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Un moldovean de la Ștefan Vodă 
a “privatizat” apa, soarele şi vântul
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Forumul cu genericul: „Oportunități 
de comerț agricol în Bazinul Mării Ne-
gre” este la a II- a ediție și va avea loc pe 
data de 24 mai, curent.

Evenimentul este parte al pro-
iectului „Facilitarea comerțului cu 
produse agro-alimentare în Bazinul 
Mării Negre” implementat de Fede-
rația Națională a Agricultorilor din 
Moldova AGROinform în parteneriat 
cu Fundația pentru Promovarea În-
treprinderilor Private, Mici și Mijlocii 
din Galați, România și Fondul Regi-
onal de Susținere a Antreprenorilor 
din Odessa, Ucraina în cadrul „Pro-
gramului Operațional Comun Bazinul 

Mării Negre”, finanțat de Uniunea 
Europeană.

Forumul are ca scop promovarea re-
lațiilor comerciale dintre antreprenorii 
agricoli din cele trei țări și identifi carea 
căilor de colaborare, oportunităților 
de investiții și afaceri în parteneriat. 
Programul forumului include sesiuni 
în cadrul cărora fi ecare din țările par-
ticipante va descrie situația în sectorul 
agricol al regiunii pe care o reprezintă, 
constrângerile și perspectivele de co-
laborare pentru viitor în domeniul co-
merțului cu produse alimentare agrico-
le. În cadrul discuțiilor vor fi  identifi ca-
te căi de cooperare și stabilire a parte-

neriatelor ce țin de vânzarea producției 
agricole. De asemenea, participanții la 
forum vor vizita expozițiile: „Food and 
Drinks”, „Food Technology” și „Packing 
Depot” și vor identifi ca potențiali par-
teneri de afaceri în Republica Moldova.

La reuniunea de afaceri vor partici-
pa ofi cialități din partea celor trei state: 
Vasile Bumacov, ministru în exercițiu 
al agriculturii din Republica Moldova, 
Marius Brînză, manager al proiectu-
lui “Facilitarea comerțului cu produse 
Agroalimentare în Bazinul Mării Negre” 
în România și Oleg Muratov, director al 
Departamentului Dezvoltare Economi-
că și Comerț, Regiunea Odesa, Ucraina.

Antreprenori agricoli 
din Republica Moldova, Ucraina și România 
se întrunesc la Chișinău în cadrul 
unui Forum de afaceri

Sfaturi utile despre 
creşterea fazanilor 

şi obţinerea profi tului
8-98-9

Circa 70 de antreprenori agricoli din Republica Moldova, Ucraina 
și România se întrunesc la Chișinău în cadrul unui Forum de afaceri 



PREŢURI

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    23.05.2013

Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi

Piaţa angro Chişinău 

(Albişoara)
Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

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

LEGUME

Ardei dulce  -  -  - 32,00 45,00 32,00 35,00 50,00 42,00 45,00 50,00 45,00 40,00 40,00 40,00
Cartofi 6,00 10,00 6,50 2,00 7,50 5,50 6,00 9,00 7,00 5,00 9,00 8,00 6,50 6,80 6,50
Cartofi  timpurii  -  -   - 10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 15,00 14,00 10,00 12,00 10,00
Castraveţi 15,00 18,00 16,00 12,00 14,00 13,00 12,00 15,00 15,00 14,00 18,00 16,00 9,00 10,00 10,00
Ceapă galbenă  -  -   - 5,00 8,00 7,00 7,00 8,00 7,50 8,50 12,00 9,00 7,50 8,00 8,00
Ceapă verde (cozi)  -  -  - - - - 10,00 15,00 10,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - 32,00 32,00 32,00 32,00 37,00 35,00 32,00 38,00 35,00 30,00 35,00 30,00
Dovlecei  -  -  - 13,00 14,00 14,00 10,00 10,00 10,00 12,00 15,00 14,00 10,00 10,00 10,00
Morcov 11,00 13,00 12,00 7,00 13,00 9,00 8,00 12,00 8,50 8,00 10,00 9,00
Morcov timpuriu  -  -   - - - -  -  -   - 12,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Pătrunjel  -  -  - - - - 15,00 15,00 15,00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră  -  -   - - - - 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00  -  -  - 
Ridiche de lună  -  -   - 7,50 9,00 8,00 7,00 8,00 8,00 7,00 9,00 9,00  -  -  - 
Roşii de seră 21,00 21,00 21,00 19,00 28,00 19,00 18,00 30,00 28,00 25,00 30,00 30,00 20,00 23,00 23,00
Sfeclă de masă 5,00 5,00 5,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 7,00 8,00 10,00 8,00 7,00 7,00 7,00
Sfecla de masa timpurie 25,00 25,00 25,00  -  -  - - - -  -  -  - 
Usturoi  -  -  - 35,00 35,00 35,00 25,00 30,00 28,00 25,00 35,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Varză 4,00 4,50 4,20 2,50 3,30 3,00 3,80 4,00 4,00 5,00 8,00 6,00  -  -  - 
Varză timpurie 8,50 9,00 9,00 7,50 8,00 8,00 8,00 10,00 8,00 8,00 10,00 10,00 6,00 6,00 6,00
Varză broccoli  -  -  - - - -  -  -  - - - -  -  -  - 
Varză conopidă  -  -   - - - - 25,00 30,00 25,00 25,00 30,00 25,00 22,00 22,00 22,00
Varză de pechin  -  -  - - - -  -  -  - 10,00 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Vinete  -  -   - 30,00 35,00 30,00 25,00 25,00 25,00 35,00 35,00 35,00  -  -  - 

FRUCTE

Banane  -  -  - - - - 22,00 22,00 22,00  -  -  - 20,00 20,00 20,00
Caise  -  -  - 45,00 45,00 45,00  -  -  - - - -  -  -  - 
Căpşune 50,00 50,00 50,00 25,00 35,00 35,00 25,00 35,00 30,00 25,00 35,00 35,00 30,00 35,00 35,00
Cirese  -  -   - - - -  -  -  - 25,00 25,00 25,00 20,00 25,00 25,00
Grepfrut  -  -   - 22,00 22,00 22,00 19,00 20,00 20,00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - 22,00 26,00 26,00 22,00 26,00 25,00 - - - 25,00 25,00 25,00
Mandarine  -  -  - 40,00 40,00 40,00 25,00 25,00 25,00 - - - 20,00 25,00 20,00
Mere 3,00 7,00 5,00 - - - 7,00 13,00 8,00 3,00 4,00 4,00 10,00 10,00 10,00
Mere Golden  -  -   - 8,00 15,00 13,00 7,00 12,00 9,00 14,00 15,00 15,00 12,00 12,00 12,00
Mere Idared 5,00 5,00 5,00 4,00 9,00 6,00  -  -  5,00 8,00 7,00  -  -  - 
Mere Richard  -  -  - - - -  -  -   5,00 8,00 7,00  -  -  - 
Miez de nucă  -  -   - - - -  -  -   - 55,00 80,00 65,00  -  -  - 
Pepene galben (zemos)  -  -  - - - - 35,00 35,00 35,00 - - -  -  -  - 
Pere  -  -   - - - - 35,00 35,00 35,00 - - -  -  -  - 
Piersici  -  -   - 45,00 45,00 45,00  -  -  - - - -  -  -  - 
Portocale  -  -  - 13,00 14,00 13,00 15,00 20,00 18,00 - - - 20,00 20,00 20,00
Prune  -  -  - - - -  -  -  - - - -  -  -  - 
Prune uscate  -  -   - - - - 20,00 30,00 27,00 20,00 35,00 25,00  -  -  - 

Producătorii agricoli afi rmă 
că pe piețele din țară sunt co-
mercializate roșii din Turcia și 
Bulgaria. Prețul variază între 25 
și 35 lei pentru un kilogram.

Roșiile moldovenești vor 
ajunge pe piață doar peste câ-
teva săptămâni. Potrivit agri-
cultorilor, în anul curent, din 
cauza timpului rece din lunile 
februarie și martie roșiile nu 
au reușit să se matureze. Totuși 
comercianții afi rmă că ei vând 
roșii de producție autohtonă.

În satul Onițcani, Criuleni, 
în luna mai au fost plantate 
multe roșii. Roșiile au fost plan-
tate cu întârziere din cauza pro-
ducătorilor locali de răsad

”Am fost nevoiți să coman-
dăm răsad de la parteneri. Din 
anumite motive ei nu au putut 
să ne livreze comanda. Iată de 
ce am fost nevoiți să comandăm 

răsad din Turcia. Pentru viitor, 
vom produce singuri răsad ”, 
a spus Ion Hîncu, producător 
agricol.

În anul curent, producă-
torii speră să obțină o recoltă 
bogată de roșii, totuși ele se 
vor coace cu circa trei săptă-
mâni mai târziu, comparativ 
cu anul trecut. 

Cu toate acestea comercianții 
afi rmă că roșiile pe care le vând 
sunt de producție autohtonă. 
„Roșiile sunt moldovenești, de 
la Dubăsari. Sunt crescute în 
seră. Sunt producători care re-
coltează mai devreme. Într-o 
săptămână toți vom vinde doar 
roșii autohtone”, afi rmă un 
vânzător. 

Au apărut primele fructe autohtone 
Pe tarabe 

au apărut pri-
mele fructe 
autohtone din 
acest sezon. 
Cireșele și căp-
șunele le fac 
cu ochiul celor 
care trec prin 
piețe. Însă, din 
cauza prețului 
piperat, mulți 
înghit în sec. În timp ce unii așteaptă ca fructele să se ieftineas-
că, alții spun că le cumpără pentru copii.

Prețul unui kilogram de căpșuni variază între 35 și 50 de 
lei, iar cireșele se vând cu 30 de lei. „E scump după pensi-
ile noastre. Într-adevăr e greu de crescut, da noi ce pensii 
avem la oraș, 750 de lei nu este posibil să cumperi”, a spus 
o femeie.

Vânzătorii sunt de acord că prețurile sunt cam exagerate, 
dar se justifi că prin faptul că suportă prea multe cheltuieli.

„Nu cred că se mai ieftinesc, nu ne convine prețul. Totul e 
scump, pelicula, motorina. Omul ce câștigă, numai cu munca”, 
a spus o vânzătoare.

„E prima roadă, la toți le pare că este scump”, a explicat o 
altă vânzătoare.

Comercianții susțin că, în câteva săptămâni, prețul cireșelor 
și căpșunilor va scădea până la 10-15 lei pentru un kilogram.

Piața din Chișinău – invadată de roșii de import. 
Producția autohtonă întârzie să apară 
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Veșnicia s-a născut 
la sat și s-a vândut 
la oraș 

Spunea un poet că “veșnicia s-a născut 
la sat  ”. Și l-am crezut, sau poate doar am 
vrut să-l cred, până mai ieri, când mi-am 
dat seama că veșnicia se rupe parcă din pe-
isajul de altă dată și aleargă spre zgomotul 
de la oraș. Și e păcat pentru că satul rămâ-
ne - locul de refugiu al liniștii, curățenie, 
gândurilor ce curg mai lin, verde și mult 
mai frumos în inimă. Satul cu oameni chi-
nuiți și veseli, frumoși la sufl et. Aici până și 
inima bate mai încet.

Ceea ce te face să crezi că veșnicia s-a 
născut la sat este însăși diferența de oraș. 
Sătul de gălăgia trafi cului rutier, de tot ge-
nul de zgomote politice, îți găsești refugiu 
doar la sat. Nimic nu poate fi  mai frumos 
decât o dimineață însorită în pragul casei 
părintești.

A ce sună copilăria voastră? A mea 
sună a clopoței. Știți planta aia care crește 
în zona de câmpie, are o tulpină tare și niș-
te zorzoane cu petale mici verzi agățate de 
ea? Și dacă le desprinzi așa ușor, fără să le 
rupi de tot, și apoi o zdrăngăni la ureche se 
aude așa, ca un clinchet?  Probabil se nu-
mește altfel. Dar noi așa îi spuneam: clo-
poței. Și acum când o mai găsesc crescută 
prin iarbă, rup una și o fac să sune. Cred că 
nicio melodie nu îmi amintește mai mult 
de anii de demult ca sunetul clopoțelului. 

Acum îmi găsesc satul tot mai pustiu, 
iar potecile pe care alergam în grabă îmi 
par străine, m-a cucerit orașul. Mai merg 
acasă rareori dusă de dorul de părinți, 
de liniște. Dar satul meu din vale nu mai 
e același, e trist și îngândurat, e bătrân și 
fără vlagă… E trist, dar la sat moare veș-
nicia. Satul moare. Moare încet, dar sigur. 
Case prin care bate vântul, câini care urlă 
în gol, copii hoinărind aiurea pe străzile 
pustii. Bătrâni și copii. Case bătrânești, zi-
duri noi, ici-colo câteva grămezi de pietriș, 
nisip, lăsat pentru a fi naliza construcția 
unei case începute acum 10 ani. La ușa ca-
sei de cultură e pus lacăt, cultura nu mai 
are loc acolo unde munca nu se mai sfâr-
șește niciodată. Tot ce mai este viu e biseri-
ca, clopotul ei cheamă duminica și în zilele 
de sărbătoare pe toți loc alnicii pentru a se 
ruga de sănătate, ploaie și pâine pe masă…
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PUBLICAȚIE PERIODICĂ 
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE 
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

OPINII

MAIA va întoarce veșnicia 
în satele Moldovei

Conform informațiilor 
parvenite de la MAIA, Repu-
blica Moldova este o țară ru-
rală, unde 58% din populație 
locuiește în mediul rural. În 
ciuda faptului că jumătate din 
populația Republicii Moldo-
va locuiește în mediul rural, 
rata ocupării forței de muncă 
în mediul rural este de numai 
36%. Ponderea populației 
economic active este mai 
mică în Republica Moldova, 
comparativ cu alte țări est-
europene, din cauza migrației 
masive a forței de muncă acti-
vă în afara țării. Cea mai mică 
rată de ocupare a forței de 
muncă în mediul rural în Re-
publica Moldova o au tinerii 
cu nivel scăzut de studii.

Rata scăzută de ocupare în 
câmpul muncii în zonele ru-
rale este determinată în mod 
considerabil de salariile mici 
în agricultură în comparație 
cu alte sectoare ale economi-
ei. Salariile mici și numărul 
limitat de locuri de muncă au 
creat modele stabile ale sără-
ciei în zonele rurale. În peri-
oada anilor 2001-2011, gos-
podăriile din mediul urban au 
înregistrat o creștere întreită 
a nivelului lor de existență 
reală, în timp ce nivelul de 
trai al populației din mediul 
rural a rămas unul  constant. 
Creșterea turismului rural ar 
putea fi  o posibilitate pentru 
gospodăriile din mediul ru-
ral de a obține venituri supli-
mentare.

Din cauza scăderii 
posibilităților de angajare în 

mediul rural din Republica 
Moldova, are loc un proces de 
migrare a persoanelor tinere 
și a celor cu studii de la sat 
la oraș, precum și în afara ță-
rii. Fiecare al cincilea moldo-
vean lucrează în străinătate 
și fi ecare al patrulea migrant 
provine din mediul rural. 
Situația este și mai gravă în 
zonele rurale - în 2011 aproa-
pe 200.000 de oameni, apro-
ximativ 25% din populația 
din mediul rural, au plecat la 
muncă în străinătate.

În rezultatul procesului 
de migrare, remitențele joacă 
un rol tot mai important în 
veniturile gospodăriilor din 
mediul rural din Republica 
Moldova. În anii 2004-2012 
ponderea remitențelor în ve-
nitul total disponibil al gos-
podăriilor din mediul urban a 
fost de 12%, în timp ce pentru 
gospodăriile rurale această 
cifră a ajuns la 21%. Pe lân-
gă remitențe, veniturile celor 
care lucrează în mediul rural 
depinde în mare măsură de 
auto-ocuparea forței de mun-
că de agricultură, precum și 
de pensii.

Starea deplorabilă a infras-
tructurii fi zice este un alt fac-
tor de limitare a posibilităților 
de dezvoltare a zonelor rurale 
în Republica Moldova. Infra-
structura fi zică existentă are 
nevoie de reparație și/sau 
reconstrucție. Nivelul de ca-
litate și fi abilitate a serviciilor 
de furnizare a apei și servici-
ilor de canalizare din Repu-
blica Moldova sunt în general 

într-o stare deplorabilă, în 
special în zonele rurale, unde 
calitatea apei nu întotdeau-
na corespunde cerințelor de 
igienă. Rețeaua de drumuri 
se afl ă, de asemenea, , în cea 
mai proastă stare dintre toa-
te infrastructurile fi zice. Se 
estimează că numai 7% din 
rețeaua de drumuri ar putea fi  
considerate într-o stare bună 
sau satisfăcătoare, în timp ce 
restul de 93% fi ind într-o sta-
re tehnică proastă sau foarte 
proastă.

Prioritatea 3 din stra-
tegia 2014-2020 prevede: 
Îmbunătățirea nivelului de 
trai în mediul rural. Republi-
ca Moldova se confruntă cu 
multe probleme în mediul ru-
ral, astfel existând o necesita-
te elocventă de îmbunătățire 
a nivelului de trai în zonele 
rurale, Strategia propune ur-
mătoarele măsuri în acest 
sens:

MĂSURA 3.1. Sporirea 
investițiilor în infrastructura 
fi zică și de servicii din mediul 
rural. Este necesar un sprijin 
pentru îmbunătățirea infras-
tructurii și serviciilor rurale 
fi zice, de a investi în renova-
rea și reconstrucția sistemelor 
de alimentare și canalizare, 
energie electrică și drumuri 
locale. O astfel de evoluție ar 
crește cu siguranță nivelul de 
trai din mediul rural și ar spo-
ri accesul la mai multe piețe 
(locale, urbane, de muncă, 
etc.). Infrastructura moder-
nă este, de asemenea, una 

dintre cele mai importante 
premise pentru continuarea 
investițiilor de capital.

MĂSURA 3.2. Creșterea 
oportunităților de ocupare a 
forței de muncă în domeniul 
non-agricol și sporirea veni-
turilor în mediul rural. Este 
nevoie de sprijin pentru cre-
area oportunităților de an-
gajare în sfera neagricolă din 
mediul rural. Acestea ar putea 
lua forma de sprijin pentru 
crearea și dezvoltarea servici-
ilor în agroturism sau micro-
întreprinderi non-agricole în 
scopul producerii și furnizării 
unor servicii în mediul rural 
și sprijinirea întreprinderilor 
mici și mijlocii deja existente 
în vederea creșterii capacității 
de afaceri a acestora.

MĂSURA 3.3. Stimu-
larea implicării comunității 
locale în dezvoltarea rurală. 
Implicarea comunității loca-
le este esențială în crearea de 
stimulente pentru locuitorii 
din mediul rural de a contri-
bui la bunăstarea societății 
lor. Este nevoie de sprijin 
în acest sens, pentru a per-
mite populației locale să-și 
exprime opinia referitor la 
modalitatea  în care doresc 
să dezvolte condițiile lor de 
trai. Este foarte important de 
a spori atractivitatea zonelor 
rurale prin îmbunătățirea as-
pectelor sociale și culturale la 
nivel local și dezvoltarea in-
frastructurii de servicii pen-
tru comunitățile rurale. 

Recent, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a examinat, în cadrul ședinței 
Colegiului,  proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare a Agriculturii și a Mediului Rural 
în Republica Moldova pentru anii 2014 – 2020
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ISTORII DE SUCCES

Un moldovean de la Ștefan Vodă 
a “privatizat” apa, soarele și vântul

Dacă nu e la moara de vânt 
care-i macină făină sau îi aprin-
de becurile în casă, îl găsești la 
cuptorul solar sau în grădina cu 
sistem de irigații cu picătura. 
Și când îl întrebi ce sunt toate 
acestea, Anton Port zâmbește și 
spune că a privatizat apa, soa-
rele și vântul.

Acum doi ani, profesorul 
de matematică Anton Port a 
ieșit la pensie. Nu regretă, fi-
indcă a rămas legat de copii și, 
mai mult decât atât, are timp 
destul pentru a-și perfecțio-
na mecanismele de producere 
a energiei neconvenționale. 
De 20 de ani face asta și e la 
fel de entuziast ca la început. 
Când ajungi la gospodăria fos-
tului profesor, primele pe care 
le vezi sunt cele două eoliene. 
Una e gândită să macine făină, 
dar nu numai pentru nevoile 
familiei sale.

„Pentru păsări, porc, dar fac 
și mălai pentru mămăliguță. 
Dar trebuie să curăț bine pia-
tra, care este turnată de mine, 
după o tehnologie specială, din 
ciment alimentar. Vecinii, care 
m-au ajutat s-o fac, vin aici la 
moară și le întorc plata”, rela-
tează bărbatul.

Cu ajutorul celeilalte eo-
liene scapă de efortul tăierii 
lemnelor. La cei 64 de ani pe 
care îi are, chiar dacă încă e 
în putere, Anton Port preferă 
să pună vântul să lucreze în 
locul său.

Istoria acestor mori de vânt 
a început demult, după o vizită 
în fosta Republică Democrată 
Germană. Pe vremea aceea nu 
avea piesele necesare, dar min-
tea sa iscoditoare, cunoștințele 
de fi zică și matematică, plus 
depozitele de fi er vechi l-au aju-
tat din plin. Cu răbdare, perse-
verență și pasiune, Anton Port 
și-a urmat visul.

„Toată viața n-am fost 
șablon, nu făceam ce 
face vecinul. Făcând 
serviciul militar în Ger-
mania am văzut cum 
un neamț tăia lemne la 
moară. Mi s-a întipărit 
acel neamț și-am zis că 
o să-mi fac și eu moară 
să taie lemne. Eu am 
fost tare bucuros când 
s-a destrămat Uniunea 
Sovietică. Veneau de 
la poliție și întrebau de 
unde am luat asta. Eram 
ca pescarul și vânătorul. 
Toată leafa mea s-a dus 
ca vântul, dar vântul 
mai vine și înapoi”, a 
povestit profesorul.

Continuând să te uiți prin 
curtea gospodăriei, ochii se duc 
spre un fel de antenă paraboli-
că uriașă, tapetată cu bucăți de 
oglindă. Sunt 800 la număr, 
ne-a spus inventatorul. Le-a de-
cupat din oglinzile șifonierului, 
iar soția, Ecaterina, nu s-a su-
părat, fi indcă rezultatul i-a fost 
de mare ajutor la gătit.

«Acum ne afl ăm în fața oglin-
zii parabolice, adică un cuptor 
solar. Dacă avem de fi ert apă 
punem ceaunul, o direcționăm 
spre soare, chiar și un copil o 
poate direcționa. Timp de 15 
minute fi erbe un litru de apă», a 
explicat Anton Port.

«Dacă trebuie să gătim bu-
cate, soția își pune ochelarii de 
soare și începe. E o tehnologie 
nouă să te înveți să faci mânca-
rea la soare», a mai adăugat el.

Și cum trăim într-o țară 
în care fructele uscate sunt la 
mare preț, Anton Port a născo-

cit și o uscătorie solară. Nu de 
alta, dar a afl at că fructele usca-
te prin afumare nu sunt tocmai 
sănătoase. Mai mult, soarele nu 
se supără dacă-l pui la treabă. 
Ne asigură de asta chiar gospo-
dina casei, care ne mai vorbește 
puțin și de cuptorul solar: „Se 
direcționează la soare. Dacă 
aceea bate în punct, asta bate în 
segment, se reglează. În cilin-
dru am copt carne, bostanei”.

Iar plăcintele, totuși, sunt 
mai gustoase în cuptorul obiș-
nuit, ne zice gospodina: «N-are 
importanță, că-i vară, că-i iar-
nă. Eu am gătit pentru o dele-
gație din Olanda bucate la tem-
peratura de minus 6 grade».

Cert este că familia Port 
are treabă în fi ecare toamnă, 
să pună la uscat mere, pere și 
prune pentru iarnă. Și strugurii 
ajung pe aici, apoi rezistă până 
acum, în luna martie, păstrân-
du-și toată dulceața și aroma. 
Atâta doar că soarele e generos 
doar o jumătate din an, însă 
Ecaterina Port e mulțumită că 
în acest timp scapă de chinul 
cuptorului cu lemne sau al bu-
teliei cu gaz.

Și cum de la o vreme, vara 
soarele exagerează și dă prea 
multă căldură, uscând culturile, 
profesorul Port a găsit o soluție și 
pentru asta. În grădina sa, un sis-
tem de irigație prin picurare asi-
gură plantelor umiditatea nece-
sară ca să învingă seceta. Pentru 
asta a și fost premiat, recent, la 
concursul de implementare a 
tehnologiilor netradiționale. N-a 
primit bani sau altă recompensă. 
În schimb, vin foarte mulți gos-
podari să vadă invenția și să în-
cerce să o aplice și ei.

«Deci, avem irigare cu 
ajutorul vântului și a 
soarelui. Numai atunci 
când plouă avem apă. 
Din drum strâng apa 
într-un bazin de 30 de 
tone».

Odată strânsă apa, aceasta 
este transmisă spre o cisternă 
și prin metoda scurgerii li-
bere ajunge la plante. Astfel, 
nea Anton a cules, anul tre-
cut, două recolte de porumb, 
în timp ce alții nu au avut 
parte decât de știuleți uscați 
înainte de a se coace roada. 
Așa că e de înțeles că atunci 
când îl frământă vreo idee 
nouă, soția îl lasă în pace, 
știind că bărbatul ei ar putea 
inventa ceva care să îi fie de 
folos și ei.

«Când îi vine inspirația, nici 
nu mă apropii, pentru că îi dis-
pare când îl deranjez. E mare 
noroc, că am așa soț», a mărtu-
risit femeia.

Să nu vă imaginați că fostul 
profesor de matematică e preo-
cupat numai de energia necon-
vențională. Când se relaxea-
ză, cântă la instrumente popu-
lare, confecționate chiar de el.

«Sunt cioara albă, dar sunt 
bucuros că ei sunt negri. Da, in-
vidie este», a spus Anton Port.

S-a obișnuit să fi e privit 
așa. Nu își face probleme din 
asta. Are atâtea altele de fă-
cut. Acum doi ani a deschis ușa 
atelierului său de meșteșuguri 
populare pentru toți copiii care 
vor să deprindă taina sculptu-
rii în lemn sau pe cea a mode-
lării lutului.

«Miron Costin în leto-
pisețul Țara Moldovei 
scria: numai dragostea 
de țară, mamă, plai - 
numai aceea este, în rest 
totul e deșertăciune. Ca 
să nu trăiesc în deșertă-
ciune, fac creație», a ex-
plicat profesorul.

Ne despărțim cu greu de 
omul care găsește mereu timp 
nu doar pentru invențiile sale, 
ci și pentru sufl etul și mintea 
altora. O singură întrebare mai 
avem pentru nea Anton: dacă 
la noi în țară ar fi  implemen-
tate aceste tehnologii, ce s-ar 
schimba? «N-am fi  atât de să-
raci», răspunde el. 

Când intri în satul Popeasca, din raionul Ștefan Vodă, și întrebi unde este gospodăria inventatorului, 
orice copil știe să te îndrume. E și fi resc, fi indcă profesorul Anton Port e mândria locului.
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ACTUALITATE

 Moldova majorează exportul în Rusia
Exportul mărfurilor moldo-

venești în Rusia, în ianuarie-
martie 2013, a însumat 183,5 
milioane de dolari sau cu 24,3% 
mai mult, comparativ cu perioa-
da similară a anului precedent. 
Potrivit informației acordate 
NOI.md de surse din cadrul 
Biroului Național de Statistică, 
volumul importului din Rusia 
în Moldova, în primul trimes-
tru al anului curent, s-a redus 
cu 9% și a constituit 250,8 mil. 
dolari. Astfel, balanța comerci-
ală negativă a Moldovei cu Ru-
sia a constituit 67,3 mil. dolari 
sau cu 47,4% mai puțin, decât 
în ianuarie-martie 2012.

Rusia rămâne principalul 
partener comercial al Moldo-
vei, ocupând primul loc atât la 
export, cât și la import. Ponde-
rea Rusiei în volumul total al 
exportului moldovenesc, în pri-
mele trei luni ale anului 2013, 
s-a majorat de la 29,2% până 
la 31,5%, comparativ cu aceeași 

perioadă a anului precedent, iar 
ponderea importului s-a micșo-
rat de la 22,9% până la 20,2%.

Moldova tradițional expor-
tă în Rusia producție agricolă 
– vinuri, divinuri, conserve din 
fructe și legume, sucuri. Tot-

odată, Moldova importă din 
Rusia, preponderent, resurse 
energetice. Datele Biroului Na-
țional de Statistică nu includ 
tranzacțiile efectuate de între-
prinderile din regiunea trans-
nistreană.

Ploile cu vânt și grindină au 
afectat sute de hectare de cul-
turi agricole. În mai multe lo-
calități din raioanele Drochia, 
Râșcani și Dondușeni au fost 
deteriorate acoperișurile unor 
case. Comisiile pentru situații 
excepționale evaluează pagu-
bele.

Familia Adaugi din satul 
Miciurin cultivă pe un hectar 
ceapă și harbuji. Așteaptă în 

fi ecare an ca munca să-i fi e răs-
plătită pe măsura eforturilor. 
Visul i-a fost spulberat, însă, de 
furtuna care a trecut pe neaș-
teptate prin zonă. Acum oame-
nii își plâng de milă. 

Cel mai mult au avut de su-
ferit culturile de sfeclă de zahăr 
și fl oarea-soarelui, în proporție 
de 80 la sută. Pomii fructiferi 
au fost afectați în totalitate.

La Corlăteni au fost compro-
mise 300 ha de culturi agricole, 
iar la Grinăuți - 355 ha de cul-
turi  agricole și 37 ha de livadă, 
iar în localitatea Recea - 133 ha 
de semănături. La Crișcăuți, au 
fost deteriorate acoperișurile a 11 
case, iar în Țaul - acoperișul gim-
naziului și al casei de cultură.

Potrivit Serviciului Situații 
Excepționale, în urma ploii cu 
grindină din seara zilei de 21 
mai, în Chișinău, a fost inunda-
tă o porțiune de drum cu o su-
prafață de 350 metri pătrați din 
strada Socoleni. La fața locului 
a intervenit o echipă de pom-
pieri cu o autospecială, care 
au pompat 30 metri cubi de 
apă.  În raionul Strășeni, au fost 
afectate patru localități: Vorni-
ceni, Tătărăști, Rassvet și Sco-
reni, iar în raionul Ungheni, 20 
de localități: Sculeni, Gherman, 
Cioropcani, Bușila, Chirileni, 
Buciumeni, Bumbăta, Agrono-
movca, Pîrlița, Boghenii Noi, 
Cornova, Negurenii Vechi, Nă-
pădeni, Condrătești, Teșcureni, 
Bulhac, Florești, Stolniceni, 
Costuleni și orașul Cornești. 

Dintre acestea, în satul Teș-
cureni a fost deteriorat parțial 
acoperișul gimnaziului, iar în 
Condrătești a fost deteriorat 
parțial acoperișul, dar și sticla 
geamurilor gimnaziului din lo-
calitate.

Comisiile pentru situații ex-
cepționale locale, urmează să 
estimeze pagubele, precum și 
suprafețele afectate.

Culturile agricole – 
compromise de grindină

Lista medicamentelor 
compensate va fi  extinsă, ast-
fel încât la acestea vor avea ac-
ces și pacienții cu maladii rare 
și complicate. Schimbările 
sunt  prevăzute într-un Ordin 
comun al Ministerului Sănă-
tății și al Companiei Naționa-
le de Asigurări în Medicină, 
publicat în Monitorul Ofi cial 
la 17 mai curent, informează 
MOLDPRES.

În lista medicamentelor 
compensate vor fi  incluse 
cele pentru 
tratamentul 
bolilor endo-
crine, astmu-
lui bronșic, 
d i a b e t u l u i 
zaharat tip I 
i n s u l i n o d e -
pendent, epi-
d e r m o l i z e i 
buloase, boli-
lor de sistem 
și autoimune, 
maladiilor of-
talmologice, 
miasteniei gravis și mucovis-
cidozei.

Potrivit CNAM, de medi-
camente compensate integral 
vor benefi cia copiii de până 
la 5 ani, femeile gravide, pre-
cum și pacienții cu maladii 

cronice și anume: epilepsia, 
boala și sindromul Parkin-
son, bolilor psihice, diabetul 
zaharat tip II insulinoinde-
pendent.

Medicamentele com-
pensate pot fi  găsite în toa-
te farmaciile contractate de 
CNAM în baza rețetei com-
pletate și eliberate de medi-
cul de familie.

În prezent, CNAM com-
pensează 82 de denumiri co-
mune internaționale, inclusiv 

cca 900 de denumiri comer-
ciale înregistrate, care sunt 
acoperite din fondurile asi-
gurării obligatorii de asisten-
ță medicală în sumă de 192 
de milioane de lei, notează 
MOLDPRES.

Structurile de cazare turis-
tică colectivă din Republica 
Moldova, în ianuarie-mar-
tie 2013, au fost frecventate 
de 36,5 mii de turiști sau cu 
2,1% mai mult, comparativ 
cu aceeași perioadă a anului 
precedent. Potrivit Biroului 
Național de Statistică, struc-
turile de cazare turistică co-
lectivă au deservit 19,4 mii 
de turiști moldoveni (53,0% 
din numărul total) și 17,2 
mii de turiști străini (47,0%). 
De menționat, că numărul 
turiștilor străini s-a majorat 
cu 5,7% față de perioada simi-
lară a anului 2012.

În primul trimestru al 
anului 2013, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului 
2012, numărul de turiști ca-
zați la vile turistice, sate de 
vacanță și alte structuri de 
odihnă s-a majorat cu 29%, în 
cămine pentru vizitatori – cu 
10,4%, în pensiuni turistice și 
agroturistice – cu 9,8%, ho-
teluri și moteluri – cu 6,4%. 
În ianuarie-martie 2013, la 
structurile de primire turisti-
că colectivă clasifi cate pe ste-
le s-au înregistrat 23,9 mii de 
turiști sau 65,6% din numărul 
total de turiști cazați (în ianu-

arie-martie 2012 – 58,9%).
Ponderi mai însemnate în 

numărul total de turiști străini 
cazați la structurile de primi-
re turistică colective le-au re-
venit turiștilor din România 
(24%), Ucraina (10%), Rusă 
(10%), Turcia (6,1%), Italia 
(6%), Germania (4,4%), Ma-
rea Britanie (2,8%), Franța 
(2,4%), SUA (2,3%), Polonia 
(1,9%), Israel (1,8%), Bulgaria 
(1,6%), America Centrală și 
Insulele Caraibe (1,4%), Aus-
tria (1,4%), Suedia (1,2%) și 
Belarus (1,1%).

La structurile de primire 
turistică colective cu funcțiuni 
de cazare, în ianuarie-martie 
2013, au fost înregistrate 161,2 
mii înnoptări ale turiștilor, 
cu 8% mai puțin decît în pe-
rioada similar a anului 2012. 
Indicele de utilizare netă a 
capacității de cazare turistică 
în funcțiune pe total structuri 
de primire turistică colective 
a constituit 20,8%, inclusiv 
la cămine pentru vizitatori – 
55,4%, structuri de întremare 
– 46,9%, hoteluri și moteluri 
– 12,7%, pensiuni turistice și 
agroturistice – 8,3%, vile tu-
ristice, sate de vacanță și alte 
structuri de odihnă – 3,1%.

Pacienții cu maladii rare 
și complicate vor avea acces 
la medicamente compensate

Moldova atrage tot mai 
mulți turiști străini
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INOFENSIVITATE

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

proiectul ACED)
Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea 

fi nanţărilor
Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor şi 

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

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

produs
 Instruiri în dezvoltarea afacerilor şi cooperativelor de marketing

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE 
A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”

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

Pentru informaţii suplimentare apelaţi 
ofi ciul naţional de coordonare 
şi organizaţiile regionale 

ale Federaţiei AGROinform

Tel.: 373 22 23 56 98

Fax: 373 22 23 78 30

www.agroinform.md

www.agravista.md 

Sunt sau nu inofensive fructele 
și legumele autohtone?

Mult așteptatele fructe și 
legume autohtone ne-ar putea 
face mai mult rău decât bine. 
Și asta pentru că ajung pe tej-
ghelele din piețe sau în maga-
zine fără a le fi  verifi cat conți-
nutul de pesticide. O recunosc 
chiar responsabili de la Agen-
ția pentru Securitatea Alimen-
telor, care promit că situația 
se va schimba din toamnă.

Zilnic, doar la Piața Cen-
trală din Capitală sunt vându-
te sute de kilograme de cire-
șe, căpșuni, varză sau cartofi  
noi. Acestea sunt și cel mai 
des tratate cu multe pesticide, 
spun specialiștii. Sigur, co-
mercianții cred altceva.

„Nu are pesticide deloc, 
poate să fi e la alte fructe, dar 
nu la căpșuni”, spune o co-
merciantă.

„Noi facem analiza, cum-
părătorii au aparate speciale 
și controlează. Nu întrecem 
norma”, spune o altă comer-
ciantă. 

Unii dintre vânzători jură 
că fructele și legumele lor au 
trecut testul pesticidelor, fă-
cut de un laborator din Piața 
Centrală. Numai că, în Mol-
dova, nu acesta e laboratorul 
care poate verifi ca pesticide-
le. Oricum, Agenția pentru 
Siguranța alimentelor spune 
că până anul trecut asemenea 
testări nici nu erau obligatorii. 

„Acest lucru era mai mult 
voluntar, dacă era o solicita-
re din partea importatorului. 
Odată cu intrarea în vigoare 
a noii legi, agenții economici 
vor fi  obligați să efectueze 
aceste teste”, a declarat șeful 
adjunct al Agenției pentru 
Siguranța Alimentelor, 
Grigore Porcescu. 

Abia din toamnă va fi  dat în 
exploatare un laborator spe-
cializat. Și e mare nevoie de 
el, fi indcă pesticidele care se 
acumulează cu timpul în or-
ganism sunt periculoase, spun 
specialiștii.

«Ficatul, rinichii sunt afec-
tați. Preponderent este afectat 
sistemul nervos central, care 
este responsabil de toate func-
țiile din organismul uman», 
declară șeful de laborator 
al Centrului Național de 
Sănătate Publică, Maria-
na Zavtoni.

”Fructele și legumele pro-
duse în Republica Moldova 
sunt inofensive pentru con-
sumatori”, afi rmă Iurie Fală, 
specialist agrobusiness în ca-
drul Federației Naționale a 
Agricultorilor din Moldova 
AGROinform.

Specialistul este de păre-
re că în prezent pesticidele 
se aplică mult mai rațional 
decât cu câțiva ani în urmă. 
”Producătorii de fructe sunt 
mai bine pregătiți la nivelul 
profesional, grație instruirilor 
și consultațiilor permanente 
pe care le primesc din partea 

specialiștilor din organizațiile 
de fermieri și de la companii-
le furnizoare. Pe de altă parte, 
costurile mari ale pesticidelor 
îi face pe fermieri să fi e mult 
mai raționali”, mai spune Iu-
rie Fală.  

Expertul menționează că 
reziduurile minime admisibile 
de pesticide din fructe și legu-
me nu constituie un pericol în 
cazul când tehnologiile sunt 
aplicate chibzuit și se respectă 
termenul de așteptare prevă-
zut. Trebuie însă să recunoaș-
tem că Republica Moldova nu 
are sufi ciente laboratoare și 
nici specialiști care să verifi ce 
toată cantitate de legume și 
fructe care este produsă și co-
mercializată în țară. 

În Moldova este permisă 
utilizarea a peste 200 de feluri 
de pesticide. Dar problema de 
fond rămâne folosirea lor fără 
discernământ.

Fermierii afectați 
de grindină vor 
primi cu prioritate 
subvenții 

Agricultorii care au avut 
de suferit de pe ultima rafa-
lelor cu grindină din ultimele 
zile vor avea acces prioritar la 
subvenții. Anunțul a fost fă-
cut astăzi de ministrul Agri-
culturii, Vasile Bumacov, în 
cadrul ședinței Guvernului.

Aversele puternice au 
afectat peste 1650 de hectare 
de terenuri agricole și peste 
690 de hectare de livezi. 

„Sistemul antigrindină a 
reușit să protejeze 90-95 la 
sută din terenurile agricole, 
doar la Drochia, Soroca și 
Râșcani nu s-a reușit. Avem 
câteva sate în care 40 la sută 
din cazuri terenurile sunt 
afectate de inundații și 10 
la sută de grindină. E vorba 
de satele Corlăteni, Pelinia 
și Miciurin. Aseară am avut 
două fronturi de grindină 
care au venit din România. 
Satele Chirileni, Vărzărești și 
Rassvet au fost afectate de-
oarece timp de 25 de minute 
a fost interdicție aviatică”, a 
declarat Bumacov.

Intemperiile  nu se opresc 
aici. Serviciul Hidrometeoro-
logic de Stat a emis cod gal-
ben de averse puternice cu 
grindină și vijelie. Începând 
cu a doua parte a zilei de 22 
mai și până în dimineața de 
24 mai, vremea în țară va 
avea caracter instabil, mai 
accentuat din orele de după-
amiază și până în prima par-
te a nopții.

Vor cădea ploi de scurtă 
durată însoțite de descăr-
cări electrice. Izolat se vor 
semnala averse puternice cu 
grindină și vijelie în rafale de 
15-20 m/s.
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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 proiec-
tului „Facilitarea comerţului cu produse agroalimentare în Bazinul 
Mării Negre”, implementat de Federaţia Naţională a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform în parteneriat cu Fundaţia pentru Pro-
movarea Întreprinderilor Private, Mici și Mijlocii din Galaţi, Româ-
nia și Fondul Regional de Susţinere a Antreprenorilor din Odessa, 
Ucraina în cadrul „Programului Operaţional Comun Bazinul Mării 
Negre”, fi nanţat de Uniunea Europeană.

Recensământul de anul viitor 
va costa 90 mil. lei

Recensământul populației și 
al locuințelor din 2014 va costa 
89 de milioane de lei. Datele vor 
fi  colectate de circa 10.000 de 
persoane După o pauză de zece 
ani, moldovenii vor fi  numărați 
din nou. Recensământul națio-
nal va avea loc în perioada 1-14 
aprilie 2014, fi ind colectate, în 
premieră, nu doar informații 
despre populație, ci și despre 
locuințe. Astfel, vom afl a câți 
oameni sunt în țara noastră, 
cum sunt distribuiți după loca-
lități, din ce etnii fac parte și ce 
limbi vorbesc, care este nivelul 
lor de instruire, în ce condiții 
trăiesc etc. „Aceste date sunt 
necesare pentru buna funcți-
onare a administrației publice 
centrale și locale și pentru de-
terminarea perspectivelor de 
dezvoltare“, a explicat Lucia 
Spoială, directoarea Biroului 
Național de Statistică (BNS). 

Date confi dențiale  
Organizatorii anunță că 

pentru colectarea datelor vor 
fi  angajate circa 10.000 de per-
soane: profesori, studenți, dar 
și șomeri. Unui recenzor îi vor 
reveni în medie 130 de gos-
podării de la orașe și 110 de la 
sate. „Pentru ca persoanele in-
tervievate să fi e mai receptive, 
pe parcursul unei luni se va 
desfășura o campanie de medi-
atizare. Dacă cineva nu vor dori 
să participe la recensământ, 
atunci vom apela la datele de la 
Registru“, a precizat șefa BNS. 
Datele adunate vor fi  confi -

dențiale și vor fi  utilizate doar 
în scopuri statistice. În același 
timp, potrivit legii, cei chesti-
onați sunt obligați să furnizeze 
informații corecte și comple-
te. Un sondaj de probă, la sca-
ră mică, a fost organizat luna 
trecută în sectorul Buiucani al 
Capitalei, care cuprinde circa 
1.500 de gospodării casnice, și 
în comuna Zaim, raionul Cău-
șeni, iar rezultatele vor fi  făcute 
publice în iulie. 

Nu avem toți banii 
Pentru desfășurarea recen-

sământului autoritățile au ne-
voie de 89 de milioane de lei. „O 
parte din acești bani va fi  trans-
ferată din bugetul de stat, alta 
va veni de la fi nanțatorii străini, 

iar cea de-a treia – de la persoa-
ne fi zice și juridice. Din păcate, 
pe moment nu avem toată suma 
necesară“, a menționat Lucia 
Spoială. În același timp, BNS va 
benefi cia de suport tehnic din 
partea Fondului ONU pentru 
Populație (UNFPA). „Este im-
portant ca autoritățile naționale 
să-și asume conducerea deplină 
a recensământului național din 
2014, care va fi  pentru Repu-
blica Moldova un exercițiu vi-
tal ce ar demonstra întrunirea 
standardelor internaționale“, a 
spus Werner Haug, directorul 
regional pentru Europa de Est 
și Asia Centrală al UNFPA. Re-
zultatele numărătorii naționa-
le vor fi  anunțate la 1 ianuarie 
2015 și vor fi  integrate în recen-
sământul mondial, runda 2010. 

Din istoria 
recensământului 

Pentru prima dată po-
pulația din această zonă 
a fost numărată în timpul 
primului recensământ din 
Rusia Țaristă, efectuat în 
1897, iar apoi în 1930, în 
România Mare. A urmat 
sondajul din 1939, însă 
informația nu a fost prelu-
crată din cauza celui de-al 
Doilea Război Mondial. În 
perioada postbelică, pe te-
ritoriul Moldovei au fost 
organizate recensăminte 
în 1959, 1970, 1979 și 1989. 
Ultimul a avut loc în 2004.  

 Confederația Națională a Sindi-
catelor din Moldova (CNSM) și sin-
dicatul din Italia au semnat un pro-
tocol cu privire la apărarea dreptu-
rilor moldovenilor care muncesc în 
Italia.

Potrivit agenției „Infotag”, 
președintele CNSM, Oleg Budza, 
a spus într-o conferința de presă 
de după semnarea documentului, 
că protocolul este o premieră și 
urmărește apărarea drepturilor și 
intereselor oamenilor muncii din 
Moldova.

„Cetățeanul Moldovei cu domi-
ciliu legal sau ilegal în Italia se va 
putea adresa sindicatului italian, 
unde îi va fi  acordată asistență, con-
sultanță juridică, socială, referitor 
la drepturile sale la locul de mun-
că. Pentru aceasta el trebuie să se 
înscrie în sindicat – de construcții, 
agricultură, altfel nimeni nu va pre-
sta servicii gratis. 50% dintre mun-
citorii moldoveni devin membri ai 
sindicatului, sindicatele italiene 

sînt destul de active”, a menționat 
Budza.

Liderul sindical a spus că, potri-
vit datelor ofi ciale, 160 de mii de ce-
tățeni moldoveni se afl ă legal pe te-
ritoriul Italiei, iar alți 2 mii – ilegal.

În opinia președintelui de sindi-
cat, în pofi da crizei, locuri de mun-
că există, dar nu pentru italieni, 
portughezi, ci pentru moldoveni.

«Ei păstrează locurile de mun-
că cel mai bine plătite pentru ai lor. 
Pentru ai noștri – muncă necalifi ca-
tă, în medie pentru 1,5-2,5 mii euro. 
Statisticile arată că 30% dintre mol-
dovenii care pleacă nu se întorc în 
țară. Iar dacă se vor întoarce, noi nu 
avem ce să le oferim», a spus Oleg 
Budza.

Conform afi rmațiilor sindicalis-
tului, pentru anul viitor se planifi că 
semnarea unor acorduri similare cu 
Rusia, Portugalia.

Reprezentantul Confederației 
Generale a Muncii din Italia, Pie-
tro Soldini, și-a exprimat speranța 

că «odată cu semnarea documen-
tului, tot mai mulți migranți vor fi  
legalizați».

În opinia reprezentantului 
Uniunii Italiene a Muncii, Giu-
seppe Casucci, migrația ilegală 
trebuie combătută, pentru că are 
impact asupra tuturor. «Acordul 
va permite protecția tuturor mi-
granților, indiferent de statut. Este 
o oportunitate de propunere a unei 
căi noi, de schimbare a lumii, tre-
buie luate în calcul toate aspectele, 
pentru că aceasta are efecte asupra 
demografi ei, economiei țării», a 
subliniat el.

Viceministrul moldovean al 
Muncii, Protecției Sociale și Fami-
liei, Sergiu Sainciuc, și-a exprimat 
speranța că acordul va fi  aplicat în 
practică.

Evenimentul a fost organizat în 
cadrul seminarului regional privind 
protecția muncitorilor migranți pe 
baza cooperării sindicatelor din di-
ferite țări.

Sindicatele din Moldova și Italia vor apăra 
drepturile migranților moldoveni

Noi tehnologii 
alimentare, 
prezentate 
în cadrul 
unei expoziții

Peste 180 de producă-
tori participă la expoziția 
de tehnologii și produse 
alimentare Food & Drinks 
și Food Technology. Ex-
poziția a fost inaugurată la  
22 mai, la Centrul Expozi-
țional Moldexpo și este la 
ediția a XX-a.

Oamenii s-au înghe-
suit să vadă cele mai noi 
utilaje, care le pot veni în 
ajutor. Vizitatorii se arată 
mulțumiți atât de prestația 
produselor, cât și de prețu-
rile de producător.

Companiile, prezente 
la expoziție, organizează 
și diverse prezentări sau 
degustări. Mai mult, unele 
dintre produse sunt fabri-
cate pe loc.

Prezent la inaugurare, 
Vasile Bumacov, ministru 
în exercițiu al Agriculturii 
și Industriei Alimentare, 
a menționat că expoziția 
este unul dintre cele mai 
importante evenimente 
ale anului pentru industria 
alimentară, având un im-
pact decisiv asupra dezvol-
tării pieței de profi l.
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Sfaturi utile despre creșterea 
Datorită faptului că fazanul 

nu a fost domesticit, creșterea 
lui în captivitate prezintă anu-
mite particularități, așa că sen-
sul de extensiv, semiintensiv și 
intensiv este cu totul altul decât 
cel cunoscut la păsările domes-
tice de fermă.

Comportamentul crescă-
torului de fazani trebuie să fi e 
unul special față de orice spe-
cie sălbatică. Să evite stresul de 
orice fel, care poate avea efecte 
dăunătoare nebănuite, atunci 
când comportamentul față de 
această specie este brutal, fără 
menajamente și precauții deo-
sebite.

Pentru crearea unor ferme 
de creștere a fazanilor trebuie 
ales un loc liniștit, ferit de vânt, 
bătut de soare, unde iarba se 
usucă ușor. Crescătoria de fa-
zani poate fi  construită din că-
rămizi, scânduri sau din pereți 
de beton.

Fazanii maturi sau afl ați în 
creștere pot fi  crescuți, în peri-
oada neproductivă, în crescăto-
rii comune. De obicei, acestea 
sunt reprezentate de un șopron 
sau streașină, înconjurată din 3 
părți și având o comunicare di-
rectă cu o volieră. Voliera se con-

struiește din plasă de sârmă, cu 
înălțimea de 2-2,5 m, marginea 
de sus trebuind să fi e răsfrântă 
spre interior, pentru a se preve-
ni evadarea păsărilor. Ochiurile 
plasei pot să aibă dimensiuni de 
la 2x2 cm pe o înălțime de 1m, 
iar peste această înălțime se 
poate folosi o plasă cu ochiurile 
de 4x4 cm. În acest fel, păsări-
le sunt apărate de animalele de 
pradă și alți dăunători.

Acoperișul volierei poate să 
fi e realizat tot din plasă de sâr-
mă, fi xată pe stâlpi din lemn 
sau metal, dispuși la o distanță 
de 4-6 m unul de celălalt. Baza 

construcției trebuie să fi e din 
beton, cu o adâncime pe pe-
rimetru de până la 80 de cm, 
pentru a nu se permite rozătoa-
relor sau altor animale de pradă 
să treacă pe sub plasa de sârmă. 

Unii crescători de fazani prefe-
ră să folosească în locul plasei 
metalice, ca plasă de acoperire, 
o plasă din material sintetic, 
deoarece în cazul creșterii unei 
rase mai bătăioase, atunci când 
se încaieră, păsările zboară pe 
verticală și se pot răni.

În perioadele cu vreme mai 
nefavorabilă, mai ales iarna, 
fazanii se adăpostesc sub strea-
șină. În aceste voliere comu-
ne, fazanii sunt adăpostiți, de 
obicei, pe timpul iernii până 
la începutul sezonului de îm-
perechere. Dacă se realizează 
construcții mai ușoare, pentru 

a se evita pătrunderea frigului, 
este recomandabil ca pe lângă 
pereții volierei, în afara împrej-
muirii, să fi e așezate baloturi de 
paie sau rogojini care protejea-
ză de frig și vânt.

Odată cu apropierea ano-
timpului de înmulțire, fazanii 
sunt așezați în voliere mai mici, 
așa-numitele cuști pentru cui-
bul de ouă. Pentru o familie 
de fazani este necesară o cușcă 
cu suprafața de 4-6 m2 (2x2 
sau 2x3 m), iar pentru fazanii 
cu coada mare este necesar ca 
această suprafață să fi e ceva 
mai mare (4x4 până la 5x6 m). 
O parte din volieră se acoperă 
cu o folie de plastic sau cu ro-
gojini, care o păzesc de vânturi 
puternice și de soare.

Masculii sunt foarte agresivi 
și iritabili și se lovesc cu ciocul 
prin gardul de sârmă. Iată de 
ce volierele se acoperă, supli-
mentar, cu un înveliș opac (din 
plastic, tablă, PFL, rogojină) la 
o înălțime de 45-50 cm de la 
sol. În cazul volierei permanen-

te este preferabil ca aceasta să 
aibă podele mai calde, din că-
rămidă sau asfalt, acoperite cu 
4-5cm de nisip. Trebuie evitată 
podeaua din pământ sau lut, 
deoarece poate o fi  o sursă de 
infestare cu paraziți, bacterii, 
mucegaiuri. În plus în timpul 
iernii sau după ploaie se trans-
formă în noroi, iar păsările ca-
pătă o înfățișare neatrăgătoare.

Atunci când sunt crescute 
rase de fazani iubitori de căl-
dură și când există și condiții 
climaterice mai uscate, lângă 
volieră se atașează un coteț de 
păsări. Pentru fi ecare pasăre 
se alocă 2-3 m2 din suprafață. 
Dacă se ia în considerare natu-
ra sălbatică a fazanului, este de 
dorit ca condițiile din volieră 
să se apropie, cât se poate de 
mult, de cele din mediul natu-
ral. Legătura cu lumea vegetală 
trebuie să fi e extinsă la maxi-
mum. În fermele mari, terenul 
este cultivat cu plante, precum 
lucernă, trifoi, rapiță, eventual 
se pot planta și arbuști, și copă-

cei, care să satisfacă instinctul 
fazanilor de a se ascunde, pe de 
o parte, iar pe de alta, mărind 
valoarea decorativă a voliere-
lor: molizi, gutui sălbatic, pin 
negru, păducel, stejar, salcâm.

Volierele trebuie, de ase-
menea, să fi e împodobite cu 
ramuri uscate de copaci, bolo-
vani, trunchiuri de copaci, care 
să le dea animalelor iluzia me-
diului lor natural.

În unele crescătorii se fac 
niște voliere ușoare și mobile, 
care se mută periodic, o dată 
la 2-3 zile, dintr-un loc în altul. 
Acestea constau dintr-un cadru 
realizat din scânduri peste care 
se întinde o plasă de sârmă. Se 
dispun la 10-15 m una de alta, 
în formă de tablă de șah, pe un 
teren cu o vegetație bogată.

În fermele mari pentru creș-
terea fazanilor, cuștile pentru 
depunerea ouălor se dispun pe 
câteva rânduri, cu un coridor de 
lucru între ele. Sub streașină se 
pune un cuibar pentru depune-
rea ouălor, însă este posibil ca 
femela să nu-l agreeze și să-și 
facă alt cuib pe pământ sau în 
arbuști. Pentru a da posibili-
tatea păsărilor de a dormi la 
înălțime de sol, în cușcă se pun 
niște putini de circa 1m înălți-
me. În cușcă se mai pun adăpă-
toare, un jgheab pentru mânca-
re, o troacă pentru nisip și alte 
substanțe minerale, precum și 
o lădiță cu nisip amestecat cu 
cenușă, pentru spălare.

În fermele pentru vânătoa-
re, care dispun de terenuri în-
tinse, pe o suprafață de 20 m2 
se instalează 10 fazani adulți 
sau 15 fazani afl ați în creștere.

Creșterea naturală 
sau sistemul 
de creștere extensiv

În acest sistem, ecloziunea 
se face în mod natural, cu cloști 
(găini), cu ouă procurate de la 
fi rmele de fazani organizate sau 
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fazanilor și obținerea profi tului
ouă recoltate din terenurile de 
vânătoare, din cuiburile peri-
clitate. Puii, după ecloziune, se 
cresc în mod natural, cu ajuto-
rul cloștii adoptive, până la vâr-
sta de 60-90 de zile, când sunt 
părăsiți de cloști.

Sistemul de creștere cu cloș-
că captivă înlătură neajunsurile 
creșterii cu cloști în libertate. În 
acest sistem, cloșca este închisă 
într-o cușcă (cutie de creștere), 
având dimensiuni de 70x70 cm 
pentru găina cloșcă. Cutia de 
creștere este un miniadăpost, 
închisă complet pe 3 laturi și 
acoperită, latura a 4-a (fața-
da) este prevăzută cu stinghii, 
în poziții verticale, la distanță, 
astfel încât să nu permită ieși-
rea puilor, astfel că joacă rolul 
unei „crescătoare artifi ciale», 
care prin cloșcă asigură căldura 
necesară puilor în primele zile 
de viață și în continuare, până 
ce puii părăsesc cloșca.

Hrana pentru cloșcă se ad-
ministrează în fața laturii pre-
văzute cu gratii, în imediata 
apropiere a acesteia, așa fel în-
cât cloșca să ajungă cu ușurință 
să consume hrana.

Cutiile de creștere se pot 
amplasa pe terenuri cu vegeta-
ție bogată și valoroasă (lucernă 
sau trifoiști cu talie foarte mică, 
cosite frecvent), care se mută 
dintr-un loc în altul, la intervale 
de câteva zile.

În jurul cuștilor se amena-
jează volierele din plasă, cu 
ochiuri foarte mici (ceva mai 
mici de 2x2 cm), care să nu per-
mită puilor să iasă și să-i fereas-
că, în același timp, de anumite 
răpitoare. Terenul de ampla-
sare a cuștilor este bine să fi e 
pe sole cultivate cu plante care 
atrag insectele (recomandabil 
lucernă sau trifoiști). Locurile 
alese pot în pădure, în poieni 
sau în imediata apropiere a pă-
durilor, sau în câmp, sub unii 
arbori care să asigure umbra 
necesară.

Cu o săptămână înainte de 
amplasarea cuștilor în câmp, 
lucerna va fi  cosită în fâșii pa-
ralele, late de 3-4 m, despărți-
te una de alta de zone de 15-20 
m, astfel încât puii să găsească 

frunze verzi, crude și insecte, 
dar să se și ascundă în vegetația 
mică (lucernă sau alte plante). 
Pe măsură ce vegetația crește, 
aceasta va fi  cosită, în timpul 
nopții, când puii sunt închiși, 
astfel asigurând puilor, per-
manent, hrană naturală (plan-
te verzi, fragede și insecte) de 
bună calitate.

Cutiile de creștere se ampla-
sează pe pajiști, în rânduri pa-
ralele, la 25-30 m una de alta. 
Cutiile pot avea pardoseala din 
plasă de sârmă cu ochiuri foarte 
mici, iar în zonele cu precipita-
ții foarte abundente, pardosea-
la poate fi  construită din carton 
asfaltat, iar cutia va fi  așezată 
pe un strat de nisip, ușor mai 
ridicat (5-7 cm).

Pe o «pajiște de creștere» 
se grupează, pe cât posibil, pui 
din serii apropiate de ecloziune 
(naturală sau cu cloști).

În primele 2-3 zile de viață, 

puii sunt ținuți închiși în cuști 
de creștere sau într-o îngrădi-
re de plasă mică, de câțiva mp, 
până ce învață să vină la che-
marea cloștii. În aceste 2-3 zile 
hrana puilor se administrează 
lângă cloșcă, care va chema 
puii la mâncare. Din a 4-a zi 
puii sunt lăsați să caute și ei 
hrana, fi ind chemați pentru 
consumul tainului de hrană de 
către îngrijitor. Practic, lăsarea 
puilor liberi în pădure și sălbă-
ticirea acestora se fac la vârste 
variind de la 60 la 90 de zile, în 
situația în care fazanii se cresc 
pentru popularea fondurilor 
de vânătoare.

Creșterea 
în captivitate 
a fazanilor (sistemul 
semiintensiv)

Se practică în voliere de ouat, 
împărțite în compartimente cu 
suprafața de 18-20 m2 pentru 
fi ecare familie formată dintr-un 
mascul și 6 femele.

De asemenea, pot fi  folosite 
„volierele de grădină”, pentru 
loturi de 25 de fazani la 100 fă-
zănițe (raport 1:4), cu suprafețe 

de 500-700 m2. Ouăle obținute 
de la făzănițe pot fi  incubate na-
tural (cu cloști) și puii se cresc 
cu cloști captive. În cazul în care 
creșterea se face pentru popu-
larea fondurilor de vânătoare, 
puii obținuți se vor elibera la 
60-90 de zile în pădure, odată 
cu fazanii adulți, dacă fazaneria 
își lasă puii să se obișnuiască cu 
acestea. Puii vor fi  chemați de 
îngrijitor prin fl uierături scurte, 
permanent cu aceeași melodie. 
Seara, pentru culcare, îngrijito-
rul va închide puii să fi e cât mai 
egal repartizați în fi ecare din 
cutii.

În momentul în care se ob-
servă că numărul de insecte pe 
o anumită parcelă se reduce, 
cutiile de creștere, cu cloști și 
pui, se mută pe o altă parcelă.

Treptat, pe măsură ce puii 
devin mai independenți de 
cloști, și încep să doarmă pe 
crengile unor copaci sau ar-
buști (în interiorul volierei), se 
reduce numărul de cloști, cuti-
ile de creștere rămânând însă 
pe loc (ca locuri de refugiu și 
adăpost), iar hrana se admi-
nistrează ca și până atunci, în 
apropierea acestora. După ce se 
îndepărtează cloștile în totalita-
te, hrana se depune în apropi-
erea cărărilor spre pădure sau 
chiar în pădure.

Creșterea intensivă 
a fazanilor

Se practică folosind siste-
mul de creștere pe toată durata 
vieții economice a fazanilor. În 
acest sistem, fazanii sunt cres-
cuți toată viața închiși în volie-
re, hale adăposturi pentru ouat 
și pentru iernat. Puii se obțin 
prin clocit sau prin incubație 
artifi cială, putând fi  crescuți 
natural sau artifi cial.

Puii pot căpăta destinații 
diferite, cei obținuți din lotu-
rile de elită se cresc până la 
maturitate pentru împrospăta-

rea efectivului matcă destinat 
producției. Altă categorie de 
pui pot fi  crescuți pentru pro-
ducerea de carne sau pentru 
repopularea fondurilor de vâ-

nătoare. Popularea fondurilor 
de vânătoare se face la vârsta 
de 90 de zile a puilor.

Producția de ouă a făzănițe-
lor sălbatice nu depășește 25-
30 de ouă, în timp ce femelele 
selecționate pot realiza produc-
ții de 65-80 de ouă/cap/sezon 
de ouat.

Hrănirea 
și exploatarea 
fazanilor adulți 
destinați 
reproducției

Pentru lunile de iarnă, faza-
nii adulți care formează efecti-
vul matcă cu destinație pentru 
reproducție în voliere trebuie 
să aibă un șopron pentru adă-
postire și tufi șuri formate din 

arbuști în care păsările se pot 
ascunde.

În mod obișnuit, volierele se 
amenajează la marginea unei pă-
duri sau chiar în pădure sau lân-

gă o lizieră sau pâlcuri de pomi și 
arbuști, pe un teren ușor înclinat 
și bine drenat, bine înierbat cu 
vegetație valoroasă (lucernă, tri-
foi), cu expoziție spre sud.

Înainte de popularea vo-
lierelor, fazanii se vaccinează 
antipestos. Volierele sunt îm-
prejmuite cu plasă de sârmă și 
acoperite cu același material. În 
voliere se amenajează un com-
partiment de ouat și un com-
partiment de iernat. Voliera de 
iernat este căptușită în exterior 
cu pereți din stuf sau coceni.

Pentru timp de iarnă, fazanii 
sunt întreținuți în aceste voliere 
de iernat, în grupe mari forma-
te dintr-un număr mare de fa-
milii (o familie este formată din 
6 făzănițe și un fazan). Pentru 
fi ecare 50 de familii (300 de 
făzănițe și 50 de fazani) se asi-
gură o rezervă de masculi, în 
număr de 10-12 capete. 
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Exporturile moldovenești în CSI aproape 
le-au egalat pe cele destinate țărilor UE

Exporturile de mărfuri au 
crescut cu 15,4% în primul tri-
mestru, pe când reexporturile 
s-au diminuat cu 11,6%. Ponde-
rea exporturilor destinate țărilor 
CSI s-a apropiat de cea destina-
tă UE iar livrarea mărfurilor în 
Turcia a sporit de trei ori.

Cel mai mult exportăm fructe 
și legume, îmbrăcăminte și acce-
sorii, mașini și aparate electrice 
destinate industriei auto.

În ianuarie-martie, expor-
turile de mărfuri au totalizat 
582,4 mil. dolari, cu 15,4% mai 
mult față de primul trimestru al 
anului trecut. Exporturile direc-
te s-au cifrat la 390,7 mil. dolari, 
în creștere cu 35,7% față de ia-
nuarie-martie 2012. La rândul 
lor, reexporturile s-au redus cu 

11,6%, însumând o valoare de 
191,7 mil. dolari care echivalea-
ză cu o cotă de 32,9% în totalul 
exporturilor.

În luna martie exporturile 
s-au cifrat la 221,5 mil. dolari , 
cu 11,4% mai mari față de luna 
precedentă și cu 11,1% - compa-
rativ cu luna martie 2012.

Deși au sporit cu 3,6%, ci-
frându-se la 261,3 mil. dolari, 
exporturile destinate țărilor 
Uniunii Europene și-au redus 
cota de la 50% în ianuarie-mar-
tie 2 012 la 44,9% în primul tri-
mestru al anului curent.

Pe de altă parte, ponderea 
exporturilor destinate țărilor 
din CSI a crescut de la 39,8% la 
42,3% și au însumat 246,3 mil. 
dolari. Exporturile de mărfuri 

către aceste țări s-au majorat cu 
22,5% față de ianuarie-martie 
2012.

Cea mai populară destinație 
a exporturilor moldovenești ră-
mâne Federația Rusă unde au 

Suprafața livezilor noi inten-
sive în Republica Moldova se va 
majora pe parcursul următori-
lor 7 ani de la 5 mii de hectare 
la 37 de mii. Suprafețele de vii 
noi vor crește de la 1719 hectare 
la 12,3 mii, iar de sere noi de la 
157 hectare la 1541 hectare.

Estimările sunt prezenta-
te în Strategia de Dezvoltare a 
Agriculturii și Mediului Rural în 
Republica Moldova pentru anii 
2014-2020, propusă pentru dez-
bateri publice, transmite IPN.

„Actualmente peste 80% din 
suprafața cultivată în Republica 
Moldova este acoperită de cul-
turi cu valoare scăzută, inclusiv 
50% cerealiere, în timp ce fruc-
tele și legumele, care sunt con-
siderate culturi cu valoare înal-
tă, ocupă mai puțin de 20%”, a 
remarcat viceministrul agricul-
turii și industriei alimentare, 
Viorel Guțu.

Totuși, potrivit ofi cialului, 
au fost descoperite unele sec-
toare, precum producerea nuci-

lor și a mierii, care aduc veni-
turi bune și asupra lor urmează 
de atras atenția. „În ultimii 10 
ani aceste două produse au ac-
ces pe piețele țărilor UE și sunt 
exportate cu succes în Uniunea 
Europeană, dar și pe alte piețe”, 
a spus viceministrul. 

Un alt factor de sporire a 

rentabilității sectorului agrar, 
potrivit strategiei, este schim-
barea structurii exporturilor 
de produse agroalimentare, din 
preponderent materii prime în 
produse procesate.

Documentul a fost elaborat 
cu sprijinul Corporației Finan-
ciare Internaționale.

În următorii 7 ani, satele din Moldova se vor 
transforma în oaze de prosperitate. De acest lu-
cru încearcă să ne convingă Ministerul Agricultu-
rii, care a prezentat astăzi proiectul strategiei de 
dezvoltare a sectorului și a mediului rural pentru 
anii 2014-2020. O bună parte din activități ar 
urma să fi e fi nanțate din fonduri externe.

«Noi vorbim de o sumă destul de serioasă 
de aproximativ 13 miliarde de lei. Dacă noi vom 
continua calea europeană, aceste fonduri vor fi  

asigurate”, a declarat ministrul în exercițiu al 
Agriculturii, Vasile Bumacov. 

Autoritățile mizează pe aproape 300 de mi-
lioane de euro ajutor nerambursabil în cadrul 
unui program al Uniunii Europene. Din acești 
bani, dar și cu o contribuție de la buget, urmează 
să fi e înfi ințate sute de hectare de livezi și vii, să 
fi e îmbunătățită infrastructura din sate și să fi e 
încurajat turismul rural. Moldova ar putea, însă, 
rata fi nanțarea, din cauza instabilității politice.

Republica Moldova și 
Uniunea Europeana au dis-
cutat ofertele tarifare pentru 
produsele agricole în cadrul 
negocierilor privind Acordu-
lui de Liber Schimb Aprofun-
dat și Cuprinzător ce au avut 
loc în perioada 15-16 mai cu-
rent, potrivit unui comunicat 
de presă al Ministerului Eco-
nomiei.

Oferta RM a fost de a acor-
da antreprenorilor moldoveni 
o perioadă de tranziție de 10 
ani pentru liberalizarea trep-
tată pentru unele produse 
agricole ca fructele, legumele 
sau produsele lactate, pen-
tru ca aceștia să devină com-
petitivi pe piața externă. De 
asemenea negociatorii din 
partea RM au venit cu oferta 
de a institui unele cote tarifa-
re pentru o serie de produse 
europene, precum ar fi  carnea 
sau lactatele, în funcție de ni-
velul de producere și de con-
sumul pieței interne.

De cealaltă parte, par-
tenerii europeni au propus 
de a stabili o cotă anuală a 
volumului posibil de export 
pentru 10 grupuri de măr-
furi agricole moldovenești, 
printre care carnea, zahărul, 
ouăle, etc., care vor fi  scutite 
de taxe vamale la export.

Vinurile în schimb cad 
sub incidența liberalizării, și 
vor avea un acces nelimitat 
pe piața comunitară.

Următoarea rundă de 
negocieri va avea loc în pe-
rioada 10-14 iunie curent, 
la Chișinău. Potrivit agen-
dei, părțile negociatoare vor 
defi nitiva textele juridice și 
ofertele.

Conform studiului efectu-
at de către Uniunea Europea-
nă, Acordul de Liber Schimb 
Aprofundat și Cuprinzător 
RM-UE va impulsiona ex-
porturile moldovenești cu 
16% iar PIB-ul țării va spori 
cu 5,6%.

fost livrate mărfuri în valoare 
de 183,5 mil. dolari, în crește-
re cu 24% față de primele trei 
luni ale anului trecut. Urmează 
România cu o valoare de 82,7 
mil. dolari a mărfurilor livrate 
(+1%) și Italia unde au fost ex-
portate produse moldovenești 
în valoare de 41,2 mil. dolari 
(-25,1%).

Un salt impresionant l-au în-
registrat exporturile în Turcia, 
care au sporit de trei ori, cifrân-
du-se la 40,3 mil. dolari.

Cea mai mare pondere în 
structura exporturilor este deți-
nută de fructe și legume (12,1%). 
Exporturile de îmbrăcăminte și 
accesorii dețin 10,1%, iar cele de 
mașini și aparate electrice desti-
nate industriei auto - 9%.

Suprafața de livezi și vii 
va crește în următorii 7 ani 

Satele din Moldova vor deveni 
prospere în următorii ani

Uniunea Europeană este gata 
să permită liberalizarea 
importului de vin din Moldova
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Ramura zootehnică riscă să fi e distrusă

Numărul de porcine și cel al vitelor 
cornute mici, de asemenea s-a redus, 
însă ceva mai puțin. Conform datelor 
recensământului agricol, la 1 martie 
2011, în țară erau înregistrate peste 203 
mii de bovine, 422 mii de porcine și 747 
mii de ovine și caprine. Potrivit lui Vi-
orel Guțu, vice-ministrul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, șeptelul s-ar fi  re-
dus cu 10 % în perioada imediat urmă-
toare după ce seceta și-a intrat pe deplin 
în drepturi. La sfârșitul acestei veri mai 
mulți reprezentanți ai Asociațiilor cres-
cătorilor de animale din țară au bătut 
alarma în privința reducerii drastice a 
efectivului de animale, cerând ajutorul 
statului. Pantelei Plugaru, președintele 
Federației asociațiilor crescătorilor de 
ovine și caprine spunea : „În ultimele 12 
luni, numărul de oi și capre a scăzut cu 
o pătrime de la un milion”. Sacrifi carea 

vitelor ar putea avea efecte negative asu-
pra securității alimentare, dar și asupra 
migrării populației din mediul rural.

Zootehniștii din Fălești spun că si-
tuația este alarmantă în raion și că fără 
ajutorul statului, lucrurile s-ar putea în-
răutăți. „Situația zootehnică este poate 
și mai proastă decât în alte raioane. Șep-
telul de animale s-a micșorat la bovine 
cu 400 de capete. Numai în raioanele de 
centru și de sud s-a efectuat subvențio-
narea animalelor în sectorul privat. Ar fi  
fost probabil binevenit și la noi să vină 
această subvenționare”, a declarat Gri-
gore Cojocaru, zootehnician.

Criza de lapte
În prezent Moldova produce pe toa-

te căile de producție (familii, fermieri, 
cooperative, alte tipuri) lapte în volum 
de aproximativ 565,0 mii tone de lapte 
cu mici devieri de la an la an. Din acest 

Sectorul zootehnic din Moldova 
a fost afectat de secetă și în anii 
2003 și 2007, acestea cauzând 
erodarea continuă a ramurii. 
Datele statistice arată că efecti-
vul de animale din țară s-a re-
dus considerabil în ultimii zece 
ani. Creșterea bovinelor este 
principala ramură zootehnică 
din țară, furnizând cele mai 
mari cantități de producție, însă 
șeptelul de bovine s-a redus în 
ultimii zece ani de peste două 
ori, de la 410 mii la 184 mii de 
capete.

volum de lapte întreprinderile de pre-
lucrare, care au mai rămas și funcțio-
nează astăzi în Moldova primesc apro-
ximativ doar 130,0 mii tone de lapte 
anual, atunci volumul defi citului de 
lapte necesar consumului intern con-
stituie 905,0 mii tone. Cu alte cuvinte 
aceasta înseamnă că necesitatea de lap-
te în Moldova este acoperită doar la ni-
vel de 13,0 %.

În așa fel defi citul cantității de 905,0 
mii tone de lapte  este acoperită într-un 
volum de aproximativ de 5 la sută din 
importuri, iar restul din lapte artifi cial 
și sintetic, care fără rușine este pe larg 
reclamat ca lapte natural.

„Cererea de lapte în Moldova este 
mare și se majorează o dată cu reducerea 
nivelului de trai în ultimii ani. O parte a 
populației dispune de surplus al lapte-
lui. Acesta se distribuie pe piața Moldo-

vei pe doua căi. Prima – a 
fabricilor de prelucrare a 
laptelui, iar a doua – direct 
consumatorilor de către 
crescătorii de animale, sub 
formă de produse lactate 
și lapte natural. Cea mai 
mare a populației preferă 
de a nu răspunde achiziții-
lor de lapte de către fabrici 
din cauza prețului mize-
rabil pe care îl oferă aceș-
tia. Pe de altă parte statul 
nu oferă nici o alternativă 
pentru crescătorii de vaci 
privați. În general piața nu 
este reglementată de aceea 
apar multe contraziceri și 
disensiuni între producă-
torii particulari de lapte, 
consumatori și organele 
care monitorizează aceste 
procese.

În așa fel prețul oferit 

de cei ce fac achiziții de lapte nu acope-
ră nici jumătate din cheltuielile de pro-
ducție din cauza aceasta producția este 
prelucrată și vândută neorganizat”, con-
sideră Gheorghe Costandachi, Doctor în 
economie, conferențiar – cercetător.

Specialistul spune că o altă cau-
ză cheie constă în faptul că în prezent 
nu există mecanisme de consolidare a 
acestui sector foarte important de altfel 
al economiei naționale. 

Și ultimul motiv ar fi  interesul unor 
persoane cu impact foarte puternic asu-
pra acestui segment al pieței de a menți-
ne situația „status quo”, deoarece e mult 
mai convenabil de a importa o tonă de 
componente și derivate pentru a produ-
ce 10 tone de lapte artifi cial și de al vinde 
cu preț exagerat. Ca exemplu, un leu in-
vestit în producția naturală de lapte face 
2-3 rotații anuale, pe când un leu inves-
tit în producția artifi cială de lapte pro-
duce de la 12 până la 25 rotații. Aceasta 
înseamnă că rentabilitatea în acest caz 
este de 15 ori mai mare.  

Perspectivele unui viitor apropiat 
de 5-10 ani în Moldova sunt sumbre, 
în opinia specialiștilor. Chiar dacă azi 
investim în reanimarea sectorului de 
producție a laptelui mai degrabă de 5-7 
ani rezultatele nu vor fi  palpabile. Este 
cunoscut faptul că pentru aducerea unei 
ferme de 30 de vaci la potențialul com-
plet de producere este nevoie de aproxi-
mativ 5 ani. Acesta este termenul în care 
entitatea zootehnică ar putea da produs 
net cu rentabilitate de 20%. Iar dacă 

includem și rata de răscumpărare a in-
vestiției atunci perioada se prelungește 
până la 12 ani.

Pentru a soluționa problema legată 
de domeniul producției de lapte tre-
buie întreprinse măsuri consecutive 
pas cu pas. În primul rând trebuie de 
eliminat influența, protecționismul și 
elementele criminale ale acestui do-
meniu. Guvernul trebuie să elaboreze 
pârghiile de interzicere a producției 
artificiale a așa-numitului lapte și co-
mercializării lui.

Infrastructura domeniului zootehnic 
este completamente distrusă. De aceea 
este necesar ca structurile responsabile 
de acest sector să elaboreze mecanis-
mele respective prin care s-ar asigura 
în întregime ciclul de la creșterea hranei 
pentru animale până la producția fi nală 
de produse lactate.  

În prezent, nu se cunosc costurile 
pentru reanimarea sectorului de pro-
ducție a laptelui. În acest sens se cere 
o evaluare comprehensiva și frontală a 
acestui sector, pentru ca să fi e apreciată 
situația reală.

Gheorghe Costandachi este de pă-
rere, că dacă vor fi  luate decizii corecte 
de către autoritățile centrale și se vor 
realiza cele menționate de către mine în 
acest comentariu, în următorii 5-10 ani 
Moldova ar putea să se autoasigure cu 
lapte natural și ar putea deveni un ex-
portator de produse lactate pe piața re-
gională și cea europeană la prețuri mult 
mai mici decât cele din alte țări.
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Tratamente împotriva principalilor dăunători 
la culturile de rapiță, grâu, porumb și fl oarea soarelui

 RAPIȚA
Combaterea 
dăunătorilor 
de primăvară

În ultimi ani, rapița a devenit una 
dintre culturile importante care se sea-
mănă toamna, cultură care tinde să 
ocupe suprafețe tot mai însemnate în 
majoritatea zonelor agricole din țară. 
Recolte sporite și de calitate superioară 
cu costuri cât mai reduse nu se pot obți-
ne decât prin aplicarea unor tehnologii 
specifi ce de combatere a dăunătorilor, 
care să permită o valorifi care superioară 
a resurselor naturale și a inputurilor.

Unul dintre principalii dăunători ai 
culturii de rapiță care se manifestă în 
primăvară este gândacul lucios (Meli-
gethes aeneus) și are răspândire gene-
ralizată în culturile de rapiță. Pagubele 
sunt produse prin hrănirea adulților în 
bobocii nedeschiși, dar mai ales de că-
tre larvele care atacă bobocii și organele 
fl orale.

Adulții au corpul oval, lucios, negru, 
cu refl exe de verde metalic, lungimea 
corpului variind între 2 și 2,7 mm. Lar-
vele mature au culoarea albă-cenușie, 
cu capul și picioarele brune și lungimea 
corpului de până la 4 mm. Dăunătorul 
are o generație pe an, iernează ca adult 
în sol, la 2-3 cm adâncime.

Apariția adulților în primăvară are 
loc la sfârșitul lunii aprilie. Inițial se 
hrănesc în florile pomilor fructiferi 
sau ale diferitelor plante ierboase sau 
lemnoase spontane, iar apoi se con-
centrează pe rapiță, după îmbobocirea 
acesteia.

Ouăle sunt depuse în bobocii fl orali, 
eșalonat până în mai-iunie. După 8-15 
zile apar larvele care se hrănesc cu or-
ganele fl orale. La completa dezvoltare, 
după 25-30 zile, larvele părăsesc fl oarea 
și pătrund în sol, unde își construiesc 
loji speciale pentru transformarea în 
pupă. Noii adulți încep să apară în vară 
și după o scurtă perioadă de hrănire se 
retrag pentru hibernare.

Cu câteva zile înainte de efectuarea 
tratamentelor la rapiță, trebuie anunțați 
crescătorii de albine.

 GRÂUL DE TOAMNĂ
Ploșnițele cerealelor - 
principalii dăunători 
ai grâului

La cultura grâului de toamnă, ploș-
nițele cerealelor reprezintă principalul 
grup de insecte dăunătoare. Atacul, de-
terminat în principal de specia Eurygas-
ter integriceps, se eșalonează de la des-
primăvărare și până la recoltare. Sunt 
înțepate toate părțile plantei: tulpina, 
frunza, spicul și boabele în spic.

Pagubele sunt diferențiate: primăva-
ra adulții hibernanți se hrănesc pe orga-
nele vegetative, iar daunele sunt doar de 
natură cantitativă, în timp ce noua ge-
nerație se hrănește exclusiv pe boabele 
din spic iar daunele sunt de natură cali-
tativă. Când boabele sunt atacate în faza 
coacerii în lapte (BBCH 71-77) se pro-
duce o degradare totală a lor sau numai 
o șiștăvire, dacă atacul a avut loc către 
sfârșitul coacerii (BBCH 83-89).

Ca urmare a înțepării boabelor, de 
către larve și adulții nou formați, se în-
registrează reducerea greutății boabe-
lor, scăderea valorii culturale a semințe-
lor, precum și deprecierea calităților de 
panifi cație ale recoltei atacate.

Tratamentele se fac și în afara 
arealului de dăunare

În funcție de evoluția dăunătorului și a 
densităților înregistrate, tratamentele pot 
depăși suprafețele estimate, astfel încât 
să acopere toate solele unde se depășește 
pragul economic de dăunare (PED), acor-
dându-se o atenție deosebită lanurilor 
pentru producerea de sămânță.

Din cauza impactului negativ, de-
osebit de puternic asupra recoltei, a 
arealului foarte întins pe care se găseș-
te dăunătorul, precum și a densităților 
extrem de mari de insecte/mp, din noua 
generație, protecția chimică constituie, 
în etapa actuală, o verigă principală a 
tehnologiei de cultivare a grâului în Ro-
mânia, fi ind cu atât mai necesară în la-
nurile destinate producerii de sămânță.

 PORUMB ȘI FLOAREA 
SOARELUI
Gărgărița frunzelor 
de porumb

La culturile de porumb și fl oarea soa-
relui, dacă nu s-a efectuat tratamentul la 
sămânță sau a fost efectuat necorespun-
zător putem avea probleme cu gărgărița 
frunzelor de porumb (Tanymecus dilati-
collis Gyll). 

Anual, sute de hectare cultivate cu 
porumb sunt atacate de gărgărița frun-
zelor de porumb, intensitatea atacului 
variind de la un caz la altul. Este o spe-
cie monovoltină (o singură generație 
pe an), ciclul biologic se desfășoară cu 
preponderență sub pământ (stadiile de 
ou, larvă, pupă, adult hibernant). Adulții 
apar la sfârșitul lunii martie, începutul 
lunii aprilie, când temperatura solului 
depășește 9 °C.

Perioada de viață activă a adulților 
este în jur de 80 de zile. O femelă poa-
te depune până la 100 de ouă la o mică 
adâncime în sol.

Insecta produce daune culturilor 
de porumb și de fl oarea soarelui când 
acestea se afl ă în faza de 2-3 frunze, re-
tezând plantele de la colet, fapt ce duce 
la distrugerea în masă a culturilor sau 
prin roaderea aparatului foliar (uneori 
frunzele pot fi  roase în totalitate). Când 
plantele se afl ă într-o fază mai avansată 
de vegetație, adulții rod părțile laterale 
ale limbului foliar (sub formă de trepte).

Pentru plantele care depășesc faza 
de 4-5 frunze gărgărița frunzelor de po-
rumb nu mai prezintă o amenințare. 

Se recomandă efectuarea tratamen-
telor în vegetație, doar ca tratament de 
corecție, acolo unde nu s-a făcut tra-
tamentul seminței sau dacă acesta s-a 
efectuat defectuos.

Ferma 

Luna mai este una dintre cele mai aglomerate perioade în lucrări agricole, când pe câmp au răsărit 
culturile de primăvară, în timp ce la culturile de toamnă trebuie să facem tratamentele fi tosanitare.

Reguli stricte 
la aplicarea
tratamentelor

Recomandarea generală este 
de a respecta dozele produse-
lor. Acestea au fost stabilite în 
urma unor experiențe riguroa-
se în condiții de câmp, în dife-
rite locații din țară, în condiții 
diferite de mediu și de sol.

Doza recomandată asigură 
cea mai efi cientă combatere a 
insectelor dăunătoare, o doză 
prea mare nefi ind justifi cată 
din punct de vedere economic. 
De asemenea, nu este recoman-
dat să tratați cu același produs 
de două ori consecutiv, ci să le 
alternați, pentru a evita feno-
menul de rezistență a insectelor 
dăunătoare la insecticid.

PLOȘNIȚA CEREALELOR 

Pragul economic de dăunare
Pentru adulții hibernanți, PED-ul este diferențiat astfel: peste 7 exemplare/

mp, pentru solele cu o stare de vegetație foarte bună și mai puțin de 5 sau numai 
3 adulți/mp pentru solele cu vegetație și densități necorespunzătoare, cum este 
cazul multor sole cu grâu în acest an.

Pentru larve, PED-ul se diferențiază în funcție de destinația culturii: 5 larve/
mp pentru solele cu grâu de consum și de 3 larve/mp, pentru solele pentru pro-
ducerea de sămânță. Cu mențiunea că PED-ul pentru larve este stabilit în cazul 
unor culturi cu o stare normală de vegetație.

GĂRGĂRIȚA PORUMBULUI 

75 specii de plante 
gazdă

Tanymecus dilaticollis este un 
dăunător polifag. Deși porumbul 
este planta preferată a acestei insec-
te, adulții migrând pe această cultură 
de la răsărire, totuși în condițiile ță-
rii noastre s-au semnalat 34 de plan-
te gazdă, iar în lume, 75 de specii de 
plante din diferite familii botanice.

Mazărea nu este consumată de 
adulții de Tanymecus, fi ind repelen-
tă pentru aceștia. Este o plantă care 
asigură cele mai nefavorabile con-
diții pentru creșterea și dezvoltarea 
acestui dăunător, poate de aceea ma-
zărea ar trebui să fi e reconsiderată în 
asolamente.
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Stocurile de porumb ale SUA vor atinge 
nivelul record din ultimii 50 de ani

Estimările arată că rezervele 
de porumb ale Statelor Unite, cel 
mai mare cultivator și exportator 
de pe piața mondială, vor atinge 
cel mai mare nivel înregistrat din 
1960. Producția va cunoaște o re-
venire spectaculoasă după seceta 
de anul trecut, arata un raport re-
cent publicat de Bloomberg.

Până la recolta de anul vii-
tor, stocurile de porumb ale SUA 
vor ajunge la 51,77 milioane de 
tone metrice, ceea ce înseamnă 
o creștere de 167%, față de volu-
mul stocurilor de anul trecut. La 
rândul său, producția va crește cu 
31%, ajungând în acest sezon la 
358,7 milioane de tone. Goldman 
Sachs Group Inc. a estimat că 
prețurile contractelor futures vor 
scădea în următoarele șase luni, 
ajungând până la 5,25 dolari pe 
bușel (206,68 dolari/tonă). Acest 
preț reprezintă cu 19% mai puțin 
decât prețul tranzacționat ieri la 
Bursa din Chicago, adică 255,40 
dolari/tonă.

Anul trecut în luna august, 
cea mai severă secetă înregistra-
tă din 1930 a adus prețurile ni-
velul record de 8,49 dolari/bușel 
(334.24 dolari/tonă). În acest 
context, comerțul cu porumb s-a 
prăbușit cu 26%, ceea ce a afec-
tat prețurile de pe piața globală a 
alimentelor.

Prețul contractelor futures 
este încă de două ori mai mare 
față de nivelul mediu din ultimele 
douăzeci de ani. Prin urmare, fer-
mierii din Brazilia până în Ucrai-
na au mărit suprafața cultivată cu 

porumb, spe-
rând să poată 
„mușca” din 
cota de expor-
turi a SUA.

Pe de altă 
parte, fermierii 
din SUA și-au 
planifi cat să se-
mene porumb 
pe cea mai mare suprafață, înre-
gistrată din 1936, estimează De-
partamentul pentru Agricultură al 
guvernului american (USDA). Su-
plimentarea de stocuri, în volum 
de 84,84 milioane de tone, repre-
zintă mai mult decât consumul 
anual al Uniunii Europene.

Livrările de porumb ale SUA 
se vor reduce cu 55%, față de în-
ceputul sezonului. USDA progno-
zează cel mai redus nivel al vân-

zărilor de porumb, din 1972, ceea 
ce ar însemna cel mai mare declin 
înregistrat din 1960.

Cu cinci luni înainte de recol-
tă și mari suprafețe din Midwest 
așteptând să fi e semănate, întoar-
cerea vremii secetoase ar putea 
afecta producția. Estimările USDA 
privind recolte record în ultimii 
trei ani s-au dovedit a fi  greșite, 
din cauza vremii. Specialiștii ame-
ricani au ratat și prognoza privind 

scăderea cu 13% a 
producției de anul 
trecut, deși a fost 
cea mai drastică 
scădere din ulti-
mii 20 de ani.

În acest an, 
semănatul a fost 
mult întârzi-
at, situație care 

nu s-a mai întâmplat din 1984. 
Printre cauze se numără vremea 
ploioasă, zăpada care a căzut în 
unele zone agricole și tempera-
turile foarte reci pentru aceas-
tă perioadă. Până pe 5 mai erau 
însămânțate doar 5% din culturi-
le de porumb, ceea ce înseamnă 
cu 56% mai puțin decât media 
ultimilor cinci ani.

«Cu fi ecare zi de întârziere 
a campaniei de semănat, cultu-

rile sunt supuse un risc tot mai 
mare de a fi  polenizate în perioa-
da cea mai călduroasă din an», 
a declarat Jacquie Voeks, senior 
consultant al companiei Stewart-
Peterson Group din West Bend, 
Wisconsin. «Condițiile în care 
sunt însămânțate culturile sunt 
departe de a fi  ideale, ceea ce 
îndreptățește îngrijorarea că pro-
ductivitatea va fi  sub medie», a 
mai precizat specialistul.

Cele mai mari producții se pot 
obține în Iowa, regiunea cu cele 
mai importante culturi de po-
rumb din SUA, a estimat Roger 
Elmore, agronom și profesor la 
Universitatea de Stat din Ames, 
Iowa. Condiția este ca semănatul 
să se încheie pe 18 mai. Fiecare 
zi de întârziere poate reduce pro-
ductivitatea cu până la 60 de kg pe 
hectar.

Cererea de etanol pe piața 
americană este în scădere și, în 
consecință, cantitatea de po-
rumb folosită în acest sector a 
scăzut cu 9,2%, și va ajunge în 
august la 115,6 milioane de tone, 
estimează USDA. După nivelul 
record al exporturilor de eta-
nol, atins în 2011, anul trecut 
ritmul livrărilor s-a redus, iar în 
2013 este posibil să se mențină 
acest trend. Scăderea interesului 
față de etanolul american este 
în strânsă legătură cu apetitul 
cumpărătorilor pentru biocom-
bustibilii brazilieni, mai ieftini, 
produși din trestie de zahăr.

Sursa: recolta.eu 

Institutul Național pentru 
Botanică Agricola, din Cam-
bridge, a combinat un strămoș 
al grâului cu o varietate nouă 
în scopul de a crea o tulpină 
nouă. Până acum, testele in-
cipiente au relevat că rezulta-
tul acestei combinări este mai 

mare și mai puternic ca actua-
lele varietăți de grâu.

Totuși, înainte ca noul grâu 
să poată fi  cultivat de fermieri, 
el va trebui testat și aprobat de 
autorități, proces ce va dura 
cel puțin 5 ani.

Există unii fermieri care 

chiar încurajează noile inițiati-
ve ale oamenilor de știință, gu-
vernului și industriei alimen-
tare. Ei consideră că procesul 
de reglementare trebuie să fi e 
accelerat pentru a asigura ne-
cesarul de alimente pentru ur-

mătoarele decenii.
Una din cinci calorii consu-

mate în lume provin din grâu. 
Totuși, în ciuda îmbunătăți-
rilor ce au avut loc la sfârșitul 
secolului XX, în ultimii 15 s-a 
înregistrat o creștere mică a 

recoltei medii de grâu, din Ma-
rea Britanie.

Ca urmare a acestui lucru, 
luna trecută, producătorul de 
cereale Weetabix a anunțat că 
va limita producția unor pro-
duse proprii ca urmare a recol-
tei slabe de anul trecut.

Acum, cercetătorii cred că 
au găsit o modalitate prin care 
să crească iar producția. În 
urmă cu 10.000 de ani, grâul 
a evoluat din cereale vechi din 
genul Aegilops. Specialiștii au 
folosit polenizarea încrucișată 
și tehnologia de transferare a 
embrionului seminței pentru 
a muta o parte din elasticitatea 
strămoșului în frâul modern. 
Astfel, procedura nu a necesi-
tat nicio modifi care genetică a 
cerealelor.

Sursa: descopera.ro

Super-grâul: soluția care asigură necesarul 
de alimente pentru următoarele decenii 
Oamenii de știință britani au dezvoltat un nou tip de grâu care ar putea crește productivitatea cu 30%. 
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MARKETING

te informează la timp, 
oferindu-ţi cele mai bune 
argumente în orice negociere!

Mulţi producători s-au convins 

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

la un preţ convenabil, la un preţ convenabil, 

decât să produci 

Cum să facem 
alegerea corectă?
NOI VĂ PROPUNEM:

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

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

 Publicitate AgraVista buletin
plasarea în buletinul AgraVista a unui articol 

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

 Publicitate banner
promovarea companiilor şi produselor/servi-

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

Sperăm că veţi deveni 
ABONATUL NOSTRU FIDEL!

 Abonamente AgraVista A, B, C
Abonamente AgraVista

A
bo

na
m

en
t A

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

▪ Preţuri producători pentru fructe, le-
gume şi cereale

▪ Preţuri mondiale cereale
▪ Monitorizare lunară a pieţei legume-

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

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

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

Agromediainform în format elec-
tronic

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

3 luni – 60
6 luni – 96

12 luni – 144

A
bo

na
m

en
t B

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

▪ Valabilitate a ofertelor timp de 12 
luni

▪ Promovarea ofertelor în ziarul Agro-
mediainform

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

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

Agromediainform în format elec-
tronic

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

3 luni – 45
6 luni – 72

12 luni – 99

Ab
on

am
en

t C

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

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

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

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

▪ Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

 Publicitate AgraVista buletin
1 pagină

210x297 mm

1/2 pagină
210x148,5 

mm

1/4 pagină
105x148,5 mm

Articol 
promoţional

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

Publicitate
color 30 20 15
alb-negru 20 15 10

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

3 luni 6 luni 12 luni

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

▪ Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

 Publicitate banner 
Apariţii

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

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

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

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

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

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

către noi, la indicaţiile Dumneavoastră.
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CERERI ŞI OFERTE

Cereri și oferte – perioada 1 - 21 mai 2013 (www. agravista.md)

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

Nume produs Descriere produ-
sului Cantitate Regiune

PRODUSE CEREALIERE

Grâu Vând grâu nelimitat
Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
47301, (235) 47377, Telefon mobil: 
(795) 35275, Fax: (235) 47267 

Grâu Comercializez grâu 20 tone
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 
43-3-54 Telefon mobil: 78374383   

Porumb
Comercializez 
porumb 

10 tone
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 
43-2-14 

Porumb  Vând porumb 5 tone
Orhei, s. Mirzaci, Telefon: (235) 
63456, Telefon mobil: 60078043   

Porumb
Comercializăm 
porumb, depozitul 
producătorului 

20 tone
Edinet, s.Hlinaia, Telefon: (246) 
50258 Telefon mobil: 079350456   

Porumb
Comercializez 
porumb

10 tone
Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
47920 Telefon mobil: 69157573   

Porumb
Vând porumb - 
boabe 

2 tone
Glodeni, s. Danu, Telefon: (249) 
71223 Telefon mobil: 068818924

Sorg
Vând sorg pentru 
mături la greutate 

1500 kg Edinet, Telefon mobil: 079714100   

Soia
Se vinde soia, de 
calitate bună 

10 tone

Fălești, s. Rediu de Sus, Tel-
efon: (259) 70192, Telefon mobil: 
067253017, Fax: (259) 70192, Email: 
kiktenko-nats@mail.ru   

Orz
Se vinde orz de 
calitate bună 

100 tone
Fălești, s. Chetriș, Telefon mobil: 
069233509, 069553653, Email: jorn-
yayon@mail.md   

Orz
Se comercializează 
orz folosit la pro-
ducerea berii

100 tona

Fălești, s. Rediu de Sus, Tel-
efon: (259) 70192, Telefon mobil: 
067253017, Fax: (259) 70192, Email: 
kiktenko-nats@mail.ru   

Orz
Se vinde orz pentru 
furaj

50 tone

Fălești, s. Rediu de Sus, Tel-
efon: (259) 70192, Telefon mobil: 
067253017, Fax: (259) 70192, Email: 
kiktenko-nats@mail.ru   

LEGUME

Ceapă
Comercializăm 
ceapă galbenă, 
uscată 

500 kg
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 
54610 Telefon mobil: 068112628, 
069353231 

Ceapă Comercializez ceapă 1 tonă
Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273) 
51-2-71 

Varză
Comercializăm 
varză timpurie 

4000 kg
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 
54610 Telefon mobil: 068112628, 
069353231, Fax: (252) 27032

Varză Vând varză  2 tone
Glodeni, str. Trandafi rilor, Telefon 
mobil: 069251254

Castraveţi

Comercializăm 
castraveţi de seră, 
“Cornișon”, câte 200 
kg zilnic

200 kg
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 
54610 (252) 27032 Telefon mobil: 
068112628, 069353231 

MATERIAL SĂDITOR

Răsad

Răsad de roșii, 
gogoșari, ardei 
dulce, cornul caprei, 
iute, vânătă 

nelimitat
Orhei, s. Ratuș, Telefon: (235) 35342, 
Telefon mobil: 69241737   

Răsad

Comercializez răsad 
de roșii, ardei și 
gogoșari, varză, 
vânătă

nelimitat
Fălești, s. Răuţel tel.:0 (259) 54061, 
Telefon mobil: 060053475

Răsad
Răsad de roșii inde-
terminante 

nelimitat
Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
47 674 

Răsad
Răsad de roșii și 
ardei 

nelimitat
Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
42130, (235) 30269   

Răsad
Răsad de roșii de 
soiuri olandeze 

nelimitat
Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
42614 Telefon mobil: 69346320   

Răsad

Comercializăm 
răsad de tomate, 
determinante, 
“Mobil”

5000 
unităţi

Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 
54193

Material 
săditor

Butași de viţă-de-vie 
de soiuri de masă si 
tehnice 

nelimitat
Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
47 353 

OFERTE

CONDOLEANŢE
Colectivul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare exprimă pro-

funde condoleanţe şi compasiune domnului Constantin ROTARU, consilier al 
Cabinetului Ministrului, în legătură cu trecerea la cele veşnice a tatălui său,

ION.
În aceste momente deosebit de grele, suntem alături de Dumneavoastră, sti-

mate coleg şi prieten, îndemnându-Vă  să  fi ţi tare şi să Vă aduceţi aminte de cele 
mai luminoase momente petrecute alături de tatăl, care V-a fost un sprijin sigur 
în viaţă.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

ANIMALE ȘI PRODUSE ANIMALIERE

Produse lac-
tate

Brânză de vaci 200 kg
Cantemir, s.Cîietu, Telefon: (273) 
2-30-66 

Porci
Comercializez porc 
150kg 

1 unitate
Cantemir, s.Cîietu, Telefon: (273) 
2-30-66 Telefon mobil: 067303546   

Bovine
Cumpăr tauri greu-
tatea 100kg 

3 unităţi
Cantemir, s. Cania, Telefon mobil: 
79241418   

Miei Comercializez miei 3 unităţi
Cantemir, s. Antonești, Telefon mobil: 
67303541   

Miei Comercializez miei  20 unităţi
Cantemir, s. Coștangalia, Telefon: 
(273) 55-2-12 

Miei Comercializez miei 15 unităţi
Cantemir, s. Coștangalia, Telefon: 
(273) 55-2-54 

ECHIPAMENTE AGRICOLE

Echipamente 
agricole

 Vând echipament 
agricol

nelimitat
Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
47230 Telefon mobil: 69346320   

Echipamente 
agricole

Comercializez 
sistem de irigare 
prin picurare pe o 
suprafaţă de 3,5 ha 

1 unitate
Hâncesti, s. Logănești, Telefon: (269) 
57349 

Echipamente 
agricole

Comercializez trac-
tor IUMZ – 6 cu plug 

1 unitate
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 
43-2-09 

ALTELE

Băuturi al-
coolice

Comercializez vin 4 tone
Cantemir, s. Cîrpești, Telefon: (273) 
78-2-73 Telefon mobil: 79383145   

Băuturi al-
coolice

Comercializez  vin 2 tona
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: 
(273) 75-2-17 

Produse de 
morărit

Comercializez făină 10 tone
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 
43-3-54 Telefon mobil: 78374383   

Ulei
Ulei de fl oarea-
soarelui 

nelimitat
Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
42360 Telefon mobil: 069346320   

Șrot
Șrot din fl oarea-
soarelui 

nelimitat
Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
42360 Telefon mobil: 069346320   

Terenuri și 
construcţii

Vând teren agricol 
3,80 ha 

1 unitate
Cantemir, s.Haragîs, Telefon mobil: 
69061772   

CERERI
Nume produs Descriere produ-

sului Cantitate Regiune

Echipamente 
agricole

Cumpăr pres de 
balotat paie, fân 

1 unitate
Edineţ, s. Bădragii Noi, Telefon 
mobil: 060921706   

Echipamente 
agricole

Procur Filtru cu 
discuri pentru irigare 
prin picurare cu 
diametru 70 

1 unitate
Cantemir, s. Sadîc, Telefon: 
(273) 2-30-66, Telefon mobil: 
78014742   

Echipamente 
agricole

Procur Filtru cu 
discuri pentru irigare 
prin picurare cu 
diametru 50 

1 unitate
Cantemir, s. Sadîc, Telefon: 
(273) 2-30-66, Telefon mobil: 
78014742   

Echipamente 
agricole

Procur cutie de 
viteza tractor T-150K 

1 unitate
Cantemir, s. Cania, Telefon: 
(273) 40-3-19, Telefon mobil: 
79873647   

Bovine Procur viţică 1 unitate
Cantemir, s. Cîietu, Telefon 
mobil: 67303546   

Cereale fura-
jere

Cumpăr furaj nelimitat
Orhei, s. Peresecina, Telefon 
mobil: 67188900   

Porumb Achiziţionez porumb nelimitat
Orhei, s. Peresecina, Telefon 
mobil: 67188900   

Floarea-
soarelui

Cumpăr fl oarea 
soarelui

nelimitat
Orhei, s. Peresecina, Tel-
efon: 42360, Telefon mobil: 
069346320   
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ABONAREA 2013

ABONAŢIVĂ LA ZIARUL

 INFORMAŢII DESPRE PREŢURI PE DIFERITE PIEŢE AGRICOLE DIN ŢARĂ;
 CERERI ŞI OFERTE DE PRODUCŢIE AGROALIMENTARĂ;
 RECOMANDĂRI ALE SPECIALIŞTILOR ÎN AGRICULTURĂ DESPRE:
      creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
      îngrijirea livezilor şi viilor,
      creşterea animalelor,
      idei de afaceri profi tabile argumentate economic. 

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

Preţuri de abonare (lei)

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

12 36 72 108 132
* august vacanţă

SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?

SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ? 

DORITI

Index de abonare: PM 21948

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

ŞI VEŢI PRIMI:

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