Creşterea iepurilor de casă –
o idee de afacere profitabilă
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Moldova, pe al treilea loc în lume
privind ritmul de creștere
a prețurilor la grîu
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Moldova s-a clasat pe locul al treilea
în lume privind creșterea prețurilor la
grîu în perioada februarie 2012 – februarie 2013, cu indicele de 43%. Acest
lucru este menționat în revizuirea trimestrială a prețurilor la produsele alimentare, elaborat de Banca Mondială.
Experți de la Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare explică creșterea prețurilor la grâu prin seceta severă
din anul trecut care a compromis circa 40 la sută din recoltă, Producția de
grâu a coborât la 494 mii de tone, față
de 795 mii tone în anul precedent, iar
producția de cereale, în general, a scăzut la jumătate.
Cel mai mult, prețurile la grîu au
crescut în această perioadă în Belarus și
Brazilia – 46% și 45%, respectiv. După
Moldova, clasată pe locul al treilea în
ceea ce privește creșterea prețurilor la
grîu, urmează India și Pakistan, unde
prețul grîului a crescut cu 33% în am-
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bele cazuri, precum și Sudan și Ucraina,
unde prețul grîului a crescut cu 32% și
31%, respectiv. Reprezentanții Băncii Mondiale afirmă că, în ultimul an,
numai Bolivia a raportat o scădere a
prețurilor la grîu pe piața internă cu 3%.
În revizuirea trimestrială a prețurilor
la produsele alimentare, efectuată de
către Banca Mondială, se menționează
că prețurile mondiale la alimente au
continuat să scadă timp de șase luni
consecutive, dar sînt încă extrem de
mari și apropiate de maximul istoric.
Prețurile persistent ridicate și volatile
la alimente nu influențează doar nivelul foamei și malnutriției în lume, dar și
cel al obezității populației. Acest lucru
se datorează faptului că, în condițiile
unor prețuri ridicate la produsele alimentare, oamenii aleg produsele mai
ieftine și de calitate mai joasă pentru
a putea să-și hrănească familiile. Jumătate dintre persoanele supraponde-

rale din lume trăiesc în doar nouă țări
– China, SUA, Germania, India, Rusia,
Brazilia, Mexic, Indonezia și Turcia,
aceasta fiind o dovadă că obezitatea nu
este o epidemie care afectează numai
țările bogate.
Conducerea
Băncii
Mondiale
menționează că milioane de oameni
continuă să sufere de nutriție proastă,
fie că este vorba de foame, malnutriție
ori obezitate, care poate duce la moarte prematură. În 2008, numărul
populației adulte supraponderale era
de 1,46 miliarde de oameni, dintre care
508 milioane – obezi. Chiar și potrivit unor estimări conservatoare, către
2030, acest număr ar putea crește pînă
la 2,16 miliarde de oameni supraponderali, și aproape se va dubla pentru
persoanele în raport cu persoanele obeze, pînă la 1,12 milioane de adulți. Acest
lucru va afecta toate regiunile, inclusiv
țări precum China și India.
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Carne de miel la prețuri Moldova a exportat, în februarie,
avantajoase
un volum record de mere în Rusia
Până la Paște mai sunt încă săptămâni bune, dar în
piețele din Bălți se vinde deja carne de miel. Cei care aleg
să-și facă din timp provizii pentru masa de sărbătoare pot
profita de prețuri mai mici. În ajunul sărbătorilor Pascale,
pentru un kilogram de carne de miel veți scoate din buzunar de două ori mai mult, spun comercianții.
În prezent, un kilogram de carne de miel poate fi cumpărat cu 55 de lei. Comercianți nu ascund, însă, că în ajun
de sărbătoare, prețul s-ar putea dubla.
Carnea de miel reprezintă o sursă de venit pentru
mulți crescători de oi din regiunea de Nord a țării. Zilele
trecute, pe piața agricolă din Edineț s-a înregistrat o oferta mare de carne de miel în carcase. Producătorii vând
angro intermediarilor la prețul de 50-60 lei/kg, iar intermediarii comercializează carnea de miel la 75 lei/kg.

În februarie, Moldova a exportat în Rusia un
volum record de mere pentru această lună. Potrivit
presei ruse, care face trimitere la Serviciul Federal
de Statistică al Federației Ruse, în luna februarie a
acestui an, Moldova a livrat pe piața rusă peste 12
tone de mere, de 2 ori mai mult decît în aceeași lună
a anului trecut, acesta fiind un volum record pentru
această lună. Pentru comparație, în ultima lună de
iarnă din 2012, Moldova a exportat în Rusia peste 6
mii de tone.
În total, în cele opt luni ale sezonului curent, Rusia a achiziționat aproape 150 mii de tone de mere
din Moldova, cu 16% mai puțin decît în aceeași perioadă a sezonului precedent. Cu toate acestea, merită
remarcat faptul că volumul maxim de mere din Moldova pe piața rusă în sezonul actual a fost livrat în

ianuarie și februarie, în timp ce, în mod tradițional,
cea mai mare cantitate de mere sînt expediate din
Moldova în Rusia în a doua jumătate a toamnei.

S-a majorat prețul la sfecla roșie autohtonă
Ofertele producatorilor autohtoni de sfecla roșie
scad de la o zi la alta. Potrivit unui sondaj efectuat
recent de angajații AO Agroinform Edineț, la nordul
republicii producatorii mai dețin în stoc circa o sută
tone de sfeclă roșie.
Săptămâna curentă, pe unele piețe agricole, monitorizate de experții AGROinform, s-au înregistrat
majorări de prețuri la acest produs. Sfecla roșie autohtona este mai scumpă față de cea importată. Astfel, la Chișinău sfecla roșie se comercializă angro cu
5,50 lei/kg. Acest preț este cu circa 37 % mai mare

față de prețul mediu din ultimele săptămâni. Sfecla
roșie din Belorus se vinde la prețul de 4 lei/kg.
În luna martie a anului trecut, pe piețele agricole
din Moldova s-au înregistrat prețuri medii la sfecla
roșie cuprinse între 3 lei/kg și 4 lei/kg, cu exceptia
pieței agricole din Ungheni, unde s-a înregistrat - 6
lei/kg. Dacă ne referim și la alte perioade similare din
anii precedenți, atunci cel mai scump s-a comercializat sfecla roșie în anul 2010, când prețul sfeclei s-a
menținut la nivelul de 6 - 7 lei pentru un kilogram.
Sursa: AGROinform, Edineț

Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova
Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md
Denumirea produsului

Ardei dulce
Cartofi
Castraveţi
Ceapă galbenă
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Morcov
Pătrunjel
Praz
Ridiche neagră
Roşii de seră
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză
Varză broccoli
Varză conopidă
Varză de pechin
Varză roşie
Vinete
Banane
Căpşune
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Richard
Miez de nucă
Pere
Portocale
Prune uscate
Struguri albi de masă
Struguri de masă Moldova
Struguri roşii de masă

Piaţa agricolă Edineţ

Piaţa angro Chişinău
Piaţa agricolă Ungheni
Piaţa agricolă Cahul
(Albişoara)
mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
45,00
37,00
45,00
40,00
60,00
65,00
65,00
3,80
3,00
5,00
4,00
3,50
5,00
5,00
3,80
4,70
4,50
27,00
25,00
32,00
30,00
35,00
35,00
35,00
25,00
25,00
25,00
3,50
3,00
5,00
3,50
4,50
5,00
5,00
4,00
4,00
4,00
40,00
45,00
40,00
35,00
35,00
38,00
38,00
40,00
40,00
40,00
35,00
35,00
35,00
28,00
28,00
28,00
5,00
4,00
6,00
5,00
7,00
7,00
7,00
5,00
5,00
5,00
65,00
65,00
65,00
15,00
15,00
15,00
2,00
4,00
4,00
4,00
3,00
5,00
4,00
3,00
3,00
3,00
25,00
25,00
33,00
30,00
30,00
35,00
35,00
25,00
25,00
25,00
5,00
4,00
5,00
4,00
5,00
7,00
7,00
5,00
5,00
5,00
30,00
25,00
30,00
28,00
30,00
35,00
35,00
30,00
30,00
30,00
1,50
2,00
3,00
2,50
3,50
5,00
4,00
2,50
3,00
2,50
45,00
45,00
45,00
28,00
20,00
25,00
25,00
35,00
35,00
35,00
10,00
8,00
10,00
9,00
12,00
15,00
15,00
5,00
5,00
5,00
5,00
40,00
30,00
35,00
30,00
FRUCTE
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
65,00
65,00
65,00
55,00
60,00
55,00
23,00
19,00
19,00
19,00
23,00
20,00
22,00
20,00
20,00
20,00
20,00
22,00
19,00
22,00
19,00
20,00
20,00
20,00
4,00
3,00
6,00
4,00
3,00
5,00
4,00
4,00
5,00
4,00
5,50
3,50
8,00
6,00
5,00
8,00
8,00
7,00
8,00
7,00
5,00
3,00
5,00
5,00
5,00
7,00
7,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
8,00
8,00
65,00
75,00
70,00
45,00
50,00
45,00
38,00
47,00
45,00
14,00
17,00
17,00
17,00
20,00
20,00
20,00
24,00
23,00
30,00
30,00
25,00
35,00
30,00
12,00
12,00
16,00
13,00
24,00
20,00
27,00
20,00
20,00
35,00
20,00
23,00
45,00
55,00
55,00
-

Piaţa angro Bălţi

minim

maxim

mediu

minim

maxim

1,00
3,50
4,00
3,00
3,50
1,50
-

5,00
4,50
4,00
3,00
4,50
2,00
-

3,50
4,00
4,00
3,00
4,00
1,70
-

45,00
1,80
26,00
3,00
35,00
4,50
2,00
25,00
4,00
28,00
1,50
28,00
10,00
5,00
40,00

45,00
6,50
30,00
5,50
35,00
7,50
3,50
30,00
7,00
30,00
2,50
28,00
10,00
5,00
40,00

1,50
2,50
1,50
80,00
-

4,00
3,50
2,50
90,00
-

2,50
3,00
2,00
83,00
-

23,00
23,00
22,00
3,00
4,00
4,50
5,00
14,00
21,00
12,00
22,00
23,00

23,00
23,00
24,00
6,00
8,00
5,00
5,50
14,00
30,00
14,00
24,00
23,00
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 EDITORIAL

Liliana BEREGOI

Cărările
sufletului
nostru
Eram copil. Alergam pe
drumuri cunoscute și necunoscute. Credeam mereu că sunt
drumurile mele, doar ale mele,
că o să merg pe ele până la
sfârșit și nimeni nu mă va opri
din cale. Dar într-o zi m-am
trezit că m-am dezis de ele,
de potecile care duceau spre
un altceva în care credeam cu
desăvârșire, am renunțat la ele
și la mine, le-am șters mecanic
din inima și mintea mea. Leam abandonat în momentul în
care cei ce aveau încălțămintea
murdară și-au permis să-mi
desfunde cărările și să-mi păteze urmele, să-mi calce pe inimă fără pic de regret.
Da, ei au fost cei care involuntar mi-au arătat că sunt și
alte căi, ale sufletului, pe care
le țin ascunse doar pentru
mine, le mai las uneori în grija
ploilor de toamnă și primăvară
și fug...Rog ploile să-mi răzmoaie cărările, ca să nu mai
poată ajunge nimeni la mine,
să rămân în fața mea ... singură și să dau socoteală pentru
anii duși, pentru drumurile bătătorite de alții, pentru mizeria
adunată în suflet, pentru supărările și neîmpăcările cu sine,
pentru fiecare clipă pe care am
irosito.
Am obosit.
De prea mult umblet prin
această lume, lume ce-și vinde
cărările pentru un dram ieftin
de iubire.
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Antreprenoriatul
oferă femeilor din Moldova
libertate și independență
La un an de la lansarea programului „Femeile în afaceri“,
administrat de BERD cu suportul financiar al Guvernului
Suediei, 35 de beneficiare spun
că antreprenoriatul le oferă libertate și independență. Larisa
Plugaru din Chișinău este una
dintre doamnele care acum zece
ani au decis să-și lanseze o afacere proprie în Republica Moldova. Astăzi este șefa singurei
companii din țară care produce
de îmbrăcăminte de protecție.
„Am lucrat la o companie privată, dar aveam impresia că pot
mai mult. Așa că m-am lansat în
afaceri și acum știu exact că ceea
ce fac îmi aduce nu doar un venit, ci și satisfacție personală. În
plus, pot să-mi administrez singură timpul“, susține antreprenoarea. În câțiva ani, compania
a reușit să se impună pe piață,
dar nu era suficient. „Odată cu
schimbarea vremurilor și a apariției internetului, aveam nevoie
de promovare virtuală. Nu putea fi orice site, aveam nevoie
de poze de calitate și un design
frumos, dar cheltuielile erau
prea mari așa că am tot amânat
această investiție“, susține femeia. Astfel, în 2012 a apelat la
programul „Femeile în afaceri“,
administrat de BERD și susținut
financiar de Guvernul Suediei,
care oferă granturi pentru servicii de consultanță în dezvoltarea
afacerii sau rezolvarea problemelor cu care se confruntă firma. A lansat site-ul în iulie, iar
de atunci compania a avut doar
de câștigat. „Înainte trebuia să

minute. În plus, nu avem nevoie
de un alt contabil sau angajați în
plus“, explică Elena Păduraru.

„Doamnele
trebuie
încurajate“

mă duc la fiecare spital sau centru medical pentru a promova
produsele. Acum stau în birou,
iar cei interesați pot vedea tot ce
producem noi pe site-ul companiei. Avem mai multe solicitări,
iar vânzările au crescut cu 10%.
Ni s-au întors 60% din prețul site-ului, cam 28.000 de lei“, mai
spune Larisa Plugaru.

„Când femeile au un venit mai bun și copiii beneficiază de o educație mai
bună“ - Ingrid Tersman,
ambasadoarea Suediei în
Republica Moldova

De același program a beneficiat și Elena Păduraru (30
de ani) din Chișinău, care are
o companie ce importă și distribuie produse de cofetărie
din România. „Ne-au ajutat să
implememntăm un soft, care
gestionează activitatea noastră
comună cu furnizorii din România“, explică femeia. Softul, care
a costat peste 2.000 de euro, o
ajută pe Elena să economisească
timp. „O factură ca s-o eliberezi
trebuie s-o scrii de mână, iar
noi eliberăm peste 20 de facturi
pe zi și consumăm mult timp
pentru o factură. Cu noul soft
această factură se emite în 2-3

Potrivit managerului național al proiectului Veronica
Arpintin, până în prezent 35
de companii au beneficiat de
asistența programului „Femei
în afaceri“. „Există un interes
mare, proiectele sunt din domenii IT sau producerea mobilei, care nu sunt specifice
femeilor. Doamnele vor să-și
extindă afacerile, dar au posibilități limitate, pentru aceasta
ele trebuie încurajate“, susține
Veronica Arpintin. Proiectul
ar putea fi extins. „Când vom
ajunge la sfârșitul programului
vom calcula efectele acestuia,
dar și dacă este o cerere pentru
asemenea finanțare“, conchide
Ingrid Tersman, ambasadoarea
Suediei în Republica Moldova.
Un milion de euro pentru consultanță Proiectul „Femeile în
afaceri“, în valoare de 1 milion
de euro, a fost lansat anul trecut
și poate fi accesat până în 2014.
Banii au fost prevăzuți pentru
90 de companii conduse de
antreprenoarele de pe ambele
maluri ale Nistrului. Subvenționarea constituie 60-70% din
costul proiectului aprobat spre
finanțare, însă nu mai mult de
10.000 de euro.

Persoanele cu pensii mai mici de 1 300 de lei vor primi
suplimentar bani de la stat din mai
Persoanele care au pensii
mai mici de 1300 de lei /circa
80 de euro/, după indexarea
din 1 aprilie, vor primi un adaos financiar de la stat din luna
mai, inclusiv pentru aprilie.
Un anunț în acest sens a făcut
astăzi Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, informează MOLDPRES.
Beneficiarilor de pensii pentru limită de vîrstă integrală li
se vor adăuga 90 lei, iar beneficiarilor de pensii pentru limită
de vîrstă incompletă – 50 lei.
Totodată, beneficiarii de pensii de invaliditate vor primi de
la 50 la 90 de lei, în funcție de
gradul de dizabilitate.
Beneficiarii de alocații so-

ciale de stat, cu excepția alocației pentru îngrijire și a ajutorului de deces, vor primi suplimentar din partea statului
50 de lei.
Totodată, se majorează cu
8,25% pensiile pentru cetățenii care au avut de suferit de pe
urma catastrofei de la Cernobîl,
cuantumul cărora după indexare nu depășește 1300 lei. Cu
10,4 % vor fi mărite pensiile militarilor și ale polițiștilor, care
la fel după indexare vor primi
mai puțin de 1300 lei.
În R. Moldova sînt înregistrați în prezent 650 mii de
beneficiari de pensii. De la 1
aprilie, mărimea pensiei medii
constituie circa 1050 de lei.
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Aventura agricolă a devenit o afacere de succes
Agricultura este privită de
cele mai multe ori ca un domeniu destinat bărbaților. În ultimii ani însă tot mai multe femei
încearcă să spargă acest stereotip, lansând afaceri de succes
în domeniul agricol. Este și cazul Iuliei Murea, fondatoarea
întreprinderii specializate în
producerea strugurilor de masă
„Constimax” SRL din comuna
Budești, Chișinău, care cu șase
ani în urmă a ales să schimbe
munca de birou pe cea de femeie-agricultor.
La începutul anului 2007,
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova a lansat un proiect
prin care își propunea să atragă
cât mai mulți oameni în sectorul agricol și anume - în domeniul producerii strugurilor de
masă. Iulia Murea a decis atunci
că anume acesta este domeniul
în care își va putea demonstra
plenar calitățile de organizator.
Pentru că agricultura, în general, și, producerea strugurilor
de masă, în particular, sunt afaceri riscante, a început să se inițieze în tainele afacerii studiind
pentru început piața. Ulterior, a
participat la un șir de seminare
de informare organizate de diferite structuri internaționale, a
vizitat mai multe întreprinderi
din străinătate specializate în
producerea strugurilor de masă
și a studiat literatura de specialitate. Astfel, la sfârșitul anului
2007 a riscat și a luat un credit în valoare de100 mii dolari
de la o bancă din Chișinău și
a arendat 20 ha de pământ de
la țăranii din Budești pe care a
plantat soiuri de viță de vie cu
struguri de masă.

Iulia MUREA: Dacă cu 20
de ani în urmă cineva mi-ar fi
spus că voi deveni agricultor,
aș fi spus că glumește. Acum
însă mă mândresc cu activitatea pe care o desfășor, deoarece pe lângă faptul că este
„dulce”, îmi oferă satisfacția că
pot face ceva în țara mea. Înainte de lansarea acestei afaceri,
familia mea s-a aflat la un moment de cotitură, în care trebuia să decidem: ori plecăm peste
hotare, ori riscăm și întemeiem
o afacere. Când am văzut pentru prima dată terenurile arendate, pline de ciulini până la
brâu, nu am crezut că voi reuși
să cresc aici o vie de toată frumusețea. Dar am riscat, am depus mult efort și la moment nu
regret alegerea făcută. Acum,
în via de la Budești, situată pe
un loc pitoresc, lângă un iaz
cu pește, mă simt cel mai bine
și pot afirma cu încredere că
în Moldova și femeile pot face
afaceri în agricultură.

La patru ani de la plantarea
viei, proprietarii au recoltat prima roadă. De doi ani deja, familia Iuliei Murea comercializează
struguri atât pe piața internă,
cât și în Rusia, Ucraina și Belarus. De pe cele 20 de hectare
se recoltează anual aproximativ
200 tone de struguri. Investiția
minimă pentru plantarea unui

De la cai - la minitractoare
Au vândut caii și au cumpărat, în schimb,
motoare. Fermierii din satul Cornova, raionul
Ungheni, au ales utilaje de mici dimensiuni,
care s-au dovedit mult mai folositoare în
gospodărie, dar și mai ieftine în exploatare.
Până mai ieri, Constantin Golban înhăma
calul la plug și pornea în câmp. Pentru că
întreținerea animalului îl costa prea scump, el
și-a cumpărat un minitractor.
«Faci multe lucrări cu dânsul și puțin combustibil consumă. Dacă timpul e rău și nu putem

pe deal lucra, efectua lucrări agricole, el se hodinește și nu avem cheltuieli, dar calului, fie că plouă sau ninge, mancare trebuie să-i dăm», spune
gospodarul.
Un utilaj de acest tip consumă cel mult trei
litri de combustibil pe oră. Iar costurile anuale
de întreținere se ridică la aproximtiv 1.000 de
lei, de cinci ori mai puțin decât pentru un cal. Ca
urmare, și alți gospodari din Cornova au urmat
exemplul lui Constantin Golban.
«În vie, în livadă, pe pământ arabil lucrezi cu
dânsul, cu freza mai mult, Dacă avem porumb,
putem cultiva cu dânsul, pe două rânduri odată merge și coasă are», susține
locuitorul satului Cornova Simion Șoimaru.
Primarul din Cornova spune că nicio localitate din raionul Ungheni nu se
poate lăuda cu atâtea utilaje agricole de
mici dimensiuni.
“Motoblocuri sunt vreo 10, dintre
care opt sunt de capacitate mai mare, iar
două de capacitate mai mică. Tractoare
sunt în jurul la 60 de toate modelele, începând de la T16 și terminând cu T80»,
spune primarul de Cotova, Ștefan Roșca.
Un mini-tractor costă între 15 mii și
35 de mii de lei.

hectar de vie până la intrarea
acestuia pe rod se ridică la 160
mii lei. În plus, sume importante de bani au fost investite în
construcția unui drum de acces,
a unui apeduct și sistemului de
iluminat pe plantațiile de vie.
Dacă via este îngrijită corespunzător, atunci poți avea un
profit de câteva ori mai mare,
susține proprietara afacerii,
care adaugă că fără sisteme de
irigare, protecție antigrindină
și angajați școlarizați, dornici
de muncă, nu poate fi obținut
succes în acest domeniu.
Iulia Murea susține că
Moldova, deși este o țară agricolă, nu oferă toate condițiile
pentru practicarea unei agriculturi performante. În special, femeia de afaceri s-a referit la mentalitatea învechită a
funcționarilor, dar și a multor
fermieri, declarând că Ministerul Agriculturii ar trebui să
acorde mai mult ajutor și informație necesară agricultorilor începători.

Urmând exemplul viticultorilor din străinătate, Iulia
Murea a inițiat deja discuții
cu mai multe rețele de supermarketuri din Rusia, dar și alte
țări, în vederea livrării strugurilor, iar pentru a-și putea
onora angajamentele intenționează să achiziționeze un
frigider modern cu cameră de
răcire forțată, pentru a putea
păstra producția și a transporta strugurii la distanțe mari. La
moment, firma din Budești tatonează piața țărilor baltice și
cooperează cu alți producători
din localitate în vederea înregistrării unei asociații de producători regionali.
Iulia Murea consideră că de
plantațiile de vii, mai ales de
cele cu soiuri de masă, nu poți
avea grijă din birou. Trebuie
să fii în câmp zilnic, pentru că
doar așa agricultura performantă din Moldova poate deveni profitabilă.
Datorită procesului mecanizat de efectuare a lucrărilor cele
20 hectare de vii sunt îngrijite
de doar 10 angajați care, potrivit Iuliei Murea, au salarii pe
măsură. Numărul angajaților
poate ajunge la 20 în sezonul
de recoltare.
În afară de vița de vie, Iulia Murea mai deține un hectar
de livada de cireși, dar și... 20
de rațe mute, așa că afacerea
ei seamana tot mai mult cu o
gospodarie țărănească mare,
moderna și bine îngrijită. Acum
Iulia Murea cultivă câte 10 tone
de struguri la hectar și, ca orice om de afaceri pragmatic și
ambițios, se gandește ca pe viitor recolta să fie dublată, iar
gospodaria – extinsă.

Participă și tu la Forumul
”Oportunități de comerț agricol
în Bazinul Mării Negre”!
Federația Națională a
Agricultorilor din Moldova
AGROinform va organiza,
pe data de 22-23 mai 2013
ediția a II-a a Forumului
”Oportunități de comerț
agricol în Bazinul Mării Negre”. Evenimentul este parte
al proiectului „Facilitarea
comerțului cu produse agro-alimentare în Bazinul Mării Negre” implementat de Federația Națională a Agricultorilor din
Moldova AGROinform în parteneriat cu Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private, Mici și Mijlocii din Galați,
România și Fondul Regional de Susținere a Antreprenorilor din
Odessa, Ucraina în cadrul „Programului Operațional Comun
Bazinul Mării Negre”, finanțat de Uniunea Europeană.
Scopul evenimentului este de a promova relațiile comerciale
dintre antreprenorii agricoli din România, Ucraina și Republica
Moldova, identificarea căilor de colaborare, oportunităților de
investiții și afaceri în parteneriat.
La Forum sunt invitați să participe comercianți angrosiști,
producători agricoli mari și medii, exportatori.
Pentru înregistrare contactați-ne la numerele de telefon
0 22 23 56 98, 022 23 56 96.
Termenul limită pentru înregistrare este 19 aprilie 2013.
Numărul de participanți este limitat.
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Unui moldovean îi revine
Moldova a moștenit peste 7.000 de tone
de 2,5 ori mai puțină apă
de deșeuri chimice, după destrămarea URSS
decât unui cetățean european

Unui locuitor din Republica
Moldova îi revin circa 330m3 de
apă pe an, reieșind din resursele locale și 1.700m3 pe an când
se ia în calcul volumul cotei
parte de apă din râurile transfrontaliere, ceea ce este similar
nivelului României și aproape
de 2,5 ori mai puțin decât media europeană.
Surse din cadrul Ministerului Mediului au comunicat
pentru că Republica Moldova
dispune de 2,5 ori mai puțină
apă potabilă decât media europeană. În Europa, rezervele
de apă constituie 4,8 mii metri
cubi de apă pe an.
Râurile Nistru și Prut sunt
principalele artere de apă ale
Republicii Moldova. Principala
sursă de aprovizionare cu apă a
Republicii Moldova este fluviul

Nistru, căruia îi revin 83,6%,
râului Prut – 1,0%, apelor subterane - 15,2%, altor surse de
apă de suprafață - 0,2% din volumul total de consum.
Potrivit surselor din cadrul
Ministerului Mediului, rețeaua
hidrografică a Republicii Moldova mai include 3621 râuri,
lungimea sumară a cărora depășește 16 000 km.
De asemenea, pe teritoriul
țării mai există 4261 de lacuri
și bazine de acumulare cu o
suprafață totală de 333 km pătrați, cu un volum de acumulare
de 1,8 km pătrați.
Republica Moldova mai
este aprovizionată cu apă și
din cele peste 4.000 sonde și
din circa 180 mii de fântâni de
mină cu alimentare din pânza
freatică.

După destrămarea Uniunii
Sovietice, Republica Moldova
a moștenit peste șapte mii de
tone de deșeuri chimice. Este
vorba despre pesticide destinate în mare parte agriculturii.
Autoritățile au reușit să evacueze o mică parte a produselor
chimice nefolosite. Cea mai
mare cantitate rămâne, însă, în
depozitele din țară.
Presa scrie că, în perioada
chimizării agriculturii, anual, în Moldova erau importate
40.000 de tone de pesticide.
Principiul conducătorilor de
atunci era „Cât mai puține lucrări, cât mai multă roadă”.
Consecințele utilizării în exces
a substanțelor toxice au fost solurile otrăvite și tot mai mulți
bolnavi de cancer și ciroză.

Tarifele la curentul electric
ar putea crește în toată țara
Victor Parlicov, directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE)
nu exclude o majorare a prețului
energiei electrice pentru consumatori. Directorul general al ANRE
a declarat în cadrul unui interviu
pentru Europa Liberă că examinarea cererii de majorare a tarifelor
la curent electric, depusă încă la 22
martie 2013 de compania Gas Natural Fenosa va avea loc după ce și
rețelele electrice de distribuție din
proprietatea statului vor depune o

astfel de solicitare. „Noi am vrea să
stabilim concomitent tarifele pentru
toate întreprinderile din sectorul de
distribuție a energiei. Din această
cauză, probabil că vom purcede la
examinarea la pachet a tuturor tarifelor, odată ce și RED Nord și RED
Nord-Vest vor depune aplicațiile”, a
precizat Victor Parlicov. Directorul
ANRE nu a exclus faptul că cererea de ajustare a tarifelor ar putea fi
una justificată. Grupul spaniol Gas
Natural Fenosa a solicitat majorarea tarifelor cu până la 14% pentru
consumatorii conectați la rețelele
cu tensiune joasă și a depus deja o
cerere la ANRE. Aceasta după ce
în anul 2012 a înregistrat un profit
net de 29 de milioane de euro (circa
460 de milioane de lei), în creștere
cu aproape 21% față de cel din anul
2011, Pentru consumatorii industriali creșterea ar urma să fie mai
mică. De notat că în prezent tarifele la cele două rețele electrice din
proprietatea statului sunt mai mari
cu circa 8% decât cele controlate de
grupul spaniol Gas Natural Fenosa.
După mărimea tarifelor la energia
electrică Republica Moldova a întrecut deja România și Bulgaria.

Potrivit datelor statistice,
în ultimii 20 de ani, numărul
moldovenilor care mor din cauza maladiilor oncologice practic s-a dublat. Astfel, NATO s-a
angajat să sprijine Moldova în
scopul lichidării deșeurilor toxice. Organizația a finanțat o

serie de proiecte ce prevăd distrugerea otrăvurilor. În 2003, a
fost lansat un program care includea colectarea, ambalarea și
transportarea a peste 3.000 de
tone de pesticide în 37 de depozite speciale. Anul trecut, responsabili de la Ministerul Apărării declarau. pentru presă, că
în 2007, în cadrul unui proiect
finanțat de Fondul Global de
Mediu și Banca Mondială, au
fost evacuate în Franța peste o
mie de tone de pesticide.
Ecologiștii spun, însă, că în
23 de localități rămân stocate
aproximativ 6.000 de tone. Ei
atenționează că depozitele golite prezintă un pericol mare, la
fel și cele de pesticide lichide.
Asta pentru că pe căldură, vasele se fisurează, iar otrăvurile se
răspândesc în natură. Pericolul
este iminent și în cazul incendiilor, alunecărilor de teren și
inundațiilor.

Până la finele anului 2013 vor fi lansate
primele proiecte de producere
a energiei eoliene
Până la finele anului
2013, Moldova preconizează să lanseze primele proiecte privind producerea
energiei eoliene. Despre
acest fapt a declarat ministrul economiei, Valeriu
Lazăr, menționând că în
prezent, departamentul a
primit patru proiecte de
investiții pentru producția
de energie eoliană.
Se preconizează că
până la mijlocul verii,
autoritățile moldovene ar
trebui să modifice legea cu
privire la energia electrică, iar Agenția Națională
de Reglemenatre în Energie vă aproba tarifele
preferențiale, așa numitele
tarife verzi Feed-in pentru
producerea energiei electrice din surse regenerabile,
pe baza vântului, soarelui și
biomasei.
Ministrul economiei a
menționat că după modificarea legislației și aprobarea tarifelor Feed-in vor

fi create toate premisele
pentru ca în iunie-iulie
2013 să se emită primele
permisiuni pentru lansarea
proiectelor de producere a
energiei electrice din sursele regenerabile de energie.
Lazăr a subliniat că în
Moldova sunt mai mulți
doritori de a investi în
producția de energie eoliană decât republica și-ar
putea permite, de aceea
selectarea proiectelor de

investiție și a companiilor
se va realiza în urma unui
concurs. Criteriul principal de selecție va fi tariful
propus pentru consumatori.
Ministrul economiei a
amintit că Moldova preconizează ca până în anul
2020 să majoreze cota de
producere a energiei din
surse regenerabile până la
20% din volumul total de
consum.
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Tehnică utilă pentru salubrizarea
orașului Fălești

Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanțat de Uniunea
Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate
și Parteneriat și este co-finanțat de țările participante
în cadrul programului. (www.ro-ua-md.net)

În arealul transfrontalier
România–Ucraina-Republica
Moldova continuă implementarea proiectului „Îmbunătățirea
transfrontalieră a gestionării
deșeurilor municipale solide
din Republica Moldova, România și Ucraina” implementat de Consiliul raional Fălești
și finanțat de Uniunea Europeană, prin POC RO-UA-RM
2007-2013. În cadrul lui la 2829 martie curent în raionul Fălești a avut loc ședința de rînd a
echipei transfrontaliere, partenerilor de la Consiliul Județean
Iași, primăriile orașului Fălești,
Tîrgu-Frumos,
Novoselitsea,
Centrul Regional de Mediu
(REC Moldova) și AO CUTEZĂTORUL, membră a Federaației
Naționale AGROinform..
Genericul întrunirii de la
Fălești a fost elaborarea regulamentului raional de gestionare
a deșeurilor municipale solide
și dezvoltarea durabilă a planului de gestionare a deșeurilor
pentru raionul Fălești și orașul

din regiunea Cernăuți, Ucraina,
A.O. „CUTEZĂTORUL” au fost
transmise în folosință Direcției de Producție a Gospodăriei
Comunale și de Locuințe a or.
Fălești 2 autospeciale de tip
Gaz cu capacitatea de 8m3, și
autospeciala de tip Kamaz cu o
capacitate de 22 m3.
Autospecialele au fost procurate în cadrul proiectului
„Îmbunătățirea transfrontalieră a gestionării deșeurilor municipale solide din Republica
Moldova, România și Ucraina”,
finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional
Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.
La eveniment cu cuvinte de
salut au venit președintele raionului Fălești Valeriu Muduc,
Victor Cimpoieș managerul
proiectului, Silvia Vasile, Consiliul Judetean Iasi, Maria Ni-

Novoselitsea. Participanții la
seminar au avut o întîlnire de
lucru cu președintele raionului Fălești dl. Valeriu Muduc,
au vizitat obiectele construite
prin proiect în orașul Fălești
și comuna Risipeni, depozitul
centralizat al raionului Fălești
și firma de salubrizare.

corici primarul orașului Novoselitsea, Vasile Cireș, consilier
al Consiliului raional Fălești și
Vasile Bagrin, directorul firmei
de salubrizare. Cheile autospecialelor au fost înmînate de către partenerii din România și
Ucraina Silvia Vasile, Consiliul
Județean Iași și Maria Nicorici,
primarul orasului Novoselitsea,
participanti la eveniment.
Acest material a fost realizat
cu asistența financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestui document se află în totalitate în responsabilitatea Consiliului raional Fălești și nu poate fi considerată în nici un caz
ca reflectând poziția Uniunii
Europene sau a structurilor de
management ale Programului
Operațional Comun RomâniaUcraina-Republica Moldova
2007-2013

La 29 martie 2013 pe strada Mihai Eminescu din orașul
Fălești în prezența reprezentațiilor administrației publice locale de nivelul I si II din raionul
Fălești, partenerilor de la Consiliul Județean Iași, primăriile
orașelor Fălești, Tîrgu-Frumos, România, Novoselitsea

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE
A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”
Dezvoltarea afacerilor
Elaborarea planurilor de afaceri (acreditaţi la programele IFAD şi
proiectul ACED)
Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea
finanţărilor
Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor şi
identificarea furnizorilor de echipamente
Asistenţă la pregătirea aplicaţiilor pentru accesarea subvenţiilor
Organizarea vizitelor şi misiunilor de afaceri

Dezvoltarea cooperativelor de marketing
Asistenţă la crearea şi dezvoltarea cooperativelor de marketing
Asistenţă la crearea şi dezvoltarea asociaţiilor profesionale pe
produs
Instruiri în dezvoltarea afacerilor şi cooperativelor de marketing

Servicii de marketing





Servicii de intermediere a producţiei agricole
Oferirea informaţiei despre preţuri şi pieţe
Promovarea cererilor şi ofertelor comerciale
Elaborarea studiilor şi cercetărilor de piaţă
Pentru informaţii suplimentare apelaţi
oficiul 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
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Protecția eficientă a cerealelor –
garanția succesului și a bunăstării

În anul curent, condițiile climaterice, în perioada
toamnă – iarnă, au fost favorabile pentru agricultorii din
Moldova. Iarna relativ moale, și cantitatea de precipitații
sub formă de zăpadă și ploi, a mărit rezerva de umiditate
a solului și a contribuit la crearea condițiilor pentru creșterea și dezvoltarea culturilior cerealiere, atît a celor de
toamnă cît și a celor de primăvară.
Aceste condiții climaterice contribuie la creșterea numerică a organismelor nocive. Reeșind din condițiile stabilite, agricultorii sunt obligați, primăvara devreme, de
a evidenția fiecare cîmp, pentru a efectua un complex de
măsuri organizatorice și agrotehnice pentru crearea unei
situații fitosanitare favorabilă în semănăturile agricole.
Fără a exagera rolul pesticidelor, totuși trebuie de accentuat, că ele sunt principala sursă
pentru menținerea pragului numeric de dăunare a buruienilor,
dăunătorilor și bolilor la un nivel scăzut.
În acest domeniu, compania
„Chimagromarketing” dispune
și propune producătorilor agricoli, independent de formele de
organizare și suprafețele agricole, o gamă largă de preparate
cu o eficacitate înaltă și la prețuri convenabile.

O eficacitate înaltă pentru
nimicirea buruienilor dicotiledonate anuale și perene o are
erbicidul Amador (s.a amidosulfuron, 750 g/l). Este un
erbicid sistemic care se aplică
la culturile cerealiere. Clasa
chimică - sulfonilureice. Fiind absorbit de aparatul foliar

ajunge la punctele de creștere
și stopează divizarea celulelor
la buruienile sensibile. Ca rezultat creșterea și dezvoltarea
buruienilor este oprită imediat.
Peste 15-20 de zile buruienile
sunt distruse totale. Amador
acționează puternic asupra:
samuraslei de floarea soarelui,
turiței agățătoare, ridichioarei,
specii de romanițe, traista ciobanului, susai, știr, punguța
de cîmp, pălămidă de cîmp și
alte dicotiledonate. Distrugerea constituie 80-85%. Norma
de de consum a preparatului
Amador este de 0,02-0,025
kg/ha. Prelucrările se efectuiază în perioada înfrățirii pînă la
apariția primului internod.
La semănăturile de grîu
și orz, pe parcursul a 8 ani,
se folosește cu succes pentru
combaterea buruienilor dicotiledonate erbicidul sistemic
Ghersotil, 75 WG(s.a tribenuron-metil, 750 g/kg ). Erbicidul a arătat, în acești ani, o

eficacitate foarte înaltă contra
samuraslei florii soarelui, știr,
mac de cîmp, pălămidă, rapiță,
urzică, păpădie, turiță agățătoare și altele. Norma de consum – 25g/ha. Perioada optimă
de prelucrare este perioada de
înfrățire a culturii.
Podmarin E.C – Erbicid
sistemic, format din două substanțe active (2-ester etil-hexilic
2,4D- 452,42 g/l + florasulam
- 6,25 g/l), pentru combaterea
buruienilor dicotiledonate anuale și perene în semănăturile
spicoase și porumb. Este efectiv
contra turița agățătoare, coada
calului, zîrna neagră, mușețel,
specii de pălămidă, ridichioară,
romanițe etc.

Acțiunea erbicidului se manifesta în diapazoanele temperaturii de la + 5°C pînă la +25°C;
preparatul este de neînlocuit în
condițiile lipsei de precipitații.
Norma de consum a preparatului este de 0,4-0,6 l/ha. Perioada
de folosire la grîu și orz – de la
înfrățire pînă la al doilea internod, iar la porumb – 2 - 4 frunze
a culturii. Primele efecte vizibile
a erbicidului sunt observate deja
după 72 de ore de la aplicare, iar
distrugerea totală are loc după
2-3 săptămîni. Acțiunea erbicidului nu este influențată de căderile atmosferice după o oră de
la aplicare.
Optimum 48SL (s.a. dicamba, 480 g/l) – este un erbicid sistemic postemergent pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale și perene la
porumb, grîu și orz. Acționează
la un spectru larg de buruiene
- mai mult de 200 de specii.
La grîu și la orz este folosit în
perioada de înfrățire (nu mai
tîrzîu), la porumb în faza de 3-5
frunze. Norma de consum 0,4
l/ha la grîu, orz, și 0,4-0,8 l/ha
pentru porumb.
Din linia de fungicide a companiei „Chimagromarketing”,
pentru protecția semănăturilor
de grîu și orz contra făinării, rugina a grîului, rugina neagră a
grîului, rugina galbenă a cerealelor, septorioza, helmintospo-

Fitolecari, S.C (s.a. flutriafol, 250 g/l), un fungicid cu o
eficacitate înaltă, de tip sistemic,
pentru combaterea bolilor spicoaselor, sfeclei pentru zahăr, contra
făinării, septoriozei, helmintosporiozei, cercosporozei. După
contactul cu frunzele culturii,
preparatul pătrunde în frunze și
distruge miceliul al ciuperci. Preparatul are capacități curative și
de distrugere. Norma de consum

rioza, se recomandă fungicidul
Universal Tio 82,5 SP (tebuconazol, 125 g/kg+sulf, 700 g/
kg ). Fungicidul este un preparat compus din două substanțe
active, cu acțiune sistemică , de
contact și ca fumegant. Așa o
combinație asigură o eficacitate sporită a preparatului. Norma de consum a preparatului
la grîu și orz este de 1,0-1,5 kg/
ga. Termenul optim de aplicare este perioada de înfrățire și
stadiul de stindard. Universal
Tio se folosește cu succes la
protecția rapiței, contra putregaiului alb, alternariozei, fomozei și a altor boli.

0,5 l/ha pentru cereale și 0,25 l/
ha pentru sfecla de zahăr.
Principalele componente ale
succeselor noastre comune este
eficacitate înaltă a preparatelor,
prețurile rezonabile, calitatea și
siguranța producției.

Republica Moldova, or. Chisinau, str. Tighina, 65 of. 414
t/f (022)21-02-55, 21-02-47. www.himagro.md.
e-mail - chimagro.md@zandex.ru
Nord – 069123522; Centru – 069139202;
Sud - 068316668

Eşti în căutarea noilor pieţe de desfacere?

Nu ai acces la pieţele regionale?
Intră pe site-ul www.agrimarket-blacksea.com
și primește posibilitatea gratuită de a:
 Plasa oferte comerciale
 Vizualiza preţurile săptămânale pentru 15 poziţii de

legume şi 10 de fructe de pe 10 pieţe din România,
Ucraina şi Republica Moldova
 Utiliza baza de date a companiilor
 Accesa studii de marketing pe produse de valoare înaltă.
COMERCIALIZEAZĂ PRODUCŢIA AGRICOLĂ CU SUPORTUL

www.agrimarket-blacksea.com!
www.agrimarket-blacksea.com a fost lansat în cadrul proiectului „Facilitarea comerţului cu produse agroalimentare în Bazinul
Mării Negre”, implementat de Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform în parteneriat cu Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Private, Mici și Mijlocii din Galaţi, România și Fondul Regional de Susţinere a Antreprenorilor din Odessa,
Ucraina în cadrul „Programului Operaţional Comun Bazinul Mării
Negre”, finanţat de Uniunea Europeană.
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Creșterea iepurilor de casă –
Creșterea iepurilor de casă este
una din ramurile secundare a sectorului zootehnic al republicii. În
republică activitatea de creștere a
animalelor de blană este reglementată de Legea Zootehniei nr. 412XIV din 27 mai 1999 (MO nr. 7377/347 din 15.07.1999). Conform
acestui document creșterea animalelor poate fi practicată de orice
persoană fizică sau juridică, care
respectă cerințele ce țin de creșterea și întreținerea animalelor, în
corespundere cu cerințele sanitar
veterinare și de igienă la obținerea
producției de origine animalieră,
stipulate în Programul de Stat în
domeniul zootehniei.
Creșterea iepurilor de casă
este un business eficient, care
are următoarele avantaje:
 Creșterea iepurilor se efectuează într-o perioadă scurtă
și permite de a obține: carne
cu calități dietetice și diverse
subproduse.
 Cheltuieli reduse pentru lansare și spații reduse pentru
întreținere.
 Obținerea de iepurași (utilizați ulterior la creștere și îngrășare sau pentru prăsilă).
 Blana (pielea) obținută poate
fi utilizată în industria ușoară.
 Obținerea bălegarului - îngrășământ organic pentru
sporirea fertilității solului.
 Afacerea poate fi lansata în
proporții mici și extinsa pe
măsura posibilităților.
 Afacerea poate fi administrată
de membrii unei familii.
 Cerere sporită la carnea de
iepure pe piața locală și externă.

căperi speciale (bine aerisite, fără
curenți de aer reci, expuse mai puțin la razele soarelui și cu un regim
de umiditate și căldură constant),
unde vor fi plasate cuștile etajate.
La determinarea investiției nu au
fost luate în calcul procurarea încăperii necesare pentru creșterea și
îngrășarea iepurilor de casă, presupunând că antreprenorul deține în
proprietate aceste spații.

Creșterea și întreținerea iepurilor de casă este o ramură ce
necesită investiții relativ mici la
lansarea afacerii și este rentabilă
pentru orice antreprenor în cazul
administrării corecte a ei. În Republica Moldova cu 10-15 ani în urmă
cunicultura era destul de dezvoltată, iar în prezent această ramură
este în declin cu unele ameliorări și
îmbunătățiri semnificative (a fost

creată Asociația producătorilor de
iepuri și nutrii Myocastor Lepus,
președinte Victor Efros, care în
prezent promovează și facilitează
revitalizarea acestei ramuri). Actualmente se constată un interes
deosebit în rândul crescătorilor de
iepuri și tot mai mulți antreprenori
doresc să înființeze o crescătorie
pentru întreținerea iepurilor de
casă. Furajele pentru animale pot fi
fabricate de către fermier (în cazul
dat eficiența economică va fi mai
sporită) sau procurate din afara
gospodăriei.
Creștere și întreținerea iepurilor de casă nu necesită eforturi fizice mari și avantajul esențial constă
în faptul, că ei pot fi crescuți în spații reduse, consumând în principal
hrană vegetală sau produse și deșeuri vegetale ce se găsesc în orice
gospodărie casnică.
Există mai multe metode de
creștere și întreținere a iepurilor de
casă. În funcție de scopul strategic
și amplasarea afacerii, precum și
de mijloacele financiare disponibile se poate aplica una din cele patru
sisteme de reproducție: sistemul

C

de reproducție lent, sistemul de reproducție semi - intensiv, sistemul
de reproducție intensiv, sistemul
de reproducție foarte intensiv.
Un alt avantaj economic esențial al acestei ramuri este, că iepurii de casă se înmulțesc repede. O
iepuroaică fată de trei-șase ori pe
an și în mod obișnuit se obțin 7-8
pui la o fătare. Puii cresc și se dezvoltă foarte repede. Iepuroaicele
tinere pot fi date la reproducție la
4-6 luni. Iepurii tineri pot fi sacrificați la vârsta de 3-4 luni, având
greutate de 2,5 -3 kg (1,5 kg de
carne pe cărcas). Carnea de iepure

Calcularea investițiilor totale la înființarea mini fermei
de creștere și îngrășare a iepurilor de casă
(efectiv de 27 femele și 3 masculi)
Specificarea
Material de prăsilă (femele)
Material de prăsilă (masculi)
Cuști pentru animale adulte
Cuști pentru tineret
Utilaj pentru prepararea concentratelor
Inventar la fermă (adăpătoare, etc.)
Cheltuieli neprevăzute (10% din total)
Investiţii totale

UM
cap
cap
unit
unit
unit
X
X
X

Cantitatea Preţ unitar, lei Investiţia totală, lei
27
750
20,250
3
1000
3,000
30
750
22,500
45
1000
45,000
1
3,000
3,000
X
10,000
10,000
X
X
10,375
X
X
114,125

C

arnea de iepure de casă
este se bucură de o popularitate li se comercializează în felul
următor:
· piețele agricole locale și piețele agricole municipale – carnea
poate fi realizată personal de fermier la preț de cca. 120-140 lei sau
prin vânzător angajat (în acest caz
prețul de vânzare va scădea cu 2030%);
· magazine specializate – primesc la realizare carnea ambalată
în conformitate cu standardele și
procură cantități constante periodic în dependență de cererea existentă;
· restaurante - încheie contracte
pentru procurarea cantităților constante (circa 30-50 kg lunar).

R

ase de iepuri. În Republica
Moldova cele mai răspândite
rase de iepuri sunt:
· Rasele mare se folosesc pentru
carne, au greutate de peste 5 kg, suprafața blănii 2000 cm² și o viteză
de creștere mare. Drept exemplu
pot servi Uriașul alb, Uriașul sur,
Fluture, Berbec.
· Rasele mijlocii se folosesc pentru carne-blană. Au masa corporală de 3-5 kg, blana este mai mică
comparativ cu rasele mari și poate
fi de cele mai diverse culori. Drept
exemplu pot servi Chinchila mare,
Argintiu, Negru-roșcat, Neozeelandez alb.

erințele față de cuști. Dimensiunile cuștii depind de
rasă, vârstă și producția iepurelui,
precum și de spațiul de care dispune antreprenorul. Aceste dimensiuni sunt următoarele (orientative):
lățimea 70-100 cm; adâncimea
– 60 cm și înălțimea 50 – 60 cm.
Deci, pentru 27 de femele de reproducere sunt necesare 27 de cuști de
dimensiunile menționate mai sus
(echipate cu loc special pentru fătare), iar pentru 3 masculi 3 cuști
mai mici în jumătate. De asemenea, va fi necesar de procurat (sau
confecționat la costuri mai reduse)
45 de cuști pentru tineret la creștere și îngrășare.

Pentru lansarea afacerii de
creștere a iepurilor de casă și crearea unei mini ferme (efectiv de 27
femele și 3 masculi) este necesar de
a efectua investiții în sumă de 114.1
mii lei, care constau în procurarea
animalelor de prăsilă și echipamentului necesar după cum este
specificat în tabelul de mai jos.
Pentru lansarea afacerii este
nevoie de teren, hale și eventual
depozite, cuști pentru creșterea și
îngrășarea iepurilor, animale de
prăsilă și inventar auxiliar. Antreprenorul trebuie să dispună de în-

este gustoasă, dietică și are puțină
grăsime (este delicioasă, după gust
este asemănătoare cu ce de pasăre,
fiind ușor digerabilă, ea se utilizează pentru consumul imediat). Un al
doilea produs secundar este blana,
care poate fi comercializată la fabricile de confecții.

G

estionarea afacerii. În condițiile de casă este rațional
de aplicat sistemul de reproducție
semi - intensiv. În acest caz se recomandă 4 fătări pe an la o singură
femelă. Intre 2 cicluri de gestație
se recomandă o pauză de 3-4 luni.
Aceasta îmbunătățește sănătatea
femelei. Iepurele de casă crescut în
sistemul semi - intensiv își petrece
toată viața în cușcă. Cușca trebuie
să satisfacă anumite condiții:
· să protejeze iepurele contra
diferitor condiții climaterice și să
nu permită accesul altor animale;
· să asigure suficient spațiu de
mișcare și să fie dotată cu mijloace
necesare hrănirii și adăpării;
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o idee de afacere profitabilă
· să aibă amenajat cuibul de fătare și creștere a puilor;
· să permită curățarea și dezinfecția ei cu ușurință, să ofere condiții zooigienice corespunzătoare
prevenirii și combaterii bolilor;
· să fie durabilă și ieftină.

R

eproducția iepurilor. Maturitatea sexuală la iepuri apare la vârsta de 3 – 3,5 luni, însă se
admite împerecherea la 5-7 luni (în
dependență de rasă). De asemenea
nu se admite împerecherea înrudită. Trebuie de ținut cont, că în cazul formării nucleului de prăsilă în
propria gospodărie apare necesitatea efectuării evidenței zootehnice
și a organizării muncii de selecție.
În scopul obținerii unui profit mai
mare se poate folosi fenomenul heterozis, însă pentru aceasta este necesar ca formele parentale să fie din
rase diferite, spre exemplu, uriașul
sur, uriașul alb, fluture, neozelandez
alb, california și respectiv generația
întâi va fi crescută pentru carne. Însămânțarea poate fi naturală (monta) și artificială. Masculul și femela
trebuie să fie aproximativ de aceeași
mărime. Dacă el este mai mare, ie-

purașii pot fi prea mari și vor muri
din cauza unei nașteri dificile.
Gestația la iepurii de casă constituie în medie 30 zile. Stabilirea
gestației se face la 9-14 zile după
montă printr-o palpare ușoară a
abdomenului. Fătarea cel mai des
are loc noaptea sau spre dimineață. O condiție obligatorie este ca în
timpul fătării să fie apă, întrucât
lipsa ei chiar pe un termen scurt

duce la canibalism (iepuroaica își
mănâncă puii). Femele exploatate în sistemul de reproducție semi
- intensiv pot fi utilizate la reproducție timp de 3-4 ani, iar masculii
timp de 2-3 ani.

H

rănirea iepurilor. Fiind
un animal rozător și erbivor,
iepurele poate fi hrănit cu orice furaje crescute în gospodărie. El poate
valorifica nutrețuri de origine vegetală, care sunt reprezentate de plante verzi, ca: pelinul, susaiul, salvia,
trifoiul, lucerna, troscotul, etc. Din
fructe și legume pot fi folosite: varza, salata, morcovul, cartofii, merele, etc. În sezonul rece iepurele se
alimentează cu fân, concentrate și
nutrețuri suculente. Consumurile
anuale pentru furajarea iepurilor de
casă de la mini fermă va constitui
suma de 49.7 mii lei.

C

ombaterea bolilor. Bolile frecvente la iepurii de casă
sunt: Stomatita infecțioasă, Rinita
infecțioasă, Pasteureloza, Boala
hemoragică, Mixomatoza, Coccidioza, Râia. La momentul apariției simptoamelor de boală trebuie

contactat medicul veterinar local.
Pentru combaterea bolilor menționate trebuie de hrănit iepurii conform rațiilor stabilite pentru vârsta
respectivă și de efectuat vaccinarea
iepurilor. Prima vaccinare a iepurilor se efectuează la vârsta de 2830 zile, apoi după 2 săptămâni se
petrece vaccinarea repetată. În așa
fel iepurii se imunizează contra posibilelor boli. La fel, crescătorii de

iepuri trebuie să asigure mini ferma cu condițiile necesare obligatorii cum ar fi: izolarea animalelor de
zgomote și stresul animalelor.
IMPORTANT: pentru
comercializarea cărnii de
iepure trebuie de primit
certificat de calitate.

C

aracteristica crescătoriei
de iepuri de casă prin metoda semi – intensivă.
În continuare se propune spre
atenție un exemplu practic de gestionare a activității la o mini fermă
de creștere și întreținere a iepurilor
de casă cu un efectiv de 27 femele
și 3 masculi. Antreprenorul va dis-

viabili. Femela de iepure va fi utilizată pe parcursul a 3 ani, după care
capacitatea de reproducție scade
și nu este rezonabil să fie întreținută. De la șeptelul de 27 femele
de prăsilă anual se vor obține 864
iepurași, dintre care 10 iepuri vor
fi trecuți în șeptelul de bază pentru
reproducție, 80% din iepuri pentru
creștere și îngrășare (685 iepuri)
și 20% iepuri pentru creșterea și
comercializarea animalelor de prăsilă (169 iepuri). Sacrificarea iepurilor va fi efectuată la vârsta de 4
luni când greutatea va constitui în
mediu 3 kg masă vie și se vor comercializa carcasele de iepuri fără
măruntaie cu greutatea medie de
1,5 kg/carcas. Animalele de prăsilă

vor fi comercializate la vârsta de 5
luni și masa corporală masă vie va
constitui în mediu 3 kg/cap.
Un alt produs obținut de la
creșterea iepurelui de casă este
blana de iepure. În prezent blana
de iepure nu se bucură de o cerere
sporită pe piața republicii. Blănurile de iepuri sunt comercializate la
un preț mediu de 10 lei pe bucată.
În tabelul de mai jos sunt determinate rezultatele economice
din activitatea operațională la mini
ferma de creștere și îngrășare a iepurilor de casă cu un efectiv de 27
femele și 3 masculi și tehnologie de
creștere aplicată este prin metoda
semi – intensivă (anual 4 cicluri de
producere).

Calcularea rezultatelor economice anule din activitatea operațională
la mini ferma de creștere și îngrășare a iepurilor de casă
(efectiv de 27 femele și 3 masculi)
Specificare

UM

I. Venituri din vânzări
Carne de iepure (685 cap de 1,5 kg carne în mediu pe carcas)
Carne de iepuri adulţi (10 cap de 4 kg carne în mediu pe carcas)
Animale de prăsilă (169 cap de 3 kg masă vie)
Blănuri de iepuri
II. Consumurile variabile
Costul furajelor
Costul energiei (300 lei/lună)
Costul transportului (aprovizionare-comercializare) - 500 lei/lună
Preparate veterinare pentru iepuri de reproducţie
Preparate veterinare pentru iepuri de prăsilă comercializaţi
Preparate veterinare pentru iepuri la creştere şi îngrăşare
III. Consumurile fixe
Achitarea serviciilor de consultanţă
Achitarea serviciilor veterinare
Uzura anuală
IV. Total consumuri (fixe p.III + variabile p.II)
V. Cheltuieli neprevăzute (p. IV *10%/100%)
VI. Total consumuri (p.IV + p.V)
VII. Total profit (până la impozitare) (p.I - p. VI)
pune de încăperi proprii, iar nutrețurile vor fi procurate din exterior
(în cazul procesării lor în gospodărie, consumurile pentru nutriția
animalelor se vor reduce considerabil).
Creșterea și îngrășarea iepurilor la mini fermă va fi organizată în
patru cicluri de producere. Anual
vor fi petrecute 4 monte la femele
de la care se vor obține 8 iepurași

lei
kg
kg
kg
buc
lei
lei
luni
luni
cap
cap
cap
lei
unit
unit
lei
lei
lei
lei
lei

Cantita- Preţ uniTotal, lei
tea
tar, lei
X
X 176,590.0
1,027.5
90
92,475.0
40.0
80
3,200.0
507.0
150
76,050.0
695
7
4,865.0
X
X 73,669.6
X
X
49,664.6
12
300
3,600.0
12
500
6,000.0
30
25
750.0
169
20
3,380.0
685
15
10,275.0
X
X 12,550.0
8
100
800.0
24
100
2,400.0
X
X
9,350.0
X
X 86,219.6
X
X
8,622.0
X
X 94,841.6
X
X 81,748.4

Calcularea termenului de recuperare
a investițiilor
Indicatori de calcul
Investiţii totale
Profit net
Termen de recuperare a investiţiilor
Numărul de persoane

Determinarea necesarului în furaje și costul lor pentru mini ferma de creștere și întreținerea
iepurilor de casă (efectiv de 27 femele și 3 masculi)

Notă: Pentru calcularea costului furajelor a fost luat în calcul procurarea lor din afara întreprinderii, iar în cazul preparării și utilizării nutrețurilor proprii consumurile se vor micșora considerabil.

UM

Calculare

lei
lei
ani
pers

114,125.0
81,748.4
1.40
business familial

Deci, în rezultatul practicării
activității de antreprenoriat la mini
ferma de creștere și îngrășare a iepurilor de casă, anual este posibil
de obținut un profit în sumă de cca.
81,748 lei.
Reieșind din calculele investiției totale de creare a mini fermei
(114,125 lei) și nivelului anual planificat al profitului net (81,748 lei),
termenul de recuperare a investițiilor pentru antreprenor va constitui
1.4 ani (sau 17 luni), ceea ce prezintă un interes practic pentru diversificarea activităților și veniturilor în
spațiul rural.
Federația Națională
a Agricultorilor
din Moldova AGROinform
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Un nou fond de capital pentru fermieri
Agricultorii caută finanțări.
Programul ONU inițiază un
nou fond de capital pentru agricultură și industria de prelucrare. Valoarea investițiilor este de
25 milioane de dolari, iar banii
vor fi investiți în tehnologii de
ultimă oră.
“Este un fond de capital care
va fi investit în întreprinderi
agricole de producere, în procesare, marketing. Fermierii vor
putea să acceseze acești bani în
cazul când vor ceda o parte din
fondul social al întreprinderii,
atunci când nu au ce pune gaj.
Vor avea dreptul de a-l răscumpăra într-o perioadă de trei
patru ani”, susține Abdelkarim
Sma, directorul IFAD.

La rândul său, ministrul în
exercițiu al Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov spune că acest program
IFAD vine cu o ideee nouă,
care va încuraja producătorii
agricoli să investească și să se

asigure că investițiile lor sunt
protejate.
Potrivit directorului IFAD în
Moldova, Victor Roșca, mărimea
unei investiții pe care o va face
fondul este de 1,5-2 milioane dolari pentru o întreprindere, dar
poate fi și mai mare la necesitate.
În acest fond, prima sumă de 2,5
milioane dolari este din partea
Guvernului R. Moldova pentru
a-i încuraja pe alți investitori și
donatori de a veni cu investiții.
Riscurile îi urmăresc pe
agricultori la tot pasul. Valorificarea unor investiții de acest
fel, spun experții, nu ar permite ca afacerea să se oprească
la jumătate de drum. De asemenea, se prevăd posibilități
de finanțare a asigurărilor de
calamități. Programul IFAD în
Moldova există de 13 ani.

Aprobat! Fermierii vor plăti un impozit
unic în agricultură
În Republica Moldova va fi instituit un impozit unic în
agricultură. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat
de către Parlament, informează MOLDPRES.
Potrivit proiectului, impozitul unic va substitui șase
taxe: impozitul pe venit, impozitul funciar și impozitul pe
imobil, taxele rutiere, taxele pentru resurse naturale și taxele locale.
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare în exercițiu, Vasile Bumacov, a menționat că proiectul vine în
susținerea agricultorilor obosiți de calcule și birocrație.
”Proiectul a fost discutat cu fermieri și impozitul unic va
fi plătit în dependență de fertilitatea terenului agricol”, a
spus Bumacov.
Potrivit proiectului, în cazul persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și gospodăriile țărănești care nu țin evidență contabilă, calculul impozitului
agricol va fi făcut de către autoritățile publice locale. Impozitul se va achita în două tranșe, 50% pînă la finele lunii septembrie și restul pînă la finele lunii noiembrie.
În afară de impozitul unic, agricultorii vor mai achita
TVA, contribuțiile la fondul asigurărilor sociale și polița de
asigurare medicală, notează MOLDPRES.
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Comerțul exterior al R. Moldova
va atinge în anul 2016 valoarea
de 10 miliarde dolari
Valoarea comerțului exterior al Republicii Moldova va depăși 10 miliarde de dolari SUA,
după o creștere a exporturilor
cu 12 la sută anual și a importurilor cu circa 9,4 la sută în anii
2014-2016, potrivit prognozei
preliminare elaborată de Ministerul Economiei, comunică
MOLDPRES.
Pentru 2013 se estimează o
creștere cu 7,5 la sută a exporturilor și 6 la sută a importurilor. Astfel, comerțul exterior ar

de import. Ministerul Economiei
anticipează „o cerere joasă pentru materia primă de import din
partea producătorilor autohtoni”
și posibilități reduse de investire.
Restabilirea cererii externe,
creșterea calitativă a exporturilor, în special datorită investițiilor efectuate în extinderea
și reînnoirea bazei tehnologice
sînt factorii ce vor determina
majorarea exporturilor în anii
2014-2016. Creșterea importurilor va fi condiționată de resta-

putea să revină la tendințele din
anul 2011, cînd livrările de mărfuri moldovenești pe piețele externe au crescut mai rapid decît
importurile. În anul 2012 exporturile au scăzut cu 2,5%, iar
importurile au crescut cu 0,4%.
La elaborarea previziunilor
pe anul curent experții au luat
în calcul evoluția economiilor în
țările în care muncesc moldovenii și respectiv un ritm relativ
redus de creștere a cererii interne, în special față de produsele

bilirea cererii interne, în special,
pentru materia primă de import
din partea mediului de afaceri,
majorarea fluxului de investiții
în mașini, aparate electrice, produse minerale.
Date ale Biroului Național de
Statistică arată că în anul 2011
valoarea comerțului exterior a
Republicii Moldova a depășit
7,4 miliarde de dolari, după cea
mai mare creștere a schimburilor comerciale din ultimii zece
ani, de peste 35 la sută.

20% din suprafața piețelor va fi destinată
exclusiv producției agricole locale

O parte din suprafața piețelor agricole și celor mixte va fi destinată exclusiv pentru producția
agricolă locală. Parlamentul a aprobat în prima
lectură un proiect de lege în acest sens, transmite
IPN.
Potrivit proiectului, 20% din suprafața piețelor va fi pentru vinderea fructelor și legumelor
proaspete din Moldova. Deputatul democrat Oleg
Țulea, autorul inițiativei, a remarcat că Republica
Moldova este țară agrară, însă continue să importe multe produse agricole.
În lipsa unor prevederi clare în lege, vânzarea

fructelor și legumelor în stare proaspătă are loc de
cele mai multe ori pe marginea drumului, în condiții neigienice. Fie producătorii sunt nevoiți să-și
vândă produsele intermediarilor, care ulterior le
comercializează la prețuri mai mari.
Alți parlamentari au intervenit cu propunerea
de a extinde până la 50% suprafața din piețe destinată producției agricole locală. Decizia va fi luată în lectura a doua a proiectului. Deputatul Veaceslav Ioniță a sugerat ca în lege să se introducă
și pedepse pentru nerespectarea reglementărilor
propuse.
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Fără promovare profesională, fructele
moldovenești nu vor avea acces pe piața UE

La 30 martie curent, producătorii de fructe s-au întrunit în
cadrul Adunării Generale a Asociației Producătorilor de Fructe
din Moldova. La eveniment au participat reprezantanți ai Ministerului Agriculturii, ACED, UCIMPA, Fedearației AGROinform, PNUD și mai mult de 70 producătorii de fructe, care au
analizat rezultatele pe care le-au obținut în anul precedent, dar
au punctat și problemele cu care se confruntă la moment.
Ministrul Agriculturii și Industrie Alimentare, Vasile Bumacov a apreciat activitatea asociației menționând că este îmbucurător faptul că producătorii se asociază și încearcă împreună să acceseze noi piețe de desfacere. Ministrul a comunicat
că în anul curent, în Regulamentul de Subvenționare, pentru
prima dată a fost inclusă stipularea, conform căreia, defrișarea
plantațiilor multianuale va fi subvenționată parțial din mijloacele Fondului respectiv.
Totuși, producătorii de fructe, membri ai APFM au insistat
ca statul să subvenționeze livezile de măr plantate după schema MM-106, în anul curent.
Bumacov a afirmat că conform modificărilor la Regulament, care vor fi prezentate în cel mai apropiat viitor Guvernului, se prevede excluderea barierelor la subvenționarea plantațiilor de livezi de meri, inclusiv și cele plantate după schema
sus menționată.
Anatolie Trincanu, președinte al APFM a informat că după
aderarea Federației Ruse la OMC, producătorii de mere au
simțit imediat efectul concurenței pe această piață astfel, în perioadă august – decembrie 2012 exporturile de mere au scăzut
cu 31% față de aceiași perioadă a anului 2011.
Pentru promovarea fructelor moldovenești, Asociația a
participat la un șir de activități. Cu suportul ACED și PNUD
Moldova producătorii de fructe au participat pentru prima
dată cu un stand comun la cele mai prestigioase Expoziții internaționale: WORLD FOOD Moscow septembrie 2012 și Fruit
Logistica, Berlin februarie 2013. Membrii asociației consideră
că pentru viitor:
- Producătorii de fructe din Moldova trebuie să se ajusteze
la standardele comerțului cu fructe existente în UE sub aspect
de calitate, siguranță alimentară, termen de livrare.
- Fără eforturi de promovare profesională a fructelor
moldovenești, va fi imposibil de a intra în piața UE.
- Asociațiile profesionale trebuie să-și dezvolte deprinderi
și abilități practice de negociere și comerț a fructelor în UE.
- Fructele sâmburoase: cireșele, prunele și caisele au o perspectivă reală pentru piețele de fructe din UE și CSI.

Rezoluția Adunării Generale din 30 martie 2013
Asociația Producătorilor de Fructe din Moldova a fost
creată în 2008 cu suportul Federației AGROinform. În registrul membrilor asociației sunt înscriși 95 membri ordinari care au în gestiune circa 12000 ha de livezi și 70 membri asociați care administrează o suprafață de peste 6500
hectare de livezi.
La Adunarea Generală de dare de seamă, convocată de Consiliului de Administrare, au participat 78 membri ai Asociației.
În urma prezentărilor ce au avut loc în cadrul Adunării și a
dezbaterilor ce au urmat, s-au aprobat următoarele concluzii și
propuneri:
CONCLUZII
PROGRAMUL DE SUBVENȚIONARE 2013
1. Suportul statului la înființarea plantațiilor pomicole se
schimbă în fiecare an și nu permite membrilor noștri să-și planifice investițiile pe termen lung.
2. Măsura 3 din Regulament favorizează un grup îngust de
pomicultori. Spre exemplu, a fost excluse de la subvenționare
înființarea plantațiilor de măr pe portaltoaiele MM -106. Argumentele noastre și a instituțiilor de cercetare sunt ignorate, în
pofida faptului, că anume acest tip de livezi a asigurat obținerea
recoltei stabile de mere în 2012 - an extrem de secetos, iar înființarea acestui tip de plantații reprezintă o soluție pentru fermierii ce nu au acces la surse de irigare.
3. Nu este argumentată limitarea la 30 hectare subvenționarea livezilor de măr înființate de un singur producător, cînd
este bine cunoscut faptul că mai mult de 60% din livezile de măr
exsistente în țară sunt moștenite din timpul sovietic și necesită
a fi defrișate.
4. Este binevenită subvenționarea defrișării livezilor bătrâne, care sînt surse de boli și dăunători, însă cerința de a replanta
aceste terenuri cu plantații pomicole nu este argumentată.
5. În măsura 5 nu sunt incluse pentru subvenționare echipamentele agricole de origine autohtonă, necesare pentru lucrările de recoltare, transportare și manipulare post-recoltare
a fructelor.
PROBLEME CE ȚIN DE DEZVOLTAREA
ASOCIAȚIILOR PE PRODUS
6. Statul susține dezvoltarea asociațiilor pe produs doar prin

faptul că solicită certificatul privind apartenența la o asociație,
necesar pentru obținerea subvențiilor.
7. La ultimele 3 Adunări Generale ale Asociației s-a menționat că Consiliul pe produs „Fructe, legume, pomușoare și produse procesate” nu funcționează, lucru neschimbat pînă în prezent.
PROPUNERI
În Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor
fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru 2013
să fie operate următoarele completări și modificări:
1. Punctul 29, subpunctul 1), litera a) liniuța întîi de expus
în următoarea redacție: „- de la 800 pînă la 1200 bucăți – 10
mii lei per hectar”.
2. Punctul 29, subpunctul 1), litera a) ultima propoziție de
exclus.
3. Punctul 32, la subpunctul 2 expresia „prin replantare pe
terenuri rezultate din defrișarea plantațiilor vechi – 3 mii lei
per hectar” de expus în următoarea redacție „defrișarea plantațiilor vechi cu includerea terenurilor în circuitul agricol – 3
mii lei per hectar”.
4. La Punctul 52, subpunctul 3 după litera r) de introdus
o nouă literă s) cu următorul cuprins: „s) echipamente pentru
lucrări de recoltare, transportare și manipulare post-recoltare
a fructelor și containerelor”.
SUSȚINEREA EXPORTURILOR DE FRUCTE
5. Considerăm necesar ca Consiliul pe produs „Fructe, legume, pomușoare și produse procesate” să devină lucrativ și
să elaboreze propuneri de modificare a actelor legislative ce ar
permite Asociațiilor pe produs să influențeze aprobarea și implementarea politicilor și proceselor din ramură.
6. Perfecționarea cadrului legal de comerț cu fructe, care ar
permite de a spori competitivitatea fructelor moldovenești pe
piața internă și cea externă.
7. Aderarea Federației Ruse la OMC va avea un efect de duș
rece pentru mulți actori din ramură, iar modalitatea de export
în această țară trebuie să fie perfecționată rapid pentru a nu
pierde pozițiile pe această piață.
8. Este necesar suportul din partea statului pentru promovarea profesională a fructelor moldovenești pentru a accesa
piața UE și de a menține pozițiile pe piața Federației Ruse.

STIMAȚI AGRICULTORI ȘI FERMIERI!
Începând cu 1 februarie 2013 Școala Profesionala Cărpineni v-a organiza cursuri pentru obținerea permisului
de tractorist-combainer cu studierea tehnicii agricole performanţă. Durata studiilor 3 luni. Studiile sunt contra plată.
Lecţiile se vor desfășura în or. Hîncești, pe adresa str. Chisinaului
naului 17.

Pentru informații
contactaţi-ne la
tel.:
0269/28/2/83,
069156379.
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Cum se pot reduce pierderile
de apă din sol
Este binecunoscut că apa
este factorul determinant al producției agricole. În perioada de
toamnă-iarnă (2012-2013) s-au
acumulat cantități importante
de apă în sol.
Sarcina și măiestria agricultorilor constau în a găsi
soluții practice prin care să
se piardă cât mai puțină apă
existentă în sol.
Pierderile au loc prin două
căi principale: prin consumul
de către buruieni (mari consumatoare de apă) și prin evaporare la suprafața solului.
Buruienile pot fi combătute
prin lucrări de calitate ale solului efectuate la timp, realizate
atât la pregătirea terenului pentru semănat, cât și pe parcursul
perioadei de vegetație.
Pentru a reduce pierderile
prin evaporare se urmărește ca
solul să nu fie tasat, să nu aibă
crustă, să nu fie denivelat și lucrările să se execute cât mai superficial, fără a provoca răscolirea pământului, ci doar afânarea
stratului de la suprafață, care
devine un fel de mulci izolator ce
împiedică evaporarea apei. Terenul denivelat pierde 30-50% de
apă în plus față de cel nivelat.
Imediat la desprimăvărare,
când solul s-a zvântat, se încep
lucrările pentru însămânțarea
culturilor din urgența I.
Pe suprafețele care au ieșit
din iarnă mărunțite și nivelate
se poate intra direct la semănat, în special pentru semințele mici, care se încorporează la
mică adâncime, brăzdarele se-

derea apei care se mai găsește
în sol și, totodată, asigură o
ușoară infiltrare în sol a apei
care provine din precipitații.

Avantajele prașilei

mănătorii asigurând pătrunderea la adâncimea necesară.
În cazul în care au început
să apară buruienile anuale, abia
răsărite, acestea pot fi combătute printr-o lucrare cu grape
cu colți reglabili sau cu sapa
rotativă, după care se intră la
semănat.
Dacă au apărut și buruieni
perene, se va efectua o lucrare
cu combinatorul, până la adâncimea de semănat.
Nu este indicat să se folosească grapa cu discuri la lucrările de primăvară deoarece
aceasta răscolește pământul,
provocând mari pierderi de
apă, iar adâncimea de lucru
este greu de controlat.

Experiențele noastre au demonstrat că, față de lucrarea cu
grapa cu colți reglabili, atunci
când pregătirea patului germinativ s-a făcut cu combinatorul,
s-au pierdut în plus 6,2 mm din
apa acumulată în sol, iar când
s-a lucrat cu grapa cu discuri,
pierderile de apă prin evaporare au ajuns la 12,8 mm și chiar
la 28 mm.
Prin aplicarea îngrășămintelor organice se pot reduce
pierderile de apă deoarece solul
reține cu 20% mai multă apă în
acest caz.
De regulă, prin fertilizare se
realizează o concentrație a soluției solului și pierderile de apă
prin evaporare sunt mai reduse.

După răsărirea culturilor
prășitoare sau chiar înainte de
răsărire, dacă s-a format crusta
sau încep să apară buruieni, se
va executa o lucrare cu grapa cu
colți reglabili sau cu sapa rotativă.
La porumb se poate efectua
această lucrare înainte de răsărit sau atunci când acesta are
peste trei frunze, dar cu condiția să nu fie în stare de turgescență.
După recoltarea culturilor
de vară este indicat să se efectueze lucrarea de dezmiriștit,
imediat după recoltare, pentru
ca, prin amestecarea resturilor
vegetale cu solul, să se formeze
un mulci care împiedică pier-

În continuare, la culturile prășitoare se pot aplica 2-3
prașile mecanice și, dacă este
necesar, se pot efectua și prașile manuale pe rând, cel puțin în
vetrele de buruieni.
Experiențele demonstrează că, și în lipsa buruienilor
atunci când ele au fost combătute prin erbicidare, efectuarea prașilelor asigură sporuri
importante de producție la porumb, soia, floarea-soarelui și
sfeclă de zahăr.
Prin prașile se realizează o
afânare a solului în stratul superficial, se elimină surplusul
de CO2 din sol și se asigură o
mai bună oxigenare. Totodată,
se astupă crăpăturile prin care
au loc mari pierderi de apă din
straturile mai profunde.
Determinări efectuate în
luna mai, la cultura porumbului, au scos în evidență că pierderile de apă prin evaporare în
terenul neprășit au fost de 4,9
mm/zi, iar în zona prășită de
1.8 mm/zi, ducând la producții
de 6.580 kg/ha la neprășit și de
7.850 kg/ha la prășit.
Prof. dr.
Vasile POPESCU,
Lumea Satului

Guvernul a aprobat modul de transmitere a sistemelor de irigare
în folosință gratuită către AUAI
Guvernul Republicii Moldova a aprobat
în ședința din 7 martie curent regulamentul privind modul de transmitere a sistemelor de irigare în folosință gratuită către
Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru
Irigații (AUAI), constituite de producătorii
agricoli din aria fiecărui sistem de irigare.
Gheorghe Șalaru, ministrul mediului,
a precizat în cadrul ședinței că acest regulament corespunde prevederilor Legii cu
privire la asociațiile utilizatorilor de apă
pentru irigații și constituie un instrument
destinat aplicării corecte a prevederilor legislației în vigoare referitoare la folosirea
bunurilor proprietate publică.
Totodată, ministrul mediului a precizat
că aprobarea regulamentului respectiv va
permite tuturor asociațiilor utilizatorilor
de apă pentru irigații, pe baze echitabile și
transparente, să solicite și să obțină transmiterea în folosință gratuită a sistemelor de
irigații.

Potrivit proiectului aprobat, Asociațiile
Utilizatorilor de Apă pentru Irigații sunt
obligate să păstreze bunurile care le-au
fost transmise și să le gestioneze eficient.
În același timp, Agenția Apele Moldovei va
acorda asistență asociațiilor în preluarea
managementului sistemelor de irigare și
va monitoriza eficiența gestionării acestor
bunuri.
Actualmente în Republica Moldova
sunt 78 de sisteme de irigare, 43 dintre care
sunt parțial funcționale, 25 nefuncționale,
iar 10 sisteme de irigare sunt distruse complet. Aprobarea regulamentului privind
modul de transmitere a sistemelor de irigare în folosință gratuită către asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații va facilita
implementarea activităților Programului
Compact cu privire la reabilitarea a pînă la
11 sisteme de irigare, care va permite irigarea a circa 15 mii de hectare de teren agricol, a precizat ministrul mediului.
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Bune practici despre fermele de lapte
din Olanda
Olanda este o țară mică și foarte populată
din care mai mult de 50% din pământ este
folosit pentru agricultură. În jur de jumătate
din acest procent este folosit pentru fermele de lapte, cultivat de 24.000 de fermieri.
Majoritatea acestor ferme sunt afaceri de familie cu un număr de aproximativ 55 de vaci
de lapte producătoare și o producție medie
anuală de 7500 de lapte pe cap de vacă. În
medie, un hectar este ocupat de 1,5 vaci. Toate aceste aspecte fac managementul vacilor
de lapte să fie o afacere intensivă.
Peste 95% din producția națională de
lapte este colectată de corporații (85%) și de
societăți private ale industriei laptelui (15%).
În jur de 70% din lapte este exportat către
țări din interiorul și din afara Europei. Mărcile comerciale eficiente i-au adus o faimă internațională industriei olandeze ale fermelor
de lapte. Aceste mărci eficiente stau mărturie
pentru producții care au o calitate indiscutabilă și pentru practici corecte de desfășurare
a activității fermelor.
Pentru o țară ca Olanda, acțiunea prin
care consumatorii pun la îndoială existența
unui sector mare de lapte într-un spațiu atât
de limitat, ar putea să aibă efecte fantastice.
Este, de aceea, de cea mai mare importanță
ca imaginea pozitivă a industriei fermelor de
lapte să fie menținută. Doar acest lucru va
asigura în viitor licența de a produce și cea
de a vinde.
Începând de la mijlocul anilor ‚90,
ca supliment la calitatea tehnică a laptelui (care este deja un proces controlat),
interesul pentru calitatea crescătoriilor de
animale și pentru managementul fermelor
a crescut, așa zisa licență de a produce.
Circumstanțele în care laptele este produs
trebuie să fie transparente și indiscutabile,
atât pentru consumatori cât și pentru organizațiile de comerț cu amănuntul. Acest
lucru include puncte ca sănătatea și bunăstarea animalelor, folosirea responsabilă a
medicamentelor, o igienă de calitate a fermei în lanțuri controlate (GMP, GVP, etc.).

Asigurarea calității
programelor pentru
fermele de lapte
Pentru a întâmpina necesitățile controlului de calitate a nivelului de management

a fermei, industria olandeză a fermelor de
lapte și fermierii au stabilit voluntar un program de asigurare a calității pentru fermele
de lapte, care atestă managementul fermelor. Acest program este numit Keten Kwaliteit Melk (KKM) și a început în 1997 ca un
sistem organizat privat.
Totuși, în 2000, au fost întâmpinate
obiecții din partea Autorității Olandeze a
Concurenței, cu privire la penalitățile date de
industria laptelui fermierilor care nu au s-au
supus cererilor programului. Ca rezultat,
programul KKM este prevăzut cu o directivă
olandeză, care obligă orice fermier să lucreze după standardele KKM. Această directivă
se află sub autoritatea Asociației Olandeze
a Fermelor de Lapte (Productschap Zuivel).
Avantajul bazei legale este acela că marea
majoritate a cantității de lapte va fi colectată
de la ferme care au un certificat KKM, care
indică practici de calitate legate de ferme,
cu privire la siguranța hranei și la calitatea
laptelui.
În prezent, doar câteva ferme nu au primit certificatul propriu KKM (mai puțin de
25). Directiva Asociației Olandeze a Fermelor de Lapte obligă industriașii din domeniul
laptelui ca, în ceea ce privește colectarea laptelui de la fermele de lapte fără un certificat
KKM, sunt luate măsuri de precauție pentru
a preveni riscuri potențiale. În acest fel, pot fi
date garanții comercianților cu amănuntul și
consumatorilor, și anume că tot laptele este
produs și prelucrat într-un mod responsabil.
Uneori, fermele opresc colectarea laptelui
după ce o anume perioadă de producere a
laptelui fără certificare.

Fundația pentru
asigurarea calității la
Fermele de Lapte
Programul KKM este desfășurat de Fundația pentru Asigurarea Calității a Fermelor de
Lapte (Fundația KKM). Această fundație este o
organizație independentă care are în consiliul
de directori și membri ai Asociației Olandeze a
Laptelui (NZO, care reprezintă industria laptelui) și uniunea fermierilor (LTO, care reprezintă fermierii din domeniul laptelui).
Fundația este alcătuită din 31 de angajați:
21 de revizori contabili (inclusiv 2 supraveghetori), 5 persoane care sunt responsabile
pentru certificare și 5 administratori (tactica,
calitatea și supravegherea). Munca fundației
începe la traducerea directivei într-un manual
practic pentru fermier. Ulterior, un protocol
pentru auditori prevede, în modalitatea în
care diferitele probleme din manual au nevoie
să fie verificate în timpul unei vizite la ferme,
și cum lipsurile trebuie să fie notate pe forme
standard. În mod similar, un protocol pentru
departamentul responsabil pentru certificare,
oferă instrucțiuni despre cum aceste forme au
nevoie să fie evaluate într-o manieră cantitativă și obiectivă. Prin păstrarea strict separat
a sarcinilor de audit și de certificare, obiectivitatea auditorilor poate să fie garantată.

Programul KKM
Programul KKM a devenit operațional în
1997. Programul este format din 5 module: Folosirea medicamentelor; Sănătatea și bunăstarea animalelor; Acoperirea necesităților de
hrană și de apă; Producția de lapte și depozitarea; Curățarea și clătirea instalațiilor de lapte.
Modulele sunt integrate într-un manual
pentru fermier. Fiecare modul descrie precauțiile pe care un fermier ar trebui să le aplice
la ferma lui, pentru a corespunde cu cererile
KKM. Măsurile de precauție sunt comunicate în cea mai mare parte în forma măsurilor
care descriu rezultatul care a fost intenționat,
în locul adoptării unor măsuri tehnice, care să
prevadă cum ar trebui să lucreze un fermier.
Un exemplu poate să fie dat cu privire la administrarea folosirii de medicamente atunci
când vacile sunt tratate. O descriere a acestor
măsuri poate să fie: la fermă, un sistem ordonat, curat și complet de administrare a medicamentelor, este prezent tot timpul, incluzând
cel puțin: data tratamentului, identificarea
vacii, numele medicamentului, cantitatea ad-

ministrată și perioada de retragere. KKM nu
cere date despre cum este făcută administrarea. Acesta poate să fie sub forma unui caiet, a
unui calendar sau a unui sistem computerizat.
Pe deasupra, programul are ca scop cel de a
interacționa pe cât de mult posibil cu programele de calitate existente, care au legătură cu
lanțul fermelor de lapte. În acest mod, asigurarea calității va fi mult mai eficientă, dar care
va rezulta, de asemenea, într-un schimb de
responsabilități pentru industrii și organizații
unde măsurile de siguranță sunt de cea mai
mare eficiență, care reduc numărul criteriului
de încuviințări pentru fermier. Acest lucru crează un lanț puternic de calitate în sectorul fermelor de lapte. De exemplu, KKM cere ca fermierul să urmărească ca hrănirea animalelor
să fie făcută cu Produsele Fabricate de Calitate
(GMP) ale industriei atestate. Mai mult, veterinarul care îndeplinește cele 4 inspecții ale
sănătății animalelor pe an, ar trebui să fie certificate în concordanță cu standardele olandeze.
În timpul unui audit, managementul fermei este verificat dacă se supune cu măsurile
de precauție descrise în modulele manualului
de la KKM. Remarcile (lipsurile) sunt notate
pe formulare. În medie, un fermier de lapte
este auditat la fiecare 2 ani. În timpul acestei
perioade, este posibilă organizarea unui audit
adițional (5-10%). De aceea, fermierii ar trebui să lucreze totdeauna conform programului de calitate al KKM.
În timpul unui audit, sunt verificate diferite puncte, cum ar fi:
Administrarea ( recepționarea de medicamente și furaje, înregistrarea bolilor și a
folosirii medicamentelor, rapoartele de întreținere, etc.)
Igiena fermei (hambarului, grajdului,
sălii de mulgere)
Depozitarea hranei
Adăpostirea animalelor
După ce a fost realizat auditul, auditorul
trimite o copie a formularului care conține comentariile către birou. Certificarea (atestarea)
funcționează cu un sistem cantitativ. Un angajat al departamentului de certificare evaluează
fiecare deficiență posibilă notată de auditor.
Pentru deficiențele apărute, sunt numite valorile. Nivelul valorii este bazat pe riscul pentru
producția de lapte și/sau pentru sănătatea animalelor. Atunci când totalul valorilor depășesc
o limită prestabilită, fermierul va fi informat și
un al doilea audit va fi organizat într-o perioadă de 2 luni. În medie, în cazul a 7% din ferme,
un audit ulterior este necesar. Atunci când auditul ulterior are ca rezultat depășirea limitei
prestabilite, cetificatul KKM va fi retras.
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Cereri și oferte – perioada 20 - 27 martie 2013 (www. agravista.md)
OFERTE
Nume produs

Descrierea produsului

ECHIPAMENTE AGRICOLE

Cantitate

Regiune

PRODUSE CEREALIERE

Echipamente
agricole

Vând mini-brutarie
MATADOR

1 bucată

Nisporeni, s.Bălănești, Telefon: (264) 53 5 98, Telefon
mobil: 068233316

Grâu

Vând grâu alimentar
22% gluten, 90% IDC

100 tone

Ungheni, s. Cioropcani,
Telefon: (236) 76230, (236)
76239

Echipamente
agricole

Comercializez remorcă 2PTS-4 în
stare bună

o unitate

Nisporeni, s. Soltănești, Telefon: (264) 54243, Telefon
mobil: 79707362

Porumb

Vând prumb în
știuleţi

30 tone

Glodeni, s. Cajba, Telefon:
(249) 52377, Telefon mobil:
069673008

Echipamente
agricole

Vând combină Niva
1996

o unitate

Cantemir, s. Vișniovca, Telefon: (273) 42-2-64, Telefon
mobil: 60099355

Porumb

Comercializez porumb boabe

8 tone

Nisporeni, s.Baceni, Telefon:
(264) 64059

Echipamente
agricole

Semănătoare SZ-3,6
stare excelentă

o unitate

Hîncești, Telefon: (269)
23408, Telefon mobil:
069156379

Porumb

Vând porumb alimentar

3 tone

Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75329
Echipamente
agricole

Agregat discuri,
AG-2,4 în stare excelentă, produse în
Ucraina

1 unitate

Hîncești, Telefon: (269)
23408, Telefon mobil:
069156379

Porumb

Comercializăm porumb pentru furaj

50 tone

Fălești, Telefon mobil:
069194851

Porumb

Comercializez porumb boabe

5 tone

Nisporeni str. V.Micle 10,
Telefon: (264) 23355, Telefon mobil: (795)45586

Echipamente
agricole

Vând cisterne de metal cu capacitatea de
10 tone

2 bucăţi

Nisporeni, Telefon: (264)
2-32-85, Telefon mobil:
69895128

Porumb

Se vinde porumb
pentru furaj

100 tone

Fălești, Telefon: (259)
025969133, Telefon mobil:
079223655

Echipamente
agricole

Comercializez tocător de crengi

1 bucată

Nisporeni, str.Ion Creangă
73, Telefon: (264) 24432

Porumb

Se vinde porumb
pentru furaj

50 tone

Fălești, Telefon mobil:
69339397

Echipamente
agricole

Stropitoare pentru vii
şi livezi Lenza -1

o unitate

Nisporeni, str.Ion Creanga
73, Telefon: (264) 24432

Floarea-soarelui

Se vinde floarea soarelui de calitate

150 tone

Fălești, Telefon mobil:
69339397

Echipamente
agricole

Comercializez plug

o bucată

Nisporeni, s. Ciutești, Telefon mobil: 69294789

Floarea-soarelui

Comercializez floarea soarelui de calitate

3 tone

Nisporeni, Telefon: (237)
75252, Telefon mobil:
69775412

Echipamente
agricole

Comercializez cisternă de metal cu capacitatea de 25 tone

o bucată

Nisporeni, s. Ciutești, Telefon mobil: 69294789

Floarea-soarelui

Se vinde floarea soarelui

100 tone

Fălești Telefon mobil:
069194851

Floarea-soarelui

Floarea soarelui,
depozitul producătorului

Floarea-soarelui

Vând floarea soarelui

Floarea-soarelui

25 tone

Edineţ, s.Onești, Telefon
mobil: 069739517

5 tone

Glodeni, s. Petrunea, Telefon: (249) 26963

Comercializez floarea soarelui

20 tone

Nisporeni, com. Șișcani, Telefon: (264) 42360, Telefon
mobil: 69651130

Floarea-soarelui

Comercializez floarea-soarelui

10 tone

Cantemir, s. Cîrpești, Telefon: (273) 78-2-73, Telefon
mobil: 79383145

Orz

Se vinde orz pentru
furaj

20 tone

Se vinde orz pentru
furaj, calitate bună

100 tone

Vând soia, depozitul
producătorului

30 tone

Fasole uscată

Comercializez seminţe de fasole soiul
Colhozniţa

500 kg

Fasole uscată

Comercializez fasole

2 tone

Orz

Soia

Fălești, s. Navârneţ, Telefon
mobil: 069213297, Email:
victor_agheni1959@rambler.ru
Fălești, s. Chetriș, Telefon mobil: 069233509,
069553653, Email:
jornyayon@mail.md
Edineţ, Telefon mobil:
069739517
Hîncești, s. Logănești, Telefon: (269) 57349, (269)
23408
Cantemir, s. Cîrpești, Telefon: (273) 78-2-36, (273)
78-6-54

MATERIAL SEMINCER ȘI SĂDITOR
Material semincer

Vând seminţe de măzărică

5 tone

Fălești, Telefon: (259)
25972337, Telefon mobil:
69212681

Material semincer

Vând seminţe de lucernă

500 kg

Hîncești, Telefon: (269)
23408, Telefon mobil:
069134071

Seminţe de
cereale

Vând seminţe de orz
de primăvară, soiul
ENEI, prima reproducţie

4 tone

Fălești, Telefon: (259)
23195, Telefon mobil:
078011066

Seminţe de
cereale

Vând seminţe de orz
de primăvară, soiul
Comandor, prima
reproducţie

6 tone

Fălești, Telefon: (259)
23195, Telefon mobil:
078011066

Seminţe de
cereale

Comercializez seminţe de Ovăs, soiul
Scacun, prima reproducţie

2 tone

Fălești, Telefon: (259)
23195, Telefon mobil:
078011066

Seminţe de
cereale

Vând seminţe de orz
de primăvară, prima
reproducţie

12 tone

Fălești, s. Pepeni, , Telefon
mobil: 079456324

Seminţe de
cereale

Vând seminţe de
hrișcă, prima reproducţie

o tonă

Fălești, Telefon: (259)
23195, Telefon mobil:
078011066

Răsad

Vând răsad de ardei
dulci pentru sere

2000
bucăţi

Nisporeni, s.Vărzărești, Telefon: (264) 65352

Răsad

Vând răsad de castraveţi pentru sere

1000
bucăţi

Nisporeni, s.Vărzărești, Telefon: (264) 65352
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Răsad

Comercializez răsad
de castraveţi crescuţi
în sere

1500
bucăţi

Nisporeni, s.Vărzărești, Telefon: (264) 65352

Cereale furajere

Vând lucernă uscată

2000 kg

Nisporeni, s. Șișcani, Telefon: (264) 42459, Telefon
mobil: 69284230

Răsad

Vând răsad de flori

1500
bucăţi

Nisporeni, s. Bălăurești, Telefon: (264) 48249

Terenuri și
construcţii

Vând teren agricol în
localitatea Bujor cu o
suprafaţă de 40 ari

40 ari

Hîncești, Telefon: (269)
23408, Telefon mobil:
069156379

Răsad

Vând răsad de roșii

1000
bucăţi

Nisporeni, s.Vărzărești, Telefon: (264) 65352

Terenuri și
construcţii

Vând angar-frigider
cu o suprafaţă de
550 m pătraţi

Răsad

Produc răsad de legume la comanda

nelimitat

Cantemir, Vadul lui Isac, Telefon: (273) 2-30-66, Telefon
mobil: 79775399, Fax: (273)
67303556

Răsad

Pepiniere
viticole și
pomicole
Pepiniere
viticole și
pomicole

5000
bucăţi

Vând puieţi de mure

1000
bucăţi

Vând puieţi de nuc de
3 ani

150 bucăţi

Nisporeni, s. Bălăurești, Telefon: (264) 48249
Fălești, s. Sărata Veche, Telefon: (259) 64 441, Telefon
mobil: 069325319
Nisporeni, s. Bălăurești, Telefon: (264) 48249

ALTELE

Bovine

Vând viţei de 6 luni

8 bucăţi

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

Porci

Comercializez porci
tineret de la 10-20
kg

20 bucăţi

Nisporeni, Telefon: (264)
42360, Telefon mobil:
69651130

Șrot

Ceapă

Varză

Vând șrot de soia de
la Uzina din Bender

CERERI
Nume produs

Vând răsad de roșii,
ardei dulci, castraveţi
și vinete

3000 kg

Comercializez seminţe de ceapă Haltedon

220 kg

Vând varză albă

5 tone

Chisinau, , Telefon mobil:
69607373, Email: ciupacvladimir@mail.md
Cantemir, s. Vișniovca, Telefon: (273) 42-2-64, Telefon
mobil: 60099355
Ungheni, s. Măcărești, Telefon: (236) 45213, Telefon
mobil: 069008599

Hîncești, Telefon: (269)
23408, Telefon mobil:
069156379

Descriere produsuCantitate
lui

Regiune

Material semincer

Cumpăr seminţe de
lucernă

50 kg

Telefon: (269) 57291, Telefon
mobil: 068083841

Material semincer

Cumpăr seminţe de
orz

2 tone

Telefon: (269) 23408, Telefon
mobil: 068083841

Material semincer

Cumpăr seminţe de
grâu

3 tone

Hîncești, s. Logănești, Telefon: (269) 23408, Telefon
mobil: 068083841

Grâu

Cumpăr grâu alimentar 23% gluten, 90%
IDC

300 tone

Telefon mobil: 069709309

Grâu

Achiziţionez grâu alimentar 23% gluten,
90% IDC

500 tone

Telefon: (236)34330, Telefon
mobil: 069126213, Fax: (236)
34330

Porumb

Cumpăr porumb boa5 tone
be

Telefon: (237)22020

Cereale furajere

Cumpar lucernă uscată

Telefon: (237)22020

Porumb

Cumpăr porumb pentru seminţe - Moldo- 500 kg
venesc-450

068233316

Pepiniere
viticole și pomicole

Cumpăr pomi de pruni 700 buStelney
cati

Telefon mobil: 69667209

Pepiniere
viticole și pomicole

Cumpăr puieţi de
150 bupruni de soiul Stelney căţi

Telefon mobil: 68631360

20 baloţi

2 tone

Nisporeni, Telefon: (264)
24501, Telefon mobil:
79525358, Email: ncaragia@rambler.ru

Albine și
Cumpăr 15 familii de
viermi de maalbini
tase

15 bucăţi

Telefon mobil: 069359009

Miere de albini calitativă

200 kg

Nisporeni, s. Boldurești, Telefon: (264) 64387

Material semincier

3 tone

Telefon mobil: 068083841

Produse apicole

Comercializez ceară

20 kg

Nisporeni, s. Drojdieni, Telefon: (264) 42617, Telefon
mobil: 069359009

Ulei

Comercializez ulei
vegetal de calitate

600 l

Nisporeni, Telefon: (264)
42360, Telefon mobil:
69651130

Mere

Mere soiul Idared,
Banan

Produse apicole

Procur seminte de
porumb

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md
COMERCIALIZĂM

SEMINȚE
DE FACELIA.

AVEM GRIJĂ DE TOŢI, APRECIEM PE FIECARE

Produse de
morărit

Comercializez făină
de grâu

5 tone

Nisporeni, s.Baceni, Telefon:
(264) 64059



Fructe uscate

Prune soiul Stanley
și Anashpet, uscate
fără fum, cu sâmburi

Nisporeni, str.Viilor 2, Telefon: (264) 23050, Telefon
mobil: 067123050



15 tone

Fructe uscate

Comercializez prune
uscate de caltate

10 tone

Nisporeni, Telefon: (264)
2-32-85, Telefon mobil:
69895128

5 tone

Nisporeni, Telefon:
067123050, Email: tbotez@
mail.ru

Fructe uscate

Vând prune uscate
de calitate

Produse de uz fitosanitar
(insecticide, erbicide, fungicide, adjuvanţi
şi tratanţi pentru seminţe) de calitate

Abordarea individuală
a clienţilor
 Asistenţă în agronomie
 Politică flexibilă de preţuri
ANGAJĂM MANAGERI AGRONOMI.
INVITĂM SPRE COLABORARE COMPANII DE DISTRIBUŢIE

TEL.: 069278347,
060087765

Adresa: str. Tighina 49/3, of. 41, MD-2001,
mun. Chişinău, Republica Moldova
Tel./fax: 0 22 273590; 069940046
e-mail: oberegagro@gmail.com
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DORITI

SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?
SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

ABONAŢIVĂ LA ZIARUL

ŞI VEŢI PRIMI:
 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 profitabile argumentate economic.
Preţuri de abonare (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

12

36

72

108

132

* august vacanţă

Toate acestea la un preţ rezonabil de numai 132 de lei pentru abonament anual.

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM

pot fi perfectate în toate oficiile poştale. Index de abonare: PM 21948

Aici e loc pentru publicitatea ta. tel. 23-56-98

