în R. 
Moldova, a remarcat 
că dacă acest parte-
neriat se va dovedi 
funcţional, Moldova 
va avea posibilităţi de 
a crea noi parteneria-
te în vederea dezvol-
tării ţării. «Aveţi par-
teneri de încredere în 
această călătorie spre 
Europa», a afi rmat 
diplomatul suedez.

La rîndul ei, Silvia 
Radu, preşedintele 
Asociaţiei Busine-
ssului European, a 
declarat că Proiectul 
lansat va contribui 
la îmbunătăţirea 
mediului de afaceri 
din ţară. Scopul lui 
rezidă în extinderea 
colaborării repre-
zentanţilor busine-
ssului autohton cu 
parteneri externi, 
cu precădere din 
Europa. «Prin imple-
mentarea Acordului 
de Asociere cu UE şi 
Acordului de Liber 
Schimb Aprofundat 
şi Comprehensiv vom 
demonstra că sun-
tem o ţară modernă 
şi europeană, a spus 
sursa citată.

Agenţii economici din Republica Mol-
dova vor fi  instruiţi şi vor putea obţine 
consultanţă referitor la comerţul liber 
cu Uniunea Europeană. Cu acest scop, 
astăzi la Camera de Comerţ şi Indus-
trie a R. Moldova a fost lansat Proiectul 
«Acordul de Liber Schimb Aprofundat 
şi Comprehensiv RM-UE. Informarea şi 
consolidarea capacităţilor agenţilor eco-
nomici», relatează MOLDPRES.
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ASOCIERE

De menţionat 
faptul că grupul de 
producători „Basan-
Agro”, din raionul 
Cimișlia, a fost consti-
tuit în baza unei co-
operative agricole de 

UN GRUP DE PRODUCĂTORI ASISTAT DE AGROINFORM A APLICAT LA 
PROGRAMUL DE GRANTURI INVESTIŢIONALE 
AL BĂNCII MONDIALE
Cooperativă de Întreprinzători „Basan-Agro” 
din raionul Cimișlia, asistată de Federaţia 
AGROinform în cadrul unui proiect fi nanţat 
de  ACED, a aplicat la Programul de gran-
turi investiţionale (MAC-P) privind facilita-
rea accesului la pieţele de desfacere. 

dal și caiși. Pentru a 
asigura viţa de vie cu 
apă, producătorii au 
construit  unui bazin 
modern de acumulare 
a apelor pluviale cu 
volumul de  5000 de 
metri cubi și au insta-
lat utilajul de irigare 
prin picurare.  

În anul 2014 cei 
șase producători 
agricoli au elaborat 
un plan investiţional 
pentru construcţia 
unui frigider cu capa-
citatea de circa 500 
tone și achiziţionarea 
altor utilaje destinate 
infrastructurii post-re-
coltare. Investiţia ne-

cesară este de  12 mln 
lei.  dintre care mai 
mult de jumate  con-
stituie investiţia pro-
prie, iar restul 4.8 mln. 
lei urmează a fi  obţi-
nute din granturi.  

AGROinform deţine 
o experienţă bogată 
atât în formarea, cât 
și în asistarea grupu-
rilor de producători. 

Menirea grupurilor 
de producători  este 
de a efi cientiza și de 
a contribui efectiv 
la stabilitatea pieţei 
produselor agricole, 
precum și alinierea 
acestora la piaţa euro-
peană.

Proiectul Băncii 
Mondiale Agricultura 
Competitivă (MAC-P) 
a fost lansat în 2012. 
Scopul proiectului 
este de a oferi agricul-
torilor suport logistic 
și fi nanciar în majo-
rarea competitivităţii 
produselor agricole 
prin consolidarea 
capacităţilor de gesti-
onare durabilă a tere-
nurilor agricole, pre-
lucrarea și ambalarea 
produselor agricole și 
facilitarea accesului 
pe piaţă. Totodată, 
proiectul prevede mo-
dernizarea sistemului 
de management al si-
guranţei alimentelor.

Bugetul total al 
Proiectului este de 27 
milioane dolari SUA, 
dintre care - 18 mln. 
Dolari SUA împrumu-
tul AID, 4,4 mln. do-
lari SUA grant acordat 
de Fondul Global de 
Mediu, 2,8 mln. dolari 
SUA grantul oferit de 
Guvernului Suedez şi 
contribuţia Guvernu-
lui Republicii Moldova 
în valoare de 2 mln. 
dolari SUA. Proiectul 
va fi  fi nalizat în iunie 
2017.

întreprinzători și de 
prestări servicii, a că-
rei membri-fondatori 
sunt 6 producători 
agricoli de struguri 

de masă, nuci și alte 
fructe, în total prelu-
crând peste 115 ha.

Cooperativa a fost 
fondată în anul 2002 
și era specializată 
iniţial în producerea 

cerealelor pe terenuri 
arendate. Ulterior, 
membrii au reușit să 
achiziţioneze tehni-
ca necesară, dar și 

terenuri pe care au 
plantat viţă de vie cu 
struguri de masă, pe o 
suprafaţă de 70 hec-
tare, o livadă de mig-

Conform datelor 
oferite de către ofi ciile 
teritoriale AIPA și consul-
tanţii MAC-P ce au asistat 
agricultorii în procesul 
de cooperare, majoritatea 
grupurilor de agricultori 
sunt în mare parte spe-
cializaţi  în plantarea și 
recoltarea strugurilor de 
masă dar și a altor fructe 
și legume, cum ar fi : mere, 
prune, piersici, caise, 
nuci, pomușoare, ș.a. Pe 
parcursul anului curent, 

grupurile de producători 
agricoli, prin cooperare au 
reușit să consolideze de la 
12 până la 115 hectare de 
pământ agricol în depen-
denţă de grup.

În topul necesităţilor 
investiţionale sunt frigi-
derele industriale pentru 
păstrarea recoltei, liniile 
de sortare și ambalare a 
fructelor, uscătoriile de 
fructe și legume dar și 
stivuitoare, echipamente 
de pre-procesare, ș.a.  În 

opinia agricultorilor in-
vestiţiile efectuate vor 
reuși să soluţioneze una 
din cele mai acute proble-
me în domeniul horticol 
– păstrarea fructelor și 
legumelor și asigurarea 
standardelor europene în 
comercializarea acestora. 
Altfel zis, tehnologizarea 
producătorilor horticoli 
va asigura integritatea 
procesului -  plantare, 
recoltare, păstrare, ca-
librare,  împachetare la 

standarde europene a 
fructelor și legumelor și 
plasarea acestora pe piaţă 
direct de la producători.

Datorită implemen-
tării Programului de 
granturi în cauză și a 
investiţiilor proprii ale 
agricultorilor, investiţiile 
estimative  în domeniul 

horticol al Republicii Mol-
dova în anii 2014-2015, 
vor fi  peste  70 mln.  lei.

Conform procedurii 
stabilite, AIPA va exa-
mina dosarele depuse 
și va anunţa rezultatele 
concursului de selecta-
re pentru participare la 
programul de granturi 

investiţionale nerambur-
sabile, la sfârșitul lunii 
iulie 2014. Reamintim, că 
aceasta este prima rundă 
de selectare a proiectelor 
pentru participare în pro-
gramul de granturi. Anual 
vor fi  efectuate câte 2 
runde de selectare până 
în anul 2017.

NOUĂ GRUPURI DE AGRICULTORI AU DEPUS DOSARELE 
PENTRU A PARTICIPA LA PROGRAMUL DE GRANTURI 
AL PROIECTULUI AGRICULTURA COMPETITIVĂ
Nouă grupuri de producători agricoli au depus dosarele la Agen-
ţia de Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură (AIPA), pentru a par-
ticipa la Programul de granturi investiţionale privind facilitarea 
accesului la pieţele de desfacere al proiectului Agricultura Com-
petitivă (MAC-P). Grupurile de producători agricoli din domeniul 
horticol ce participă în program reprezintă 8 raioane ale ţării 
–Cahul, Cimișlia, Ialoveni, Râșcani, Anenii Noi, Căușeni, Călărași, 
Ștefan V odă.
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DĂUNĂTORI

BOLILE CAUZATE 
DE MICOZE

Bolile din această grupă 
sunt cele mai numeroase, 
larg răspândite şi cauzează 
pierderi mari culturii carto-
fului. Cele mai răspândite din 
ele sunt: mana (Phitophtora 
infestans), rizoctonioză (Ri-
zoctonia solani), macrospo-
rioză (Macrosporium solani), 
altemarioză (Altemaria So-
lani), râia comună (Strepto-
mices Scabies), râia argintie 
(Helminthosporium Solani), 
râia făinoasa (Spongospora 
subteranea), putregaiul us-
cat (Fusurium sp), gangrena 
(Phoma Sp), uscarea timpurie 
a cartofului (Verticillium sp).

Majoritatea micozelor se 
dezvoltă rapid în condiţiile 
umede ale solului şi aerului.

Principalele surse de in-
fecţie sunt plantele bolnave, 
tuberculii pentru sămânţă, 
resturile vegetale, solul. 
Modul de răspândire este 
materialul semincer, vântul, 
picăturile de apă, insectele, 
omul, maşinile agricole.

MANA CARTOFULUI 
(Phitophtora 
infestans L.)

Mana rămâne cea mai 
importantă şi periculoasă 
boală a cartofului. Evoluţia 
bolii este puternic infl uenţată 
de vremea umedă şi ploioasă, 
cu o temperatură medie a 
aerului de 15-20°C. Ciuperca 
atacă frunzele, tulpinile, tu-
berculii. Primele simptoame 
apar pe frunzele inferioare 
ale plantei în formă de pete 
de culoare brună, neregula-
te înconjurate de o zonă de 
câţiva milimetri de culoare 
verde deschisă. în condiţiile 
de umiditate şi căldură op-
time în dreptul acestor zone 
se observă un puf alb, care 
reprezintă sporii ciupercii. 

Pe tuberculi boala se 
manifestă în formă de pete 

tari, de formă neregulată, 
puţin adâncite, de culoare 
brună-ruginie. Culoarea pete-
lor variază în dependenţă de 
coaja tuberculului: la soiurile 
cu coajă galbenă sunt mai 
deschise, la cele roşii - mai 
închise.

În secţiunea transversală 
a tuberculului se observă cu-
loarea ruginie-brună a ţesă-
turilor atacate de mană, care 
se răspândeşte în interior în 
formă de pete alungite.

În tuberculi infecţia 
pătrunde prin ochi, lentice-
le sau răni în câmp sau în 
timpul recoltării, de aceea 
primele simptome apar în 
timpul recoltării sau în prima 
perioadă a păstrării. 

Principala sursă de infec-
ţie sunt tuberculii mănaţi, 
unde şi iernează ciuperca care 
produce mana. în câmp mana 
se răspândeşte din două surse: 
internă, reprezentată de tu-
berculii seminceri mănaţi, şi 
externă din tuberculii bolnavi 
eliminaţi la sortare înainte de 
plantare şi alte câmpuri de 
cartof infectate.

MĂSURI 
DE PROTECŢIE

O efi cacitate sporită în 
combaterea manei poate 

fi  numai atunci când este 
aplicată sistema integrală de 
protecţie care include măsuri 
fi tosanitare, agrotehnice şi 
chimice.

Mana e mai simplu de 
prevenit decât de stopat. 
Sunt recomandate fungici-
dele:

Acrobat MZ, 69% - 2,0 kg/
ha, Avixil, 70% - 2,1-2,6 kg/
ha, Daconil, 75% - 1,5-1,8 kg/
ha, Folpan, 50% - 3,0 kg/ha, 
Oxihom, 80% - 1,9-2,1 kg/ha, 
Tanos-0,6 kg/ha, Presto 50WP 
– 0,5 kg/ha, Harvest WP- 2,0 
kg/ha, LAB 0,2 WP -2,0 kg/ha, 
Sandofan, 25% - 0,8-1,0 kg/
ha, Cuproxat SC - 2,0 kg/ha. 
Efi cacitatea fungicidelor este 
maximă în protejarea culturii 
atunci când sunt aplicate la 
timp, se respectă doza şi se 
asigură acoperirea completă 
a foliajului.

RIZOCTONIA 
CARTOFULUI 
(Rhizoctonia solani)

Este o boală răspândită 
în toate zonele de cultiva-
re a cartofului, este foarte 
frecventă şi produce pierderi 
mari. Atacă colţii, tulpinile, 
rădăcinile şi tuberculii (par-

tea subterană). Este destul 
de periculoasă în primăverile 
reci şi umede, care poate 
reduce cu 15-20% uniformi-
tatea plantelor la răsărire. 
Colţii sunt atacaţi în sol. La 
început se colorează în culoa-
re brună partea superioară a 
colţilor, care mai apoi pier. Pe 
partea subterană a tulpini-
lor, la plantele mature, apar 
leziuni de culoare brună. Tul-
pina începe să putrezească, 
frunzele se îngălbenesc şi se 
rolează. Planta se vestejeşte 
apoi se usucă. 

Principalele surse de 
infecţii sunt tuberculii in-
fectaţi, solul şi rămăşiţele 
vegetale.

MĂSURI 
DE PROTECŢIE

Un rol foarte important 
în combaterea rizoctoniei îi 
revine asolamentului, rota-
ţia culturilor trebuie sa fi e 
de cel puţin 3-4 ani. înlătu-
rarea la plantare a tubercu-
lilor cu scleroţii, plantarea 
cartofului când temperatura 
solului se ridică la 7-8°C, 
distrugerea buruienilor pe 
care ciuperca se dezvoltă 
până la stadia bazidială. 

Pentru culturile de sămânţă 
unde valoarea pierderilor 
este mai mare se recomandă 
tratarea tuberculilor cu fun-
gicide: Cuproxat SC - 2 kg/t, 
Dithane M-45 - 2,0- kg/t, 
Benlat-0,5-1,0 kg/t. 

ALTERNARIOZA 
CARTOFULUI 
(Alternăria solani)

Condiţiile optime pentru 
dezvoltarea alternariozei 
sunt când temperatura ae-
rului este de 25-27°C, dar se 
adaptează în ultimii ani şi la 
temperaturi mai joase. Carac-
teristic pentru această boală 
este în apariţia pe frunze a 
leziunilor.

Leziunile de pe tuberculi 
seamănă cu putregaiul uscat, 
dar pernuţele cu spor lipsesc. 
În afară de aceasta mai apar 
o mulţime de pete circulare, 
brune-închis uşor cufundate. 
În pulpa tuberculului apare o 
putrezire neagră. Tuberculii 
afectaţi sunt uşor atacaţi de 
putregaiul uscat şi umed, iar 
colţii lor pier.

Boala progresează rapid 
în perioade când vremea 
umedă şi cea uscată alter-
nează. 

MĂSURI 
DE PROTECŢIE

Un rezultat bun se poate 
obţine la asigurarea unor 
condiţii optime de creştere şi 
dezvoltare a plantelor. Res-
pectarea rotaţiei culturilor în 
asolament cu reîntoarcerea 
cartofului peste 3-4 ani. înlă-
turarea şi arderea resturilor 
vegetale infectate. 

USCAREA 
TIMPURIE 
A CARTOFULUI 
(Verticillium sp.)

Primele simptome ale 
bolii apar în timpul înfl oririi 

cartofului. La început se ves-
tejesc şi se îngălbenesc mar-
ginile unor frunze, pe urmă 
apar pete de culoare brună 
deschisă, mărginite de o fâşie 
îngustă de culoare galben-
deschis. Treptat boala atacă 
toată planta, care se vestejeş-
te şi se usucă. 

Pe tuberculi atacă colţii, 
care spre sfârşitul perioadei 
de păstrare putrezesc şi se 
prefac intr-o substanţă sură 
asemănătoare cu polenul. În 
locul colţilor apar adâncituri.

MĂSURI 
DE PROTECŢIE

Aplicarea rotaţiei cultu-
rilor în asolament. Evitarea 
plantării după pătlăgele vi-
nete, tomate, ardei. Utilizarea 
materialului semincer de ca-
litate. Aplicarea îngrăşămin-
telor, irigarea culturii, respec-
tarea tehnologiei de cultivare. 
Folosirea soiurilor rezistente. 
Toate aceste măsuri măresc 
vigoarea plantelor şi reduc 
efectul negativ al bolii.

FUZARIOZA 
(Fusarium 
oxysporum)

Primele simptome apar în 
timpul formării tuberculilor. 
Atacul este mult mai rapid 
decât în cazul Verticillium şi 
dacă condiţiile sunt favorabile 
planta piere în câteva zile. La 
început frunzele superioare 
capătă o culoare palidă, se ră-
sucesc de-a lungul nervurii pri

ncipale, încep să se îngăl-
benească, se vestejesc şi se 
usucă. Partea inferioară a tul-
pinii devine brună, şi la umi-
ditate ridicată putrezeşte şi 
se acoperă cu un puf roz sau 
oranj. Planta se vestejeşte şi 
piere. Infecţia se păstrează în 
sol, rămăşiţele vegetale şi în 
tuberculi.

MĂSURI 
DE PROTECŢIE

Îndeplinirea măsurilor de 

 BOLILE ȘI DĂUNĂTORII 
CARTOFULUI

Cartoful este afectat de un număr de boli şi dăunători care 
până la urmă cauzează daune foarte mari. Lipsa măsurilor de pro-
tecţie sau aplicarea lor întârziată pot aduce la pierderea completă 
a producţiei. 

Bolile care afectează cartoful se împart în micoze (ciuperci), 
bacterioze, viroze, viroizi, microplasme şi încă multe tipuri de de-
reglări neparazitare, cauzate de factorii ambianţi.

Dăunătorii principali ai cartofului se împart în specifi ci (Gân-
dacul de Colorado), generali (viermi sârmă) şi vectori ai virozelor 
(afi dele).
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DĂUNĂTORI

protecţie descrise la uscarea 
timpurie a cartofului va re-
duce brusc pericolul atacului 
de fuzarium. Este importantă 
excluderea din asolament 
a fl orii soarelui şi culturilor 
cucurbitacee.

RÂIA COMUNĂ 
(Streptomyces 
scabies)

Boala atacă tuberculii, 
partea subterană a tulpinii, 
stolonii şi rădăcinile. Primele 
simptome pe tuberculi încep 
să apară în formă de pete 
mici de culoare brună în 
zona lentilelor. Mai târziu se 
formează nişte formaţii cres-
toase sau bombate (scleroţii) 
de diferite mărimi de culoare 
brun-închisă.

Actinomicetele (grupa de 
ciuperci din care face parte 
râia comună) pătrund în tu-
berculii tineri de la momen-
tul îngroşării stolonului şi 
continue pe parcursul întregii 
perioade active de creştere 
a tuberculilor. Tuberculii 
atacaţi se păstrează prost, îşi 
pierd calităţile semincere, iar 
cartoful de consum pierde 
din aspectul exterior, cali-
tăţile gustative, cresc brusc 
resturile la curăţire 

Condiţiile favorabile pen-
tru dezvoltarea bolii se cre-
ează în timpul cald şi uscat 
şi la introducerea băligarului 
proaspăt.

Principalele surse de in-

fecţii sunt solul şi tuberculii 
seminceri infectaţi.

MĂSURI 
DE PROTECŢIE

Se recomandă respectarea 
asolamentului cu întoarcerea 
cartofului nu mai frecvent de 
3-4 ani, utilizarea materialu-
lui semincer liber de infecţie, 
folosirea soiurilor rezistente, 
irigarea corectă a culturii, 
evitarea aplicării îngrăşă-
mintelor organice proaspete 
şi a solurilor alcaline sau 
cu carbonaţi în orizontul 
arabil, profi laxia tuberculi-
lor cu unul din fungicidele 
recomandate pentru tratare: 
Benlate 50% - 0,5-1,0 kg/t, 
Dithane M-45, 80% - 2,0-2,5 
kg/t, respectarea tehnologiei 
de păstrare a cartofului.

RÎIA ARGINTIE 
(Spondilocladium 
atrovirens sau 
Helminthosporum 
solani)

Boala atacă numai tu-
berculii pe care în timpul 
recoltării se observă pete 
mici de culoare sură-brună 
puţin adâncite. Mai târziu, 
în timpul păstrării coaja în 
zona petelor se desprinde, 
sub ea nimereşte aer şi petele 
capătă un luciu argintiu. Prin 
ţesuturile moarte în tuber-
culi uşor pătrunde infecţia 
putregaiului uscat şi umed. 
Infecţia se păstrează în sol şi 
în tuberculi.

MĂSURILE 
DE PROTECŢIE 
sunt asemănătoare cu cele 
aplicate contra Râiei comune.

PUTREGAIUL 
USCAT 
AL TUBERCULILOR 
CARTOFULUI 
sau Mumifi carea 
cartofului 
(Fusarium 
coeruleum) 

Agentul patogen principal 
al acestei boli este ciuperca 
Fusarium coeruleum, dar 
putrezirea poate fi  produsă 
şi de alte specii ale genului 

Fusarium. Boala este răspân-
dită peste tot unde se cultivă 
cartof. Se manifestă cu precă-
dere în timpul păstrării peste 
iarnă a cartofului. Primele 
simptome apar pe tuberculi 
în formă de pată sură-brună, 
puţin adâncită. într-o fază 
mai avansată în interiorul 
pulpei deseori apar caverne 
de diferite mărimi căptuşite 
cu un miceliu alb-cenuşiu, 
brun sau negru, luând for-
ma unui putregai uscat. Cu 
timpul toată suprafaţa tuber-
culului se mumifi că, deseori 
devine tare.

MĂSURI 
DE PROTECŢIE

Respectarea tehnologiei 
de cultivare şi păstrare a 
cartofului, aplicarea asola-

mentului, evitarea vătămării 
tuberculilor în timpul recol-
tării şi sortării, înlăturarea şi 
distrugerea tuberculilor in-
fectaţi. Folosirea materialului 
de plantat sănătos, profi laxia 
tuberculilor de sămânţă cu 
unul din următoarele fungi-
cidele înregistrate: Benlate 
50% - 0,5-1,0 kg/t, Dithane 
M-45, 80% - 2,0-2,5 kg/t

BOLILE CAUZATE 
DE BACTERII

Bacteriile fi topatogene 
care cauzează boli infecţi-
oase cartofului se numesc 
bacterioze. Bolile sunt pe larg 
răspândite în toate zonele de 
cultivare a cartofului, sunt 
foarte periculoase şi pot cau-
za pagube mari culturii.

PICIORUŞUL 
NEGRU 
(Erwinia sp.)

Agenţii patogeni sunt 
bacteriile din specia pecto-
bacterium. Mai periculoase 
sunt bacteriile din subspecia 
pect. phytophthorum, pect. 
aroidece şi pect. cartovorum. 
Atacă planta în toate sta-
diile de dezvoltare. Primele 
simptome apar îndată după 
răsărirea plantelor. Frunzele 
se îngălbenesc şi se răsucesc 
în jurul nervurii centrale, cele 
de la vârf cresc sub un unghi 
mai ascuţit faţă de tulpină. 

Partea de jos a tulpinii şi ră-
dăcinile putrezesc şi se înne-
gresc. Planta uşor se smulge 
din sol. Pe tuberculi boala 
apare mai des din partea 
stolonului. Pulpa tuberculilor 
atacaţi se transformă într-o 
masă mucilaginoasă.

Infecţia se păstrează nu-
mai în tuberculi. În sol nu 
poate exista mai mult de 2-3 
săptămâni.

MĂSURI 
DE PROTECŢIE

Utilizarea materialului 
semincer sănătos, respecta-
rea tehnologiei de cultivare şi 
anume asigurarea condiţiilor 
de creştere viguroasă a plan-
telor, evitarea vătămării tu-
berculilor în timpul recoltării, 
înlăturarea plantelor bolnave 

din câmpurile destinate pen-
tru sămânţă.

PUTREGAIUL 
INELAR 
(Corynebacterium 
sepedonicum)

Denumirea bolii provine 
de la simptomele ce se întâl-
nesc pe tuberculi şi se obser-
vă clar la tăierea transversală 
a tuberculului - putrezirea 
inelului de vase. Boala debu-
tează cu vestejirea frunzelor 
şi a 1 -2 tulpini, de obicei în 
a doua perioadă a vegetaţiei. 
Culoarea tulpinilor poate fi  
verde, dacă vestejirea decur-
ge repede, sau brună, dacă 
decurge încet.

Tuberculii mai frecvent 
sunt atacaţi din partea sto-
lonului, pe suprafaţa lor 
apar pete de culoare roze sau 
brune şi crăpături. La tăierea 
tuberculului se observă inelul 
de culoare întunecată, care 
reprezintă vasele vasculare 
putrezite.

 MĂSURI 
DE PROTECŢIE

Respectarea strictă a 
normelor de carantină fi to-
sanitară, controlul minuţios 
al materialului de plantat, în 
special a celui de import

Utilizarea materialului 
sănătos de plantat, evitarea 
tăierii tuberculilor, eliminarea 
plantelor bolnave din câmpul 
semincer, curăţirea şi dezin-
fectarea spaţiilor de păstrare 
şi echipamentului pentru ma-
nipularea cartofului.

PUTREGAIUL 
BRUN 
AL CARTOFULUI 
(Pseudomonas 
solanocearum)

Primele simptome apar 
în faza înfloririi-începutul 
formării tuberculilor. Boala 
se manifestă prin stoparea 
creşterii plantelor, veste-
jirea şi îngălbenirea folia-
jului, tulpinile devin brune 
şi cad.

La tăierea tulpinii şi tu-
berculului se observă puncte 
negre ale inelului vascular. 
în condiţii favorabile atacul 
decurge foarte rapid şi în 
2-3 zile plantele se vestejesc 
complet. Tuberculii şi stolonii 
atacaţi uneori putrezesc în 
câmp, dar mai des în timpul 
păstrării.

Principala sursă de in-
fecţie sunt tuberculii atacaţi, 
dar poate să ierneze în sol şi 
mai ales în resturile vegetale 
ale multor plante sălbatice.

MĂSURI 
DE PROTECŢIE

Putregaiul brun este mai 
des întâlnit în zonele tropice 
şi subtropice, de aceea este 
considerat boală de caran-

tină. Depistarea infecţiei în 
forma latentă este foarte difi -
cilă şi costisitoare.

Din măsurile de protecţie 
impuse, principala este su-
pravegherea strictă a cultu-
rilor de cartof provenite din 
import, utilizarea materialu-
lui săditor sănătos, evitarea 
tăierii şi vătămării tubercu-
lilor, respectarea tehnologiei 
de cultivare a cartofului.

 DĂUNĂTORII 
CARTOFULUI

Cartoful este atacat de 
mai mult de 16 dăunători. Şi 
în condiţiile ţării noastre pot 
fi  întâlnite mai multe specii 
de dăunători, economic mai 
importanţi fi ind Gândacul din 
Colorado, Afi dele cartofului, 
Viermii sârmă, Viermii albi 
(larve de cărăbuş), Coropâş-
niţa, Nematodele comun, 
Nematodele cu chişti.

GÂNDACUL 
DIN COLORADO 
(Leptinotarsa 
decemlineata)

Gândacul iernează în 
sol în special în câmpul în 
care s-a crescut cartoful la 
o adâncime de 35-50 cm 
în dependenţă de tipul şi 
structura solului.

Ieşirea din sol are loc 
primăvara, când tempera-
tura solului se ridică până 
la 12-16°C, şi durează apro-
ximativ 2-3 săptămâni.

La început gândacii 
hibernaţi sunt slăbiţi, 
zboară puţin, de multe 
ori merg spre câmpul 
de cartof pe sol. După 
împerechere peste 2-3 
săptămâni femelele de-
pun în decurs de o lună 
700-2400 ouă, de obicei 
în partea de jos a frunze-

lor. În decurs de 5-11 zile 
de la depunerea ouălor 
apar primele larve. Ciclul 
de dezvoltare al larvelor 
este alcătuit din patru 
stadii care decurge timp 
de 15-30 zile. La maturi-
tate larvele intră în sol la 
o adâncime de 5-15 cm şi 
se împupează. Peste 6-15 
zile ele se prefac din nou 
în adulţi care încep o ge-
neraţie nouă. 

MĂSURI 
DE PROTECŢIE

Printre măsurile de pro-
tecţie care pot îndepărta apa-
riţia adulţilor un rol destul 
de important îl joacă asola-
mentul, cultura trebuie să fi e 
amplasată la o distanţă cât 
mai mare de câmpul prece-
dent. Distrugerea samulastrei 
cartofului din alte culturi, 
arătura adâncă şi prăşiturile 
după împupare reduc nu-
mărul adulţilor. Plantarea 
timpurie cu cartofi  încolţiţi şi 
de calitate (certifi cat) amână 
atacul asupra plantelor tinere 
şi întârzie apariţia pragului 
economic de dăunare.

Pentru combaterea gân-
dacului din Colorado sunt 
recomandate următoarele 
insecticide: Victenon, 50%-
0,5-0,6 kg/ha, Confi dor, 20% 
0,2-0,3 kg/ha, Regent, 25% 
- 0,5 kg/ha, Mospilan, 20% - 
0,04-0,06 l/ha, Zolone, 35% 
- 1,5-2,0 l/ha, Nomolt - 0,25 
kg/ha. Ultimul este inhibitor 
de chitină şi se aplică în peri-
oada depunerii ouălor, nu are 
efect contra adulţilor şi larve-
lor din ultimele generaţii.

Pentru ca tratamentul să-
şi atingă scopul maxim şi să 
asigure o combatere efi cientă, 
este necesar ca echipamentul 
tehnic să fi e în stare perfectă, 
iar insecticidul să acopere 
toată planta.

Petru ILIEV
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MOLDOVA RĂMÂNE DIN NOU FĂRĂ RACHETE ANTIGRINDINĂ

În perioada aprilie-iunie, 
angajaţii de la cele 115 staţii 
de lansare a rachetelor anti-
grindină din ţară au lansat 
aproape trei mii de proiectile 
din cele 5 mii 600 disponi-
bile. Chiar şi aşa, din cauza 
restricţiilor, grindina a afec-
tat sute de hectare de livezi 
şi culturi agricole din nordul 
ţării.

Ion Garaba, director, 
Serviciul Antigrindină: «Pe 
sectorul protejat au fost afec-
tate doar 300 de hectare. Din 
462 de situaţii, doar în şapte 
situaţii au fost căderi de grin-

dină. Pe teritoriul neprotejat, 
s-au înregistrat peste cinci 
mii de hectare».

Specialiştii Serviciului 
Antigrindină susţin că nu pot 
prognoza, pe termen lung, 
care vor fi  căderile de grindi-
nă. Iar ca urmare, este greu 
de evaluat cantitatea necesa-
ră de rachete.

Ion Garaba, director, Ser-
viciul Antigrindină: ”Dar to-
tuşi, da, suntem în faţa unui 
pericol real şi numărul stocat 
să fi e insufi cient şi drept 
consecinţă să fi e înregistrate 
afectări de grindină anume 

din lipsă de rachete, cum cu 
regret am avut situaţie ana-
logică şi anul trecut”.

Serviciul Antigrindină a 
solicitat autorităţilor să ofere 
surse fi nanciare suplimenta-
re pentru procurarea a încă 
două mii de rachete, însă au-
torităţile au informat despre 
faptul că nu au bani pentru a 
acoperi acest defi cit. O rache-
tă antigrindină costă 6.300 
de lei. Totodată, menţionăm, 
că cele 115 staţii antigrindi-
nă au capacitatea de a prote-
ja un milion 600 de hectare 
de terenuri agricole.

„În sectorul agrar, va 
trebui să începem un 
proces foarte activ de 
asociere. Producătorii 
mici nu vor putea de sine 
stătător să se conformeze 
cerinţelor UE, nici în ceea 
ce priveşte  calitatea, nici 
cantitatea şi nici ritmu-
rile de furnizare”, a spus 

viceministrul, la o discu-
ţie publică organizată de 
către Delegaţia Uniunii 
Europene la Chişinău, cu 
ocazia semnării Acordului 
de Asociere cu UE. Parla-
mentul a adoptat în acest 
an o lege cu privire la gru-
purile de producători. De 
asemenea, vor fi  acordate 

fonduri europene în aceas-
tă direcţie.

În cadrul aceluiaşi 
eveniment, referindu-se 
la avantajele Acordului de 
Asociere cu UE, viceminis-
trul economiei, Octavian 

Calmâc, a menţionat că 
se va îmbunătăţi calitatea 
produselor şi serviciilor 
prestate, datorită fondu-
rilor europene investite 
în programul de crearea 
a laboratoarelor, pentru 

protejarea pieţei interne 
de produsele de proastă 
calitate.

„Trebuie să recunoaş-
tem că în ultimii ani 
statul nu a investit în 
procesul de supraveghere 
a pieţei şi în asigurarea 
calităţii produselor plasate 
pe piaţă. Ducem lipsă de 
capacitatea de a verifi ca 
calitatea produselor im-
portate şi le acceptăm aşa 
cum sunt. Nu le supunem 
testelor de laborator”, a 
remarcat viceministrul.

Potrivit lui Octavian 
Calmâc, programul de 
crearea a laboratoa-
relor are drept scop şi 

certifi carea produselor  
exportate. „Nu este vor-
ba de utilizarea acestor 
echipamente doar pentru 
exporturile în UE. Acelaşi 
lucru trebuie să-l facem 
şi cu Federaţia Rusă, ca 
să evităm discuţiile in-
terminabile vizavi de ca-
litatea produselor noas-
tre”, a subliniat ofi cialul. 
Viceministrul a mai spus 
că autorităţile doresc 
să creeze mecanisme şi 
proceduri, prin care să se 
asigure că producţia ex-
portată este calitativă.

Republica Moldova a 
semnat Acordul de  Asocie-
re cu UE pe 27 iunie.

Moldova riscă să rămână din nou fără rachete antigrindină, iar o 
suprafaţă mai mare de culturi agricole ar putea fi  afectată, aşa cum 
s-a întâmplat şi anul trecut. Şi asta pentru că Serviciul Antigrindi-
nă nu dispune de rachete sufi ciente, iar autorităţile nu au bani pen-
tru a acoperi acest defi cit. Până acum, de grindină au fost afectate 
peste 300 de hectare de culturi agricole, anunţă postul TV7.

PENTRU A FACE FAŢĂ CERINŢELOR UE 
AGRICULTORII VOR TREBUI SĂ SE ASOCIEZE

Afl at în vizită la o com-
panie agricolă din raionul 
Vulcăneşti, care deţine 960 
de hectare de grîu, Bumacov 
a menţionat că anul curent 
recolta a crescut de la 2,9 
tone la hectar la 3,3 t/ha.

„Avem un an agricol 
foarte bun, sperăm că con-
tribuţia sectorului agrar va 
depăşi 25 de miliarde de lei. 
De pe cele 310 mii ha de 
grîu se aşteaptă o recoltă 
globală de circa un milion 
de tone. În condiţiile în care 
avem grîu de calitate, nu 
mai sîntem nevoiţi să im-
portăm şi astfel putem vorbi 
de preţuri mai mici şi la pâi-
ne”, a afi rmat Bumacov.

Prezent la recoltarea 
grâului, Premierul Iurie 
Leancă a menţionat că Acor-
dul de Liber Schimb cu UE, 
care a fost semnat recent la 

Bruxelles, va crea condiţii 
prielnice pentru ca produse-
le moldoveneşti să facă faţă 
concurenţei.

„Trebuie să exportăm nu 
doar materie primă, dar şi 
produse cu valoare adăuga-
tă. Investiţiile la nivel local 
reprezintă mai multe locuri 
de muncă, care în cele din 
urmă contribuie la creşterea 
economiei naţionale”, a spus 
şeful Executivului.

Producţia de grâu din 
acest an va fi  cu aproximativ 
10 la sută mai mare faţă de 
anul trecut. Fermierii nu se 
grăbesc însă să vândă ce-
realele, din cauză că preţul 
acestora este mai mic decât 
se aşteptau.

Agricultorii refuză să 
vândă grâul la un preţ mai 
mic de 2,7 lei pentru un 
kilogram. Ei spun că acest 

preţ ar putea să le acopere 
cheltielile. 

‚’Până când grâul îl de-
pozităm, fi indcă acum, în 
momentul de faţă preţurile 
sunt joase, de aceea că inter-
mediarii se folosesc de ne-
cesitatea agricultorului de a 
achita anumite cheltuieli. La 
moment, intermediarii oferă 
de la 1,80 până la 2,30 lei. 
Dar dacă o să aşteptăm pu-
ţin eu cred că o ajungă până 
la 2,80 - 3 lei”, spune agri-
cultorul Vladimir Davidescu.

Unii agricultori, însă, au 
încheiat contracte înainte 
de a începe recoltarea cere-
alelor.

„Am riscat şi am făcut 
câteva contracte «future», 
adică contracte cu două luni 
înainte de recoltare. Am ris-
cat şi am făcut. Practic îmi 
pare că am ghicit, la rapiţă 

am făcut 5,55 din gospodă-
rie», a menţionat agriculto-
rul Petru Mihov.

Premierul Iurie Leancă 
a anunţat că va convoca o 
şedinţă în cadrul căreia va 
discuta despre preţurile pro-
duselor agricole.

„Se aşteaptă o recoltă 
foarte bună în acest an. 
Trebuie să asigurăm con-
diţii foarte bune pentru ca 
cei care au investit bani, 
eforturi, energie, sudoare, 
să poată avea cele mai 
bune condiţii pentru rea-
lizarea acestor produse”, 
a declarat premierul Iurie 
Leancă.

În acest an, în Moldova a 
fost semănat grâu pe o su-
prafaţă de 310 000 de hec-
tare. Fermierii se aşteaptă 
la o productivitate medie de 
3,2 tone de grâu la hectar.

PREŢUL LA PÎINE SAR PUTEA MICŞORA DIN TOAMNĂ

Pentru a face faţă exigenţelor europene, pro-
ducătorii agricoli vor trebui să se asocieze în 
grupuri, notează viceministrul agriculturii, 
Gheorghe Gaberi. Potrivit ofi cialului, există 
foarte mulţi producători mici care vor trebui 
să depună eforturi considerabile pentru a 
accede pe piaţa comunitară, transmite IPN.

Anul acesta avem o recoltă mult mai mare 
la grâu comparativ cu anii precedenţi, de 
aceea nu este exclus să avem şi preţuri 
mai mici la pâine. Declaraţiile au fost fă-
cute de ministrul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, Vasile Bumacov, informează 
MOLDPRES.
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Potrivit analiștilor po-
litici, Chişinăul a semnat 
documentul ofi cial care 
poziţionează Moldova de 
peste Prut pe drumul eu-
ropean, nu doar la nivel 
economic, ci şi la nivel 
politic, primul pas în 
acest sens fi ind făcut în 
noiembrie anul trecut, la 
summitul de la Vilnius, 
ocazie cu care s-a parafat 
acordul de asociere.

Practic, cele 28 de sta-
te membre UE (blocul UE-
28) şi-au deschis porţile 
spre ţările Parteneriatului 
Estic şi speră să-şi extin-
dă infl uenţa într-o zonă 
în care, până acum, Fede-
raţia Rusă dicta din punct 
de vedere economic și 
politic. Negocierile pentru 
semnarea Acordului de 
Asociere şi Liber-Schimb 
între Bruxelles şi Chişi-

nău au fost demarate în 
ianuarie 2010 şi fi nalizate 
spre sfârșitul anului tre-
cut, cu parafarea docu-
mentului la summitul de 
la Vilnius.

Odată cu semnarea 
acestui acord de asociere 
între Uniunea Europeană 
şi Republica Moldova, va 
exista o zonă de liber-
schimb. Acest lucru în-
seamnă reducerea tarifelor 
vamale, accesul nelimitat 
şi fără restricţii tarifare 
aplicate produselor mol-
doveneşti pe piaţa Uniunii 
Europene, dar şi transfor-
marea Republicii Moldova 
într-o piaţă nouă pentru 
producătorii din spaţiul 
comunitar. În plus, piaţa 
internă va fi  supraveghea-
tă şi supusă controalelor 
de calitate, la standardele 
impuse de Bruxelles.

Chiar dacă semnarea 
acordului de asociere este 
un pas important spre in-
tegrarea în Uniunea Euro-
peană, Republica Moldova 
mai are multe de făcut 
pentru a ajunge acolo. 
Spre exemplu, României 
i-au fost necesari 12 ani 
pentru acest lucru, de la 
semnarea acordului de 
asociere cu UE, în 1995, 
până la aderarea care 
a avut loc la 1 ianuarie 
2007.

„Cred cu tărie că vom 
merge inainte, și nu îna-
poi. Integrarea europeană 
ne vor face mai puternici. 
În toamnă trebuie să 
arătăm că ne-am rupt de 
trecut și am ales viitorul”, 
a precizat în discursul său 
premierul Iurie Leancă.

Tot Iuri e Leancă pre-
ciza zilele trecute pentru 
presa pro-rusă că Repu-
blica Moldova speră să 
continue să facă parte din 
zona de liber schimb cu 
ţările membre ale Comu-
nităţii Statelor Indepen-
dente (CSI).

„Avem cu CSI un acord 
similar cu cel pe care îl 
vom semna mâine (n.r. - 
vineri) cu UE: un acord de 
liber schimb. Nu văd ni-
ciun motiv pentru care ar 
trebui să schimbăm ceva. 
Pornim de la faptul că 
zona de liber schimb cu 
UE coincide în totalitate 
cu normele de comerţ li-
ber din cadrul CSI, având 
în vedere că aceste două 
elemente se bazează pe 
principiile Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului 
(OMC)”, a spus prim-mi-
nistrul Leancă.

Ministrul Economiei, 
vicempremierul Vale-
riu Lazăr, a declarat, la 
Bruxelles, că semnarea 
Acordului de asociere 
Moldova-UE însemnaă o 
nouă marjă de încredere 
pe care o primeşte Gu-
vernulu de la Chişinău. 
„Am avut pe de o parte 
un sentiment de mândrie 
si satisfactie profesionala 
când am văzut că cele 28 
de state au aplicat sem-
nătura pe acest acord, 

pentru că ne-au mandatat 
cu încredere”, a spus ofi -
cialul.

„E o muncă enormă în 
spate pentru a crea pre-
misele necesare acestei 
semnături. Prin aplicarea 
semnăturii ni s-a dat incă 
o marjă de incredere şi 
astea sunt mesajele cu 
care vreau să merg acasă 
la colegi, pentru că sunt 
mai mulţi ani de muncă: 
armonizarea legislatiei, 
necesitatea de a liberaliza 
comertul cu UE, dar şi ne-
cesitatea de a ne proteja 
producătorii, greul abia 
incepe”, precizează minis-
trul Economiei. 

„Acordul va declanşa 
transformările pe care le 
aşteptăm şi rezolvarea 
problemelor reclamate de 
potenţiali investitori: să 
creăm condiţii de muncă, 
mai multe locuri de mun-
că, să exportăm mărfuri şi 
nu oameni, or acest acord 
în sine şi angajmentele 
pe care ni le-am asumat 
tocmai asta înseamnă”, a 
mai spus Lazăr. 

„Avem de implemen-
tat circa 500 de directive 
europene. Deja la acest 
moment observăm nece-
sitatea de a schimba anu-
mite lucruri, mentalitatea 
în primul rând, şi celor 
din sectorul public, dar şi 
privat. Vom avea reguli 
de joc mai bune, bugetul 
va avea posibilitatea de 
a investi mai mult în in-
frastructuri. Oamenii vor 
drumuri, utilităti, locuri 
de muncă, iar acest acord 
declanșează mecanismele 
care vor realiza aceste 
obiective”, constată vice-
premierul.

„Imi doresc ca mai 
multă lume din Republi-
ca Moldova, producători 
agricoli şi industriali să 
meargă în lume si să dis-
cute cu semenii lor. Oa-
menii noştri au nevoie de 
istorii de succes. Ne vom 
deschide piaţa treptat, 
dar UE deja a structurat 
pentru noi un program de 
suport, cum ar fi  efi cienta 
energetică”, consideră 
demnitarul. 

INTEGRARE

REPUBLICA MOLDOVA SA POZIŢIONAT 
PE DRUMUL EUROPEAN 
LA NIVEL ECONOMIC ȘI POLITIC
27 iunie 2014, va reprezenta pentru Repu-
blica Moldova o zi istorică. Ţara noastră s-a 
asociat cu blocul UE-28 şi a demarat un 
parteneriat pe termen lung, unul care ar 
putea duce în fi nal la integrarea în Uniunea 
Europeană.

O delegaţie condusă 
de Henrik Huitfeldt, şef 
de cooperare pentru 
dezvoltare în cadrul 
Ambasadei Regatului 
Suediei în R. Moldo-
va, a efectuat o vizită 
de studiu la proiectul 
interregional «Îmbună-
tăţirea sistemului in-
tegrat de management 
al deşeurilor solide în 
raioanele Şoldăneşti, 
Rezina şi Floreşti». 
Scopul vizitei a fost 
de a evalua oportu-
nitatea cofi nanţării 

acestui program de 
salubrizare, transmite 
MOLDPRES.

Oaspeţii suedezi 
au fost documentaţi 
cu situaţia curentă de 
implementare a proiec-
tului nominalizat.

Potrivit lui Henrik 
Huitfeldt, în urma 
evaluării efectuate Gu-
vernul Suediei ar putea 
iniţia cofi nanţarea pen-
tru construcţia Centru-
lui intermunicipal de 
gestionare a deşeurilor 
solide în satul Parcani, 

raionul Şoldăneşti, care 
în prezent este la etapa 
proiectării.

Agenţia de Dezvol-
tare Regiona lă Centru 
(ADR Centru) a început 
implementarea proiec-
tului «Îmbunătăţirea 
sistemului integrat de 
management al deşeu-
rilor solide în raioanele 
Şoldăneşti, Rezina şi 
Floreşti» în anul 2010. 
Începînd cu anul cu-
rent ADR Centru va 
continua activităţile în 
raza raioanelor Rezina 

şi Şoldăneşti. Pe terito-
riul raionului Floreşti 
proiectul va fi  monito-
rizat de ADR Nord.

Iniţial, după imple-
mentarea proiectului, 
circa 77 de mii de 
locuitori vor benefi cia 
de un sistem comun 
de management al 
deşeurilor solide. Ulte-
rior, este preconizată 
extinderea proiectului 
pentru a acoperi nece-
sităţile a 200 de mii de 
locuitori din cele trei 
raioane.

GUVERNUL SUEDIEI ESTE DISPUS SĂ CONSTRUIASCĂ LA ŞOLDĂNEŞTI 
UN POLIGON MODERN PENTRU DEŞEURI
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NITRAȚI

Nitraţii se acumulează în 
producţia agricolă cultivată 
pe solurile în care cantitatea 
lor e sporită. Sursele poluării 
solurilor sunt îngrăşăminte-
le minerale, precum şi cele 
organice bogate în azot, care 
intră în componenţa nitraţi-
lor. Cantitatea de nitraţi în 
producţie depinde nu numai 
de dozele îngrăşămintelor 
azotate, dar şi de termenele 
încorporării lor, de timpul 
însămânţării, de durata zilei, 
de condiţiile iluminării. De 
exemplu, pe sectoarele afl ate 
la umbră şi în cazul semă-
năturilor dese, conţinutul de 
nitraţi este mai mare. 

DE UNDE 
APAR NITRAŢII

Nitraţii pot pătrunde în 
apele subterane la o mare 
adâncime. Aceste substanţe, 
care sunt considerate prin-
cipalele elemente nutritive 
pentru plante, poluează pro-
dusele şi pun în pericol via-
ţa noastră. Prezintă pericol 
nu nitraţii ca atare (NO3), ci 
nitriţii (NO2), care derivă din 
ei, precum şi sărurile acidu-
lui azotic. Această reacţie 
de transformare are loc în 
tubul digestiv al omului şi 
al animalelor, precum şi în 
cazul păstrării îndelungate 
a produselor de origine ve-
getală. În afară de nitriţi, 
o infl uenţă nocivă asupra 
organismului o exercită 
aminele secundare şi nitroa-
minele. Toate aceste com-
binaţii, afl ându-se în canti-
tăţi mai mari decât dozele 
admise în apa potabilă sau 
în produsele proaspete (mai 
ales, în culturile legumicole) 
provoacă distrugerea hemo-
globinei în sânge, formân-
du-se, totodată, metahemo-
globina. Ultima e deosebit 
de periculoasă pentru copii 
(boala „albastră” a copiilor 
sau cianoza) şi pentru ani-
malele tinere. Nitrozaminele 
şi nitrozamidele exercită o 

ATENŢIE LA NITRAŢI, 
SUNT PERICULOȘI PENTRU SĂNĂTATEA OMULUI
Adeseori vorbim despre nitraţi doar la pia-
ţă, când procurăm legume şi fructe, apoi în 
localităţile în care apa din fântâni este polu-
ată. În ţările Uniunii Europene, majoritatea 
ziarelor şi posturilor de radio şi televiziune 
au un subiect comun: nitraţii. La noi, proble-
ma nitraţilor era discutată în mass-media 
mai mult anii trecuţi. Toţi se activează doar 
atunci când apare un semnal îngrijător des-
pre otrăvirea, mai ales a copiilor, cu nitraţii 
din legume. 

acţiune cancerigenă, mu-
tagenică şi toxică asupra 
embrionului. Doza maximă 
de nitraţi inofensivă pentru 
om este de 5 ml la 1 kg din 
masa corpului. 
Principalele surse de nitraţi 
pentru om sunt: salata, 
sfecla, varza, pătrunjelul, 
mărarul, morcovul, ridichea, 
ceapa verde, reventul, pepe-
nii verzi, pepenii galbeni şi 
fructele. Nitraţii pot nimeri 
în organism şi cu apa pota-
bilă, în cantităţi mai mici - 
cu laptele, carnea şi brânza.

ATENŢIE 
LA PEPENII VERZI 
ŞI CEI GALBENI!

Nitraţii se acumulează în 
plante neuniform, cantitatea 
lor fi ind schimbătoare: în 
frunze procentul lor e mai 
redus, iar în tulpină - mai 
mare. Cantitatea maximă 
de nitraţi se acumulează în 
părţile plantelor care sunt 
mai aproape de rădăcină. 
Frunzele mărarului, ale pă-
trunjelului conţin cu 50-60% 
de nitraţi mai puţin decât 
tulpinile acestor plante, frun-
zele verzii roşii - cu 70% mai 
puţin decât cotorul.

Stratul de la suprafaţă 
al morcovului conţine cu 
80% mai puţini nitraţi de-
cât partea din mijloc, iar la 
castraveţi şi ridichi, dimpo-
trivă, cantitatea de nitraţi e 
cu 70% mai mare în codiţă 
decât la mijloc. Nu se reco-
mandă de consumat miezul 
verde de lângă coaja pepe-
nilor verzi (harbujilor) şi a 
celor galbeni (zemoşilor). 
Castraveţii urmează a fi  cu-
răţiţi de coajă, iar partea de 
la coadă trebuie aruncată.

CUM SĂ DETERMI
NĂM 
CANTITATEA 
DE NITRAŢI

Cercetările au arătat 
dependenţa strânsă dintre 
conţinutul de nitraţi din 
soluri, apa freatică, legu-
mele şi fructele cultivate 
pe diferite soluri - totul 
depinde de nivelul de apli-
care şi de durata de supra-
dozare a îngrăşămintelor 

cu azot, de textura solului, 
de natura plantelor şi de 
condiţiile meteorologice 
(nebulozitate, temperatură, 
umiditate).

Determinarea corectă 
a conţinutului de nitraţi 
în producţia agricolă se 
realizează pe cale analiti-
că, semicantitativ, cu aju-
torul unei hârtii indica-
toare care se colorează la 
contactul cu sucul celular. 
În funcţie de intensitatea 
coloraţiei, comparată cu 
o scală de etaloane, se 
apreciază concentraţia de 
NO3-. Cantitativ, NO3- se 
determină cu ajutorul 
unui potenţiometru cuplat 
cu un electrod ion selec-
tiv pentru NO3- . Ambele 
metode pot fi  practicate 
în condiţii de teren şi 
chiar de piaţă. Pentru a 
preveni pătrunderea aces-
tor substanţe dăunătoare 
în organism, la noi, în R. 
Moldova, cu vreo zece ani 
în urmă, se recomanda să 
fi e utilizaţi diferiţi indica-
tori, de exemplu: „Indam”, 
„Nitram”. Produşi de AŞP 

„Selecţia”, aceşti indicatori 
determină (ce-i drept, cu 
aproximaţie) concentraţia 
nitraţilor în produsele ali-
mentare.

CÂTEVA 
RECOMANDĂRI 
ÎN VEDEREA
REDUCERII 
CANTITĂŢII DE NITRAŢI

La cultivarea legumelor 
pe loturile de pe lângă casă 
se recomandă nutriţia su-
plimentară a plantelor cu 
îngrăşăminte ce nu conţin 
nitraţi, ciamide sau îngră-
şăminte aminoazotate. De 
notat că ultima nutriţie su-
plimentară cu îngrăşăminte 
azotate se face cu 1-1,5 luni 
până la recoltare. Cu cât e 
mai mare termenul de la 
ultima nutriţie până la re-
coltare, cu atât mai puţini 
nitraţi vor fi  în produse. 

În plus, trebuie de ţinut 
minte şi faptul că udatul re-
gulat al plantelor contribuie 
la reducerea acumulărilor 
de nitraţi, datorită răspân-
dirii uniforme a alimentării 
cu azot.

Pe măsura coacerii fruc-
telor, nivelul nitraţilor în 
ele se reduce, dar fructele 
răscoapte şi rădăcinoase 
conţin cantităţi excesive de 
nitraţi. Atenţionăm că e mai 
bine să renunţaţi la legume 
cultivate în sere, deoarece 
ele conţin cantităţi conside-
rabile de nitraţi. 

În procesul fi erberii, cca 
50% din nitraţi se pierd şi 
se distrug. Totuşi, sucurile 
din legume şi fructe pot să 
conţină o anumită cantitate 
de nitraţi. Diluarea sucurilor 
concentrate cu apă fi artă 
şi consumul lor în cantităţi 

raţionale exclude acumula-
rea nitraţilor în organism. 
La depozitarea legumelor şi 
fructelor, trebuie respectate 
cu stricteţe condiţiile de 
păstrare.

Cantitatea de nitraţi 
poate fi  redusă curăţind păr-
ţile plantelor în care conţi-
nutul respectivelor substan-
ţe este maxim. În fructele şi 
legumele decojite, conţinu-
tul de nitraţi se reduce cu 
15-20%. În cartofi i, morco-
vii, sfecla şi varza ţinute în 
apă timp de o oră conţinu-
tul de nitraţi scade cu 25-
30%. În cazul fi erberii, timp 
de 30-40 min., din cartofi  
se elimină până la 80% din 
nitraţi, din morcov, varză - 
70%, din sfeclă - 40%. Apa 
în care au fi ert legumele 
trebuie aruncată neapărat. 
În legumele puse la murat 
şi în cele marinate conţi-
nutul de nitraţi se reduce 
până la 50%, dar în primele 
zile ale murării, când are loc 
un proces intens de sinteză 
a nitraţilor şi nitriţilor, nu 
este recomandat consumul 
acestor legume.

În condiţiile vieţii actua-
le, responsabilitatea pentru 
sănătatea noastră nu le re-
vine exclusiv producătorilor 
care au poluat producţia 
agricolă sau medicilor, ci, în 
primul rând, fi ecăruia din-
tre noi. Or, noi înşine avem 
datoria de a promova zi de 
zi un mediu şi un climat 
nepoluat, care să ne asigure 
un trai sănătos, un echilibru 
fi zic şi psihic. Este un drept 
al fi ecărui om să cunoască 
modalităţile şi căile de pre-
venire a îmbolnăvirilor şi 
de edifi care a unei sănătăţi 
durabile. 

Andrei GUMOVSCHI,
doctor în agricultură,

conferenţiar universitar
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 INTERNAȚIONAL

Suprafaţa agricolă a 
Poloniei este de 16.2 mi-
lioane ha, din care 12.1 
milioane ha reprezintă 
teren arabil, cu aproxima-
tiv 20% mai mult decât 
România.

”Calitatea terenurilor 
agricole poloneze este, 
însă, scăzută, cu aciditate 
în general ridicată. Pro-
centul de soluri slabe, ca-
racterizate printr-un con-
ţinut mare de nisip, este 
dublu în Polonia faţă de 
media UE -  60,8% versus 
31,8%.  Această slabă ca-
litate a solului, combinată 
cu condiţii climaterice nu 
foarte favorabile, generea-

ză o productivitate agrico-
lă sub media europeană. 
De reţinut este faptul că și 
în aceste condiţii, preţu-
rile medii ale terenurilor 
agricole în Polonia sunt cu 
peste 50% mai mari decât 
în România”, explică Flo-
rin Rus, General Manager 
Proagro Capital.

Potrivit analizei ci-
tate, soluţia poloneză 
în faţa acestor premise 
nefavorabile agriculturii 
a reprezentat-o tehnolo-
gizarea și specializarea pe 
anumite domenii în care 
acum se numără printre 
liderii mondiali: cultivarea 
de secară, cartofi  și mere, 

creșterea porcinelor și in-
dustria laptelui.

”Specializarea caracte-
ristică Poloniei a determi-
nat ca zonele din centru, 
nord și est să se concen-
treze pe secară și cartofi , 
iar cultivarea plantelor cu 
cerinţe mai mari de sol 
să se facă în vest și sud-
est. Creșterea vitelor este 
specifi că voievodatelor 
Podlasie, Wielkopolska și 
Mazovia, a porcinelor în 

Pomorskie și a ovinelor în 
zona muntoasă Malopols-
ka”, se mai arată în stu-
diul fondului de investiţii.

PREŢ MEDIU 
DE 4.700 
DE EURO/HECTAR

Din momentul integră-
rii în Uniunea Europeană, 
potrivit Agenţiei Agricole 

Imobiliare din Polonia. 
cererea de teren agricol 
a fost într-o continuă 
creștere. În 2011, preţul 
mediu al unui hectar de 
teren agricol polonez era 
de 4.700 Euro, comparativ 
cu 4.300 Euro în 2010 și 
3.750 Euro în 2009. Par-
celele de calitate sunt, 
evident, mai scumpe, un 
hectar în Wielkopolska 
fi ind evaluat în 2011 la 
aproximativ 8.500 Euro, 
valoare care a crescut ușor 
în ultimii ani, când ofer-
ta a scăzut considerabil. 
Practic, în acest moment 
nu prea mai există teren 
agricol disponibil în Polo-
nia, așa că piaţa înregis-
trează un oarecare blocaj 
în acest sens. Mai mult, 
pământurile bune sunt 
deţinute de fermieri care 
au realizat de acum câţiva 
ani care este potenţialul 
acestei ramuri economice.

În Polonia, un rol 
foarte important în siste-
matizarea proprietăţilor 
agricole l-a avut Agenţia 
Proprietăţilor Agricole 
care a preluat și redis-
tribuit, printr-o schemă 
complexa, proprietăţile 

fostelor ferme de stat în-
spre proprietatea privată. 
Agenţia a preluat 3,7 mln 
ha de la fermele de stat, 
care erau în număr de 
1.666 și aveau o supra-
faţă medie de 2.260 ha, 
și le-a direcţionat spre 
privat.

STRĂINII VOR AVEA 
LIBER LA ACHIZIŢII 
ABIA DIN 2016

Piaţa terenurilor agri-
cole din Polonia se va li-
beraliza abia în anul 2016. 
Până atunci, achiziţiile 
directe de teren agricol de 
către străini sunt limitate 
birocratic, la fel ca și su-
prafaţele.

În ultimii ani, majori-
tatea achiziţiilor făcute de 
investitorii străini au fost 
efectuate prin intermediul 
companiilor cu acţionariat 
strain, la fel ca si in Ro-
mania.

240 EURO/HECTAR  
SUBVENŢIA MEDIE 
ÎN POLONIA

Subvenţia directă pen-
tru o suprafaţă de un hec-
tar este în acest moment 
de 240 euro, din care 215 
euro reprezintă contribu-
ţia UE, iar 25 Euro aportul 
naţional. Dimensiunea 
medie a unei ferme din 
Polonia este în continuă 
creștere, ajungând la apro-
ximativ 10 ha.
Aproape 20% din su-
prafata agricola a tarii 
este arendata, iar arenda 
medie per hectar variaza 
intre 70 si 250 Euro, in 
functie de zona si caracte-
risticile solului.

Agrointel 

Agricultura Poloniei este unul dintre mode-
lele de succes în Uniunea Europeană, reușind 
să își depășească difi cultăţile legate de cali-
tatea slabă a solului și de producţiile cu mult 
sub media UE. Pe acest fond pozitiv era de 
așteptat ca și piaţa terenurilor agricole să 
cunoască un avânt considerabil în ultimii 
ani. Potrivit unei analize realizate de către 
Proagro Capital, primul fond agricol de inves-
tiţii din România, încă de acum trei ani, pre-
ţurile pentru un hectar de teren agricol ajun-
seseră la un maximum de 8.500 de euro.

 CUM ARATĂ PIAŢA TERENURILOR AGRICOLE DIN POLONIA: 

DEȘI SOLUL ARE O CALITATE SLABĂ, 
PREŢURILE ATING 8.500 de euro/hectar
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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 20 - 30 iunie 2014 (www. agravista.md)

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md
Responsabilitatea pentru veridicitatea ofertelor plasate aparține www.agravista.md

FRUCTELE MOLDOVENEŞTI SUNT 
MAI SCUMPE DECÂT CELE EXOTICE 
DIN CAUZA ÎNGHEŢURILOR 
ŞI PLOILOR DIN ACEST AN

OFERTE
Nume produs Descriere produ-

sului Cantitate Regiune

PRODUSE APICOLE

Produse apicole
Vind miere de albină 
polifl oră 

4 tone Glodeni s.Balatina, Telefon: 069718891  

Produse apicole Vând miere de rapiţă 450 kg Glodeni, s. Balatina, Telefon: 069718891  
Produse apicole Vând miere de mai o tonă Glodeni s. Dușmani, Telefon: (249) 74636  

FRUCTE

Cireșe
Vând cireșe, soiul 
Cecalov, calitatea 
înaltă 

20 tone
Fălești, s. Năvârneţ, Telefon mobil: 069213297, 
Email:victor_agheni1959@rambler.ru 

Cireșe
Vând cireșe, soiul 
Cecalov 

5 tone
Fălești, s. Chetriș, Telefon mobil: 069233509, 
069553653, Email: jornyayon@mail.md  

Cireșe Cireșe 5 tone
Ungheni, s. Chirileni, Manager: Vultur Grigore, Te-
lefon:(236) 75329  

LEGUME
Ceapă Vând  ceapă 2 tone Glodeni, Telefon:(249) 24812  
Ceapă Vând ceapă 7 tone Glodeni, s . Balatina, Telefon: (249) 41011  

Castraveţi Castraveţi 5 tone
Ungheni, s. Chirileni, Manager: Vladei Ion, Te-
lefon: (236) 23923, (236) 75341, Telefon mobil: 
079207222  

Castraveţi Castraveţi de seră 5 tone
Ungheni, s. Manoilesti, Director: Anatolie Glo-
deanu, Telefon: (236) 73253, Telefon mobil: 0795 
50647  

Castraveţi Vând castraveţi 300 kg Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249) 41011  
Roșii Vând roșii 500 kg Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249) 41011  

Roșii
Roșii de seră de 
calitate înaltă 

5 tone
Ungheni, s. Manoilesti, Manager: Glodeanu Vla-
dislav, Telefon: (236) 73253, Email:vladislav_glo-
deanu@mail.ru  

Roșii Roșii de seră 3 tone
Ungheni, s. Chirileni, Manager: Strungaru Ni-
colae, Telefon: (236) 75207, Telefon mobil: 
069357289  

Varză Vând varză din sere 3 tone
Ungheni, s. Manoilesti, Manager: Glodeanu Vla-
dislav, Telefon: (236) 73253, Email:vladislav_glo-
deanu@mail.ru  

Dovlecei Vând dovlecei 300 kg Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249) 41011  
Cartofi  timpurii Vând cartofi  timpurii 5 tone Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249) 41011  

Cartofi  timpurii Cartofi  timpurii 5 tone
Ungheni, s. Valea Mare, Manager: Pascaru 
Anatolie, Telefon: (236) 43230, Telefon mobil: 
078284456  

ECHIPAMENTE AGRICOLE
Echipamente 
agricole

Vând combină 
Niva 5 

o unitate
Dondușeni, s. Arionești, Telefon: (246) 24384,Te-
lefon mobil: 076709070  

Echipamente 
agricole

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

ALTELE

Soia Vând soia 270 tone
Glodeni, str. Moldova, nr. 32, Telefon: 
(249) 23439, (249) 22056, Telefon mobil: 
69123238, Email:srlagdav@mail.md 

Porumb
Comercializez po-
rumb 

10 tone
Edineţ, s. Corpaci, Telefon:(246) 24384, Telefon 
mobil: 069161639  

Floarea-soarelui
Vând 2,5 T de fl oa-
rea soarelui 

2 tone Glodeni s. Balatina, Telefon: 069718891  

Ulei Vând ulei 500 litri
Glodeni, s. Petrunea, Telefon:(249) 26782, Telefon 
mobil: 079977248  

Ulei Vând ulei vegetal 5 tone
Fălești, s. Horești, Director: Revenco Anton, Te-
lefon: (259) 77174, (259) 77012, Telefon mo-
bil: 079850249  

Hrișcă
Vând hrișcă, necu-
răţită 

4 tone
Fălești, s. Mărăndeni, Director: Girstega Vasi-
le, Telefon: (259) 72337, Telefon mobil: 69212681  

Sorg Vând sorg 6 tone
Fălești, s. Albineţul Vechi, Director: Berdea Nico-
lai, Telefon: (259) 70321  

Porci
Vând purcei-lan-
drast 

5 capete Glodeni s. Petrunea, Telefon mobil: 079502749  

Bovine
Vânt tauri a câte 
700kg fi ecare 

7 capete Glodeni s. Petrunea, Telefon mobil: 079502749  

CERERI
Nume produs Descriere produ-

sului Cantitate Regiune

Fasole uscata Cumpăr fasole 20 tone Glodeni, Telefon: 060626707  

Floarea-soarelui
Cumpăr fl oarea-
soarelui

50 tone Glodeni, Telefon:  060626707  

Echipamente 
agricole

Cumpăr remorca 
pentru
colectarea fânului

o unitate
Fălești, s. Hitrești, Administrator: Stadnic Oleg, 
Telefon mobil: 068921845  

Tarabele din pieţile 
din capitală sunt pline 
de fructe şi legume au-
tohtone. Deşi ne afl ăm în 
sezonul în care ar trebui 
să savurăm din plin gus-
tul vitaminelor, preţul 
unui kilogram de caise 
sau coacăză sperie mulţi 
consumatori. Astfel, mulţi 
moldoveni nu se gândesc 
să mai pregătească dul-
ceţurile şi compoturile de 
altă dată.

Chiar dacă sunt culti-
vate la noi, preţurile fruc-
telor de sezon depăşesc 
preţul celor importate. 
Astfel, pentru un kilogram 
de cireşe în pieţile din 
capitală plătim un preţ 
de 20-25 de lei, iar un ki-
logram de caise nu costă 
mai puţin de 35 de lei:

„Unde s-a mai văzut ca 
vişinile sau cireşile să fi e 
mai scumpe ca citricile, 
care sunt aduse din alte 
ţări. Nu ne putem permite 
pentru a ne sătura, dar nu 
să mai conservăm pentru 
iarnă”, declară pentru 
„Evenimentul Zilei”, Elena 
Platon, cumpărătoare.

Preţuri exorbitante 
din cauza primăverii reci. 
Comercianţii spun că anul 
ploios au afectat recoltele 
şi din acest motiv, fruc-
tele nu pot fi  vândute la 
preţuri mai mici: „Plouă 
în fi ecare zi, recolta a fost 
dur afectată. Nu consider 
că ar trebui să vând mun-
ca mea pe nimic”, afi rmă 
IonVârlan, comerciant.

Totodată, Alexandru 
Slusari, preşedintele 
Uniunii Asociaţiilor Pro-
ducătorilor Agricoli „Uni-
AgroProtect” a menţionat 
că pentru cireşe şi vişine, 
anul acesta este unul ne-
favorabil. Din acest motiv, 
preţurile sunt mai mari. 
„Polenizarea târzie şi pri-
măvara rece au afectat 
anul acesta recolta”, afi r-
mă Alexandru Slusari.

PREŢUL 
PRODUCĂTORILOR 
DIFERĂ DE CEL AL 
COMERCIANŢILOR

Producătorii afi rmă că 
preţul fructelor nu acope-
ră chletuielile pe care le 
au. „Profi t au comercianţii, 
dar nu noi.Nu consider 
că preţul unui kilogram 
de fructe este mare. De 
exemplu, la piaţa angro un 
kilogram de caise este de 

15 lei. Coacăza este scum-
pă, din cauza primăverii 
reci, dar şi lucrările sunt 
scumpe. 

Numai pentru a culege 
un kilogram de coacăză, 
eu plătesc un lucrător zece 
lei. Zmeură anul acesta 
este destulă, dacă anul 
trecut un kilogram era în 
jur de 35-40 lei, anul aces-
ta reducere la preţ e in jur 
de 40%. Deci, are de câş-
tigat numai cel care şme-
chereşte, dar nu cel care 
munceşte”, declară pentru 
„Evenimentul Zilei”, Vasile 
Platon, producător.

De asemenea, Vasile 
Platon afi rmă că din cauza 
îngheţurilor piersicile şi 
caisile au avut de suferit. 
Şi din cauza situaţiei din 
Ucraina, preţurile la fructe 
sunt mai mici.

Marcel Bobeica, antre-
prenor, afi rmă că în anul 
acesta, faţă de anul trecut, 
recolta la piersici este mai 
mica. Dacă în 2013, agri-
cultorul a obţinut 8 tone 
de fructe la hectar, în anul 
curent recolta ajunge la 
doar 2 tone la hectar.
Preţul angro pentru un 
kilogram de piersici este 

de 5 lei. Iar în pieţele din 
Capitală, un kilogram de 
nectarine poate fi  cumpă-
rat cu 15 lei/kg.

PREŢURILE 
PIPERATE 
LA FRUCTE 
ŞI LEGUME 
ŢIN CĂMĂRILE 
FĂRĂ CONSERVELE 
DE ALTĂDATĂ

Pentru un kilogram de 
roşii autohtone scoatem 
din buzunar în jur de 28 
-35 de lei. Pentru conser-
varea roşiilor, multe gos-
podine aşteaptă toamna, 
căci speră că preţurile 
acestora va fi  mai mic.

„Abia pentru o salată 
îmi permit să cumpăr 
roşii, dar pentru conserve 
nici nu mă gândesc. Preţul 
este exagerat, nu mă ţine 
buzunarul pentru a alinta 
beciul acum cu conserve”, 
declară Ilona Prisăcari, 
cumpărătoare.

„La momentul actual 
în pieţe se vând roşiile, 
care sunt cultivate în sere. 
Peste zece zile, cel târziu 
două săptămâni preţul 
roşiilor va scădea de două 
ori, căci se deschide sezo-
nul lor”, spune Alexandru 
Slusari.

Preşedintele Uniunii 
Asociaţiilor Producătorilor 
Agricoli a menţionat, că 
nu mai merită ca gos-
podinele să pregătească 
conserve pentru iarnă din 
legume şi fructe: „Preţul 
conservelor puse în vân-
zare sunt accesibile, iar 
cheltuielile pentru prepa-
rarea conservarea legume-
lor şi fructelor sunt mari. 
În prezent, nu se merită 
conservarea lor în condiţii 
casnice”. 
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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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