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În adresare se menționează: ”În 
perioada dezbaterilor proiectului no-
minalizat, în cadrul comisiilor parla-
mentare, deputații și reprezentanții 
agricultorilor au reușit, practic, să 
identifi ce soluții pentru un șir de pro-
bleme ce țin de mecanismul aplică-
rii impozitului consolidat, cum ar fi : 
subiecții impunerii, cotele impozitului 
(pentru fermierii care dețin mai puțin 
de 10 ha a fost propusă o cota redusă de 
2 lei pentru un grad/hectar), termenele 
de achitare și impactul eventual al legii 
pentru autoritățile locale de nivelul în-
tâi. Divergențele rămase nu reprezintă 
impedimentele imposibil de depășit și 
pot fi  soluționate în câteva zile.”

Documentul prevede că agricultorii 
vor plăti un impozit ce va substitui șase 
taxe, din totalul celor nouă plătite în 
prezent.

Este vorba despre impozitul pe ve-
nit, funciar și pe imobil. De asemenea, 
va fi  substituită taxa pentru apă, pentru 
drumuri. Fermierii vor plăti doar TVA, 
precum și contribuțiile în fondul asi-
gurărilor sociale și prima de asigurare 
medicală.

În opinia organizațiilor de fermieri, 
introducerea impozitului consolidat în 
agricultură,  este o necesitatea stringen-
tă pentru sectorul agrar, care va contri-
bui la:

Uniformizarea presiunii fi scale 
pentru toți agenți economici din agri-
cultură;

Reducere semnifi cativă a evaziu-
nilor fi scale în sectorul agrar;

Restrângere substanțială a secto-
rului informal din agricultură;

Majorarea veniturilor bugetelor 

unităților administrativ-teritoriale de 
nivelul întâi;

Micșorarea numărului de con-
troale fi scale la întreprinderi agricole;

 Simplifi carea administrării fi scale 
în sectorul agrar;

Apariția pentru producătorii agri-
coli a unui stimul suplimentar pentru 
efi cientizarea activității economice;

Reducerea numărului terenurilor 
agricole neprelucrate.

Impozitul unic va fi  calculat în func-
ție de bonitatea solului și va ajunge, în 
medie, la 200 de lei pentru un hectar 
de teren agricol. Fermierii spun că in-
troducerea impozitului consolidat în 
agricultură este o necesitate stringen-
tă, care e va permite să depășească mai 
ușor obstacolele birocratice. Proiectul a 
fost votat în primă lectură de către Par-
lament, pe data de 28 martie 2013.

Agricultorii solicită Parlamentului 
să voteze, în regim de urgență, 
legea privind impozitul unic

Sfaturi utile: 
creşterea şi întreţinerea 

curcanilor 

Organizațiile de fermieri au înaintat recent o scrisoare către fracțiunile 
parlamentare în care au solicitat votarea, în cel mult 14 zile, a variantei fi -
nale a legii privind impozitul consolidat în agricultură.
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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     30.05.2013

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  -  -  - 30,00 45,00 33,00 35,00 45,00 37,00 35,00 55,00 45,00  -  -  - 
Cartofi 7,00 8,00 7,00 4,00 8,00 5,50 6,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 6,50 6,80 6,50
Cartofi  timpurii  -  -   - 9,00 13,00 12,00 8,00 10,00 10,00 12,00 15,00 14,00 8,00 10,00 10,00
Castraveţi 12,00 14,00 13,00 9,00 11,00 10,00 7,00 9,00 8,00 10,00 14,00 12,00 7,00 8,00 8,00
Ceapă galbenă 10,00 12,00 11,00 5,50 9,00 7,00 7,00 8,00 7,50 10,00 12,00 12,00 8,00 8,50 8,00
Ceapă verde (cozi)  -  -  - - - - 10,00 10,00 10,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - 32,00 32,00 32,00 30,00 35,00 32,00 35,00 38,00 38,00 30,00 35,00 30,00
Dovlecei  -  -  - 6,00 7,00 6,00 5,00 8,00 7,00 10,00 12,00 12,00 7,00 8,00 7,00
Morcov 10,00 10,00 10,00 8,00 12,00 9,00 8,00 10,00 8,50 9,00 10,00 10,00  -  -  - 
Morcov timpuriu  -  -   - - - -  -  -   - 12,00 16,00 15,00 12,00 12,00 12,00
Pătrunjel  -  -  - - - - 15,00 15,00 15,00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră - - -  -  -  - 4,00 5,00 4,00  -  -  - 
Ridiche de lună  -  -   - 5,00 6,00 6,00 5,00 7,00 7,00 5,00 7,00 6,00  -  -  - 
Roşii de seră 21,00 21,00 21,00 19,00 22,00 21,00 18,00 27,00 20,00 25,00 30,00 25,00 20,00 20,00 20,00
Sfeclă de masă  -  -  - 6,50 7,00 7,00 7,00 8,00 7,00 8,00 9,00 9,00 7,00 7,00 7,00
Sfecla de masa timpurie 18,00 20,00 19,00 17,00 17,00 17,00 18,00 20,00 20,00  -  -  - 
Usturoi  -  -  - 35,00 35,00 35,00 25,00 30,00 30,00 25,00 35,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Varză  -  -   - 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,50 3,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00
Varză timpurie 6,00 7,00 6,00 6,00 6,50 6,00 5,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 3,00 4,00 4,00
Varză conopidă  -  -   - - - - 25,00 30,00 25,00 25,00 30,00 25,00  -  -  - 
Varză de pechin  -  -  - - - - 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 12,00  -  -  - 
Vinete  -  -   - 28,00 30,00 28,00 23,00 27,00 25,00 - - -  -  -  - 

FRUCTE

Banane  -  -  - - - - 20,00 20,00 20,00  -  -  - 18,00 18,00 18,00
Caise  -  -  - 35,00 38,00 35,00  -  -  - - - -  -  -  - 
Căpşune 15,00 25,00 20,00 20,00 30,00 25,00 15,00 25,00 19,00 25,00 35,00 25,00 30,00 30,00 30,00
Cirese 8,00 10,00 8,00 11,00 16,00 16,00 10,00 15,00 12,00 10,00 15,00 10,00 8,00 10,00 10,00
Grepfrut  -  -   - 22,00 22,00 22,00 19,00 20,00 20,00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - 22,00 26,00 26,00 22,00 26,00 23,00 - - - 25,00 25,00 25,00
Mandarine  -  -  - 33,00 35,00 33,00 25,00 25,00 25,00 - - -  -  -  - 
Mere  -  -  - 3,00 13,00 13,00 7,00 13,00 8,00 3,00 4,00 4,00 10,00 10,00 10,00
Mere Golden  -  -   - 6,00 6,00 6,00 7,00 12,00 9,00 13,00 15,00 13,00 12,00 12,00 12,00
Mere Idared  -  -  - 3,00 8,00 6,00  -  -  5,00 7,00 7,00  -  -  - 
Mere Richard  -  -  - - - -  -  -   5,00 6,00 6,00  -  -  - 
Pepene galben (zemos)  -  -  - - - - 35,00 35,00 35,00 - - -  -  -  - 
Pere  -  -   - - - - 30,00 37,00 35,00 - - -  -  -  - 
Piersici  -  -   - 35,00 35,00 35,00 30,00 35,00 35,00 - - -  -  -  - 
Portocale  -  -  - 13,00 14,00 14,00 15,00 19,00 18,00 - - - 17,00 17,00 17,00
Prune uscate  -  -   - - - - 20,00 30,00 27,00 20,00 35,00 25,00  -  -  - 
Struguri albi de masă  -  -   - - - - 45,00 45,00 45,00  -  -  - 

Primele roșii autohtone vor 
ajunge în piețele din capitală la 
mijlocul lunii iunie. Producă-
torii susțin că întârzierea este 
cauzată de condițiile meteo ne-
favorabile.

Solicitat de IPN, producă-
torul de legume, Iurie Bivol , 
a menționat că în acest an a 
plantat roșii în seră pe o supra-
față de 2,5 hectare, de pe care 
speră să culeagă 350 de tone. 
Iurie Bivol a mai menționat că 

roșiile autohtone vor apărea cu 
întârziere în vânzare din cauză 
că lunile februarie și martie au 
fost mai întunecate, iar răsadul 
a crescut mai greu.

Potrivit producătorului, 
prețul unui kilogram de roșii 
va fi  de circa 10 lei la primele 
livrări pe piață, după care va fi  
în scădere. Producătorul a mai 
spus că suportă cheltuieli mari 
în fi ecare an, iar veniturile obți-
nute sunt departe de a fi  consi-

derate profi t. Iurie Bivol a sub-
liniat că agricultura nu a fost ni-
ciodată profi tabilă în Republica 
Moldova, dar producătorii sunt 
bucuroși că-și pot scoate banii 
și obține un venit cât de cât.

Șef adjunct al Direcției mar-
keting și relații internaționale 
de la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Sergiu 
Țirivan, a spus că în acest mo-
ment pe piețele din Moldova 
toate roșiile sunt de import. 

 Primele roșii autohtone vor apărea în vânzare 
peste două săptămâni

La piața agricolă din Bălți 
zi de zi crește sortimentul de 
produse agricole de origine 
autohtonă, infl uențată de 
începutul recoltării în masă 
a unor culturi.

Și în săptămâna curentă, 
în cantități mari au fost ex-
puse în vânzare căpșune și 
cireșe. Mai mult de jumăta-
te din producția totală este 
vândută de către interme-
diari, cumpărând producția 
respectivă direct de la pro-
ducători. Calitatea produc-
ției este înaltă, proaspătă, 
ambalată în cutii de carton 
și lemn, iar cererea fi ind me-
die.

Actualmente, prețul de 
comercializare a căpșunelor 
a oscilat între 20,00 lei/kg 
și 30,00 lei/kg, iar cireșe-
le s-au vândut la prețul de 
11,00-16,00 lei/kg.

Comparativ cu decada a 
doua a lunii curente prețul 
mediu de comercializare 

a căpșunelor s-a redus cu 
80%. În această perioada 
în comercializare au fost 
expuse primele căpșune de 
origine autohtonă. Față de 
aceiași perioadă a anului 
trecut s-a înregistrat o re-
ducere a prețului mediu cu 
52%, pe fundalul secetei și a 
înghețurilor din primăvara 
anului 2012. În anul curent, 
cireșele au fost expuse în 
comercializare pentru pri-
ma dată.

Prețuri mai mari față de 
cele din R. Moldova au fost 
înregistrate la piețele agri-
cole din țările vecine. Astfel, 
la piața din Lvov (Ucraina) 
căpșunele au  fost vândută 
la prețul de 30,60 lei/kg, iar 
cireșele cu 33,66 lei/kg. La 
piața din Bronshe (Polonia) 
căpșuna a fost comercializa-
tă la prețul de 55,00 lei/kg.

În continuare prețurile 
vor depinde de oferta expu-
să pe piețele locale.

Oferta de producție agricolă 
autohtonă este în creștere
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Dumnezeu 
ne dă atât 
cât putem duce

Se spune că Dumnezeu ne 
dă fi ecăruia exact atât cât putem 
duce, dar câte-odată îngenun-
chiați de greutăți și tristețe ne-
am dori ca Cel de Sus să nu mai 
aibă atâta încredere în noi. 

Greutățile și încercările ne 
fac mai puternici, dar ne știrbesc 
involuntar din sufl et, ne fac mai 
duri, mai violenți și mai răi. 

Lumea din jur e rea și grăbită 
să-și satisfacă necesitățile pro-
prii. Azi, mai rar întâlnești oa-
meni care să-ți întindă o mână 
atunci când ți-e greu. E mult 
mai simplu să treci indiferent pe 
lângă necazul cuiva…e mult mai 
simplu să fi i egoist.

Eu m-am certat de mai mul-
te ori cu Dumnezeu, mai ales în 
zilele triste din viața mea, El a 
avut răbdare să-mi răspundă la 
toate întrebările și să-mi aducă 
în sufl et dorința de a merge mai 
departe. Acum îmi pare rău că 
l-am învinuit doar pe El pentru 
toate necazurile. 

Îmi dau seama că și voi, cei 
care mai găsiți timp să citiți 
aceste rânduri, vă confruntați 
cu probleme, aveți liste între-
gi de „De ce-uri”. Totuși, oricât 
de mari ar fi  difi cultățile pe care 
le avem, ele nu pot nicidecum 
depăși forțele noastre. Trebu-
ie doar să învățăm să ridicăm 
fruntea spre cer și să mulțumim 
pentru fi ecare zi din viața noas-
tră. Să învățăm să fi m mai buni 
și să nu facem rău nimănui și 
atunci ploile vor fi  la timp și cu-
rate, visele noastre se vor realiza 
în timp util, iar viața va fi  mai 
frumoasă. 

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI
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PUBLICAȚIE PERIODICĂ 
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE 
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

OPINII

Agricultorii vor primi 
„suport de urgență” 
Vasile Bumacov, Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare a semnat din partea 
Republicii Moldova Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația 
Internațională pentru Dezvoltare în vederea implementării Proiectului „Suport de 
urgență pentru agricultura Moldovei”, în valoare de 10 milioane dolari SUA.

Proiectul propus are drept 
obiectiv principal diminuarea 
efectelor negative ale secetei din 
anul 2012, prin acordarea su-
portului fermierilor pentru re-
stabilirea producției de porumb 
și grâu, precum și prevenirea re-
ducerii efectivului de animale în 
cele mai afectate regiuni. Pentru 
a atinge aceste obiective, activi-
tățile proiectului se vor orienta 
spre oferirea asistenței tehni-
ce (sensibilizare și instruiri) și 
fi nanciare fermierilor din cele 
mai afectate regiuni ale țării, in-
vestițiile fi ind astfel direcționate 
spre recuperare a cheltuielilor 
pentru însămânțarea porumbu-
lui și a grâului.

Implementarea proiectului 
se va axa pe trei componente:

I: Transferuri de nume-
rar pentru agricultorii afec-
tați. Obiectivele acestei compo-
nente se vor referi la: 1) com-
pensarea parțială a pierderilor, 
pe care agricultorii le-au suport 
pe parcursului campaniei din 
2012 și 2) oferirea unor stimu-
lente pentru însămânțarea grâ-
ului de toamnă și a porumbului 
pentru campania din 2013, ast-
fel prevenind riscurile reducerii 
efectivului de animale.  Moda-
litățile de implementare se vor 
baza pe principiile stabilite în 
Hotărârea Guvernului 766 din 
15 octombrie 2012, care prezin-
tă cadrul de funcționare privind 
alocarea mijloacelor fi nanciare 
pentru diminuarea consecințe-
lor secetei din anul 2012. Tran-
sferurile de numerar pe contu-
rile bancare ale producătorilor 
agricoli vor fi  executate direct 

de către AIPA. Pentru benefi ci-
arii care nu dețin conturi ban-
care, Poșta Moldovei va executa 
plățile, în baza listelor prezen-
tate și aprobate de AIPA, prin 
intermediul rețelei sale de fi li-
ale răspândite în întreaga țară.

II: Instruiri și sensibilizare. 
Această componentă se va axa 
asupra diseminării  informației 
în raioanele eligibile des-
pre programul de transferuri 
bănești, instituirea unui meca-
nism de soluționare a reclama-
țiilor parvenite din partea agri-
cultorilor, precum și elaborarea 

și demararea unui program 
de instruire privind practicile 
îmbunătățite pentru furajarea 
animalelor.

III: Management al proiec-
tului. Această componentă va 
sprijini costurile asociate cu im-
plementarea proiectului supor-
tate de către Ministerul Agricul-
turii și Industriei Alimentare și 
Agenția de Intervenție și Plăți 
pentru Agricultură (AIPA).

Proiectul „Suport de urgență 
pentru agricultura Moldovei” 
va fi  implementat până în sep-
tembrie 2014. 
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ISTORII DE SUCCES

Dragostea pentru pământ – 
cea mai mare bogăție!

Dacă în Republica Moldova ar exista mai mulți fermieri cu 
vocația lui Anatolie Portnoi, sunt convinsă că agricultura noas-
tră ar avea o altă soartă

Anatolie Portnoi a moștenit 
dragostea pentru pământ de la 
părinți. Deși a locuit ani în șir 
în oraș, glasul pământului la 
chemat mereu la țară. ”Buneii și 
părinții mei au fost agricultori, 
ei mi-au lăsat drept moștenire 
cea mai mare bogăție – dra-
gostea pentru pământ. Am de-
cis că agricultura este ocupația 
care îmi poate oferi satisfacție 
deplină. M-am întors la țară, 
la pământ, pentru a prelungi 
tradiția moștenită”, spune vădit 
emoționat domnul Anatolie.

A început afacerea în agri-
cultură în anul 2000, când a 
achiziționat 30 de ari de teren 
în satul Meleșeni, Călărași. 
Inițial producea legume în 
câmp deschis, dar rezultatele 
nu erau pe măsura așteptărilor. 
Și atunci, fermierul a decis să 
construiască câteva sere.

”Am început businessul în 
agricultură de la zero. Am iden-
tifi cat un lot cu acces la apă și 
energie electrică. Pe suprafața 
de 30 ari am construit inițial 
4 sere. Pe parcurs am procurat 
pământul din preajmă și pro-
duc în prezent legume pe un 
hectar”.

Anatolie Portnoi produce 
roșii și ardei în seră, cartofi  și 
varză în câmp deschis. Prime-
le ore ale dimineții îl găsesc în 
seră, la muncă. Alături de el 
lucrează toți membrii familiei, 
dar și câțiva angajați sezonieri.

”Forța de muncă reprezintă 
o problemă pentru localitatea 
noastră. Este destul de difi cil 
să găsești lucrători. Oamenii 
sunt plecați peste hotare sau în 
oraș”, spune fermierul. 

Și pentru că depune sufl et și 
dragoste, rezultatele nu întâr-

zie să apară. Serele fermierului 
sunt un model pentru alți pro-
ducători de legume din sat, dar 
și din regiune. 

Totuși, deși produce legume 
de o calitate înaltă se confruntă 
cu problema pieței de desfacere. 

80 la sută din producție 
este comercializată la piața 
din orașul Bălți, în rest, prin 
intermediul companiilor de 
achiziție, merge la export. 

”Aștept cu cea mai mare ne-
răbdare să ne asociem în coope-
rative, ca să putem realiza mar-
fa mai ușor. În prezent, sunt 
membru al unei cooperative, 
dar nu am început încă să vin-
dem împreună. Am reușit totuși 
să construim un frigider, dar 
din păcate am fost înșelați și ni 
s-a instalat utilaj vechi. În pre-
zent, frigiderul nu funcționează 
deja al doilea an. În primul an 

am păstrat varză și s-a stricat 
din cauza că utilajul învechit 
nu a putut menține tempera-
tura necesară. Acum suntem în 
proces de judecată și așteptăm 
soluționarea acestei probleme”, 
spune cu regret producătorul. 

Recent, Anatolie Portnoi 
a achiziționat utilaj pentru 
încălzirea serelor, producă-
torul intenționează să obțină 
producție mai timpurie consi-
derând că ”doar așa vom reuși 
să stopăm importul masiv de 
legume și să asigurăm piața lo-
cală cu producție autohtonă”. 

”Eu, și colegii mei din loca-
litate am ales să nu plecăm din 
țară, ci să muncim aici acasă – 
unde statul nu ne oferă suport, 
unde nu avem siguranța zilei 
de mâine. Afacerea pe care o 
desfășor îmi aduce un șir de gri-
ji, dar și profi t care îmi permite 
să-mi întrețin familia”, mai re-
latează fermierul.

Discut cu el, îi privesc ochii 
și realizez că omul acesta este 
dedicat muncii pe care o face, 
că face acest lucru cu dăruire și 
nu pentru că ar vrea să fi e bo-
gat. Îndrăznesc să-l întreb des-
pre inofensivitatea legumelor 
din serele dumnealui. 

”În seră utilizez 90 % 
îngrășăminte organice, bălegar 
de grajd. Avem agronom con-
sultant care supraveghează și 
ne instruiește cum, când și cu 
ce să stropim, când să recoltăm. 
Vă asigur că respectăm toate re-
gulile, iar legumele sunt inofen-
sive”, afi rmă Anatolie Portnoi. 

În anii viitori ar dori să aibă 
o piață de desfacere asigurată, 
speră ca legumele din Uniunea 
Europeană să nu inunde piața 
locală, în următorii ani. Își vede 
afacerea bine pusă pe picioare, 
dar nu mizează pe nimeni, doar 
pe forțele proprii. 

Liliana BEREGOI 

VÂND tocător de resturi vegetale 
Kir și Volgari 5. 

Hânceşti.
Tel.: 060292025

Agricultorii nu pot cule-
ge mazărea verde timpurie 
din cauza ploilor abundente. 
Președintele Asociației Pro-
ducătorilor de cereale, Nica-
nor Buzovoi, care are semă-
nate câteva hectare cu ma-
zăre, a declarat pentru IPN 
că aceasta devine răscoaptă, 
dar ploile nu-l lasă să intre în 
câmp să o recolteze.

„Pentru majoritatea cul-
turilor ploile sunt benefi ce. 

Dar mazărea verde suferă. Dacă în an n-am avut roadă din ca-
uză că a fost secetă, acum nu o pot culege din cauza ploilor. La 
soiul timpuriu scăpăm faza de coacere și bobul devine prea copt 
ca să-l conservăm”, a subliniat Nicanor Buzovoi. Producătorul 
speră că vremea se va stabiliza și mazărea va putea fi  recoltată.

Potrivit lui Nicanor Buzovoi, situația la general este mai 
bună în centrul și sudul republicii, pe când partea de nord a 
fost afectată de lipsa precipitațiilor la mijlocul primăverii.

Ploile care durează de câteva săptămâni vor continua până 
duminică, când vremea începe să se încălzească. 

Ploile abundente împiedică recoltarea mazării timpurii
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ACTUALITATE

Construcția gazoductului Ungheni-Iași 
va fi  fi nalizată până la sfârșitul anului 2013

Contractele pentru con-
strucția porțiunii moldo-româ-
ne a conductei magistrale de 
gaz Ungheni-Iași vor fi  sem-
nate în luna august, astfel ca 
proiectul să fi e încheiat până 
la sfârșitul anului 2013. Des-
pre aceasta a declarat, în cadrul 
unui briefi ng, ministrul român 
al Energiei, Constantin Niță 
după ce a avut o întrevedere cu 
vicepremierul în exercițiu, Va-
leriu Lazăr.

Potrivit Agenției „Infotag”, 
Niță a spus că în cadrul între-
vederii au fost abordate toate 
aspectele legate de interconec-
tarea sistemelor energetice ale 
Moldovei și României.

„În mod special, noi consi-
derăm că este necesară conec-
tarea cât mai grabnică a sis-
temelor electroenergetice. Pe 
această dimensiune mai avem 
mult de lucrat. Este necesar de 
elaborat un studiu de fezabilita-
te, proiecte, de identifi cat surse 
de fi nanțare”, a remarcat el.

În cadrul întrevederii ofi cia-
lii au ajuns la înțelegerea de a 

elabora, până la 1 iulie, o foaie 
de parcurs în ceea ce priveș-
te interconectarea sistemelor 
energetice ale Moldovei și Ro-
mâniei.

«Planifi căm că în următorii 
câțiva ani, sistemele electro-
energetice și de transportare 
gaze din România și Moldova 
vor fi  conectate», a spus Niță.

Potrivit lui Lazăr, «elabora-
rea studiului de fezabilitate va 
determina modalitatea optimă 
de interconectare a celor două 
sisteme».

El a comunicat că părțile au 
discutat despre evoluția pregă-
tirilor pentru debutul lucrărilor 
de construcție a gazoductului 
Ungheni-Iași, inclusiv aspecte-
le tehnice. Acest lucru se referă 
la semnarea unui Memoran-
dum de înțelegere privind lici-
tația de subtraversare a râului 
Prut, precum și modalitățile de 
alocare a mijloacelor fi nancia-
re în valoare de 9 mil. euro din 
contul grantului nerambursabil 
oferit de România, necesare 
pentru construcția segmentului 

de pe teritoriul Republicii Mol-
dova.

Următoarea etapă a pro-
iectului este construcția, cu 
fonduri structurale europene, 
a unei stații de comprimare. 
Aceasta ar urma să asigure pre-
siunea în gazoduct pentru a be-
nefi cia de capacitatea deplină a 
acestuia.

Faza fi nală a proiectului o 
reprezintă construcția gazoduc-
tului Ungheni-Chișinău, cu o 
lungime de 130 de km. Potri vit 
viceprim-ministrului Valeriu 
Lazăr, «mai mulți parteneri de 
dezvoltare și-au exprimat inte-
resul față de fi nanțarea acestui 
proiect».

«Capacitatea gazoductului 
va constitui 1,5 mld. metri cubi 
pe an ceea ce este aproape echi-
valent cu volumul de consum 
pe partea dreaptă a Nistrului», 
a spus el.

Vicepremierul în exercițiu a 
concretizat că interconectarea 
sistemelor electroenergetice ale 
Moldovei și României va per-
mite interconexiunea cu siste-
mul energetic european.

În cadrul vizitei ministrului 
român al Energiei la Chișinău, 
a fost semnat un Acord de par-
teneriat între Ministerul Eco-
nomiei al Republicii Moldova și 
Agenția Națională pentru Resur-
se Naturale din România, insti-
tuții ce gestionează construcția 
gazoductului Ungheni - Iași. De 
asemenea, a fost semnat un Me-
morandum de înțelegere între 
Institutul de Studii și Proiectări 
Energetice din București, ISPE, 
și Institutul de Cercetare, Proiec-
tare și Tehnologie Energoproiect 
din Republica Moldova.

În anul 2012, în țară s-au 
născut peste 39 de mii de 
copii sau cu 0,6% mai mulți 
copii decât față de anul prece-
dent. Potrivit datelor Biroului 
Național de Statistică, fi ecare 
a cincea persoană din țară are 
vârsta de până la 18 ani. Vâr-
sta medie a mamelor la prima 
naștere este de 23 de ani. La 
sate, rata natalității se men-
ține mai mare decât la orașe. 
De asemenea, în orașe se mai 
păstrează tendința nașterilor 
mai târz ii, după 25 de ani.  Ni-
velul natalității extraconjuga-
le rămâne a fi  înalt, ponderea 
copiilor născuți în afara căsă-
toriei fi ind de 22,4%.   Potrivit 
Biroului de Statistică,  în ulti-
mii cinci ani, situația privind 
accesul copiilor la serviciile 
de educație preșcolară s-a 
îmbunătățit considerabil și 
numărul unităților educațio-
nale a crescut. Tot mai mulți 

copii merg la grădiniță, însă 
numărul elevilor din institu-
țiile de învățământ primar și 
secundar rămâne în scădere.   
La fi nele anului 2012, sub su-
praveghere s-au afl at aproape 
15 mii de copii cu dezabilități. 
La fi ecare 1000 de micuți re-
vin circa 20 de persoane cu 
dezabilități.   Dat fi ind faptul, 
că la nivel de țară se atestă 
o tendință de creștere a nu-
mărului de infracțiuni,  acest 
lucru se remarcă și în cazul 
infracțiunilor săvârșite de 
minori. Cel mai des minorii 
comit furturi, jafuri, cazuri de 
huliganism, infracțiuni lega-
te de droguri și tâlhării.   În 
anul 2012, aproape în fi ecare 
zi un minor a fost condam-
nat pentru comiterea unei 
infracțiuni. În general, numă-
rul minorilor condamnați s-a 
micșorat comparativ cu anul 
2008 de 1,3 ori.

În satele Moldovei 
se nasc mai mulți copii 
decât în orașe 

Camera de Comerț Americană 
a recomandat Ucrainei să apele-
ze repetat la Organizația Mondi-
ală a Comerțului (OMC) pentru 
soluționarea problemei legate de 
livrarea producției în Republica 
Moldova. Potrivit presei de la Kiev, 
Camera de Comerț Americană din 
Ucraina a declarat că, din cauza 
taxei de mediu discriminatorie 
introdusă de Moldova față de im-
portatorii producției în ambalaj 
din plastic și tetra-pack (de la 0,53 
până la 2 hrivne pentru un amba-
laj), întreprinderile ucrainene (în 
special producătorii de băuturi), 
în anul 2012, au suportat cheltuieli 
suplimentare de 3,7 mil. dolari.

Potrivit Camerei de Comerț 
Americane, achitarea taxei de me-
diu infl uențează negativ formarea 
prețurilor la producția de import, 
iar aceasta înlătură treptat băutu-
rile produse în Ucraina de pe piața 
Moldovei și frânează potențialul de 
export ucrainean. Potrivit comuni-

catului emis de Camera de Comerț 
Americană, măsurile anterioare 
privind soluționarea acestei pro-
bleme, inclusiv crearea grupului de 
lucru pentru soluționarea litigiului 
comercial moldo-ucrainean în ca-
drul OMC și consultările bilaterale 
după acordul Kievului de a înceta 
acest litigiu, nu s-au soldat cu re-
zultate.

În acest context, Camera de 
Comerț Americană a menționat 
că litigii similare între Georgia și 
Armenia au fost soluționate anu-
me cu ajutorul grupului de experți 
de pe lângă OMC și a recomandat 
Ucrainei să procedeze la fel, pentru 
a-și restabili pozițiile pe piața din 
Moldova.

Amintim că producătorii ucrai-
neni declară că din cauza taxei de 
mediu aplicată în Moldova la im-
portul de băuturi în ambalaj din 
plastic și tetra-pack ei nu pot con-
cura cu producătorii locali și sunt 
nevoiți să reducă livrările.

SUA au recomandat Ucrainei să soluționeze 
în OMC litigiul comercial cu Moldova

Volumul exportului de vin moldove-
nesc în Belarus, în primul trimestru al 
anului 2013, a constituit în expresie valo-
rică 9,9 milioane de dolari, potrivit unor 
date statistice publicate de portalul cifrra.
info. În primul trimestru al acestui an im-
porturile de vinuri în Belarus au constituit 
11,94 milioane de litri în valoare de 13,13 
milioane de dolari. Potrivit portalului ci-
frra.info circa 90% din vinul importat în 
Belarus este din Republica Moldova: 10.55 
milioane de litri în valoare totală de 9,9 mi-
lioane de dolari. Principalul concurent al 
vinului moldovenesc este cel din Georgia 
cota căruia a fost de doar 3,9%. Volumul 
exportului de vin moldovenesc în Belarus, 
în anul 2012, a constituit în expresie valo-
rică 37,298 milioane de dolari sau cu 19% 
mai mult, comparativ cu anul 2011. Anul 
trecut în expresie fi zică, volumul exportu-
lui de vin moldovenesc pe piața belarusă 
s-a majorat cu 14% - până la 4,26 milioane 
de decalitri. Astfel, în anul 2012, Republi-
ca Moldova a ocupat primul loc după volu-
mul exportului de vin în Belarus.

Moldova asigură circa 90% 
din importurile de vin în Belarus
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PROIECTE

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

proiectul ACED)
Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea 

fi nanţărilor
Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor şi 

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

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

produs
 Instruiri în dezvoltarea afacerilor şi cooperativelor de marketing

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE 
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 

Femeile agricultoare sunt interesate să acceseze 
credite în domeniul infrastructurii post-recoltare 

Circa 30 femei din do-
meniul business-ului agricol 
au participat în cadrul unei 
conferințe de informare despre 
oportunitățile de dezvoltare a 
afacerilor în agricultură, orga-
nizată de FPM Moldova pe 21 
mai curent.

Participantele la conferință 
reprezintă diferite tipuri de 
întreprinderi, axate prepon-
derent pe creșterea fructelor, 
strugurilor, pomușoarelor, le-
gumelor, precum și industria 
alimentară. Evenimentul și-a 
propus drept scop să informeze 
femeile antreprenoare despre 
Programului de credite în in-
frastructura post-recoltare, ce 
se desfășoară în cadrul Progra-
mului Compact al Corporației 
Provocările Mileniului.

De asemenea, participan-
tele au fost informate despre 
oportunitățile existente de 
asistență și instruire oferite în 

cadrul Proiectului 
ACED, ODDIM și 
de BERD Moldo-
va prin progra-
mul Femeile în 
afaceri.

În cadrul 
aceluiași eveni-
ment au fost pre-
zentate câteva afa-
ceri deja creditate 
în cadrul progra-
mului Compact și 
anume producerea 
lădițelor din lemn 
pentru fructe, legume și stru-
guri, prezentată de dl Anatol 
Sîrbu, construcția depozitelor 
frigorifi ce, prezentată de dna 
Tatiana Căpățînă, și instalarea 
uscătoriei de fructe, care a fost 
prezentată de Sergiu Agache.

În cadrul conferinței s-a 
menționat că rolul femeilor 
în mediul de afaceri este unul 
foarte important dacă este să 

ținem cont de statistică. Potrivit 
unor date statistice, în Republi-
ca Moldova 52% din populație 
este reprezentată de femei, 27 
la sută dintre antreprenori care 
activează în țară sunt femei, iar 
15% din antreprenoare femei 
sunt zona rurală.

Kara McDonald, viceam-
basadoare SUA, prezentă la 
eveniment, a declarat că sunt 
importante exemplele de suc-
ces a femeilor de afaceri pentru 
a inspira cultura antreprenori-
atului printre femeile din Mol-
dova. În acest scop Corporația 
Provocările Mileniului a decis 
reducerea sumei minime a cre-
ditelor oferite pînă la 20 mii 
USD, pentru ca aceste împru-
muturi să devină mai accesibile 
pentru femei care de obicei au 
afaceri mici sau medii.

Valentina Badrajan, direc-
torul executiv al FPM Moldo-
va, a precizat că Programul de 
credite Compact încurajează 
și grupurile de femei care se 
pot coopera pentru investiții 
mari în infrastructura post-re-
coltare, ceea ce le va permite 
să devină competitive pe piața 

agricolă. Totodată, dna Badra-
jan a accentuat că dezvolta-
rea afacerilor agricole va per-
mite creșterea posibilităților 
de dezvoltare economică în 
localitățile rurale și crearea no-
ilor locuri de muncă pentru ca 
populația sa nu mai plece peste 
hotare în căutarea de venituri. 
Iar încurajarea femeilor pentru 
accesarea creditelor reprezintă 
o inițiativă menită să stimuleze 
abilitarea femeilor din Moldova 
și motivarea acestora pentru a 
participa activ în viața econo-
mică a țării, în procesul decizi-
onal și nu în ultimul rând, la o 
viață socială activă.

Femeile antreprenoare, 
participante la conferință, au 
recunoscut că au afl at mai 
multe informații utile pentru 
inițierea și extinderea aface-
rilor agricole, inclusiv despre 
oportunitățile de instruire și 
asistență de care pot benefi -
cia. În același timp, au apreci-
at exemplele unor afaceri de 
succes în agricultură care le-au 
convins că există spațiu sufi ci-
ent pentru dezvoltare.

Potrivit participantelor, 
aceste întruniri nu doar că le 
oferă diverse informații pen-
tru a-și dezvolta afacerile și 
a-și motiva copii să se implice 
în afacerile de familie sau să 
le inițieze pe ale lor proprii în 
țară, dar și le încurajează în cea 
ce fac. De aceea, femeile au so-
licitat organizarea periodică a 
unor astfel de întruniri pentru 
a fi  informate despre diverse 
oportunități pentru afacerile 
lor, dar și pentru a face schimb 
de experiență.

m ca.gov.md

Lansarea concursului 
Moldova 

Eco-energetică, 
ediția 2013

Agenția pentru Efi ciență Energeti-
că lansează o nouă ediție a concursului 
„Moldova Eco-Energetică”. Acesta este 
un concurs al inițiativelor de succes în 
sectorul energiei regenerabile și efi ci-
enței energetice din Republica Moldo-
va. Proiectul „Moldova Eco-Energetică” 
a fost conceput pentru a promova isto-
riile de succes și a împărtăși experiența 
celor care au implementat proiecte în 
domeniu.

În acest an au fost introduse mai 
multe modifi cări în regulament, 
menționează Mihai Stratan, directorul 
Agenției. „Pentru a stimula implemen-
tarea tehnologiilor inovative în dome-
niul efi cienței energetice, au fost intro-
duse subcategorii noi. De exemplu, în 
cel mai bun proiect de efi ciență ener-
getică avem subcategorii separate pen-
tru sectorul privat și public. Cel privat 
a fost împărțit în mai multe sectoare: 
energetic, industrial, al transporturilor 
și al construcțiilor”, a spus directorul 
Agenției.

Mai mult, proiectele vor fi  evalu-
ate și selectate de membri noi, nouă 
în total, cu «sânge tânăr », potrivit lui 
Stratan. Aceștia sunt specialiști din 
instituțiile publice, mediul academic, 
parteneri ai competiției, cât și membri 
ai APL.

Amintim că la ediția precedentă au 
fost depuse peste 60 de dosare și au fost 
selectați 11 învingători.

Pentru ediția din 2013 vor fi  eligibi-
le doar proiecte realizate până la fi nalul 
anului. Doritorii pot aplica pentru acest 
concurs începând cu 5 iunie și până pe 
20 septembrie 2013. Gala de premie-
re va fi  organizată în luna decembrie a 
acestui an.

Organizatorii au ales să lanseze 
competiția de Ziua Mondială a Mediu-
lui. “Moldova Eco-Energetica» este cel 
mai mare concurs al inițiativelor de 
succes în sectorul energiei regenerabi-
le și efi cienței energetice. Competiția 
este o inițiativă a proiectului UE-PNUD 
Energie și Biomasă, realizată de Agenția 
pentru Efi ciență Energetică.

6  nr. 10 (139) 31 mai 2013



EVENIMENT

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.

Forumul „Oportunități de comerț agricol 
în Bazinul Mării Negre”, s-a desfășurat la Chișinău
În perioada 24-25 mai 
antreprenori agricoli din 
Republica Moldova, Ucraina 
și România s-au întrunit 
în cadrul ediției a doua a 
Forumului de afaceri cu 
genericul: „Oportunități de 
comerț agricol în Bazinul 
Mării Negre”, care s-a 
desfășurat la Chișinău.

Evenimentul este parte a pro-
iectului „Facilitarea comerțului cu 
produse agro-alimentare în Bazi-
nul Mării Negre” implementat de 
Federația Națională a Agriculto-
rilor din Moldova AGROinform 
în parteneriat cu Fundația pentru 
Promovarea Întreprinderilor Pri-
vate, Mici și Mijlocii din Galați, 
România și Fondul Regional de 
Susținere a Antreprenorilor din 
Odessa, Ucraina în cadrul „Progra-
mului Operațional Comun Bazinul 
Mării Negre”, fi nanțat de Uniunea 
Europeană.

La reuniunea de afaceri au par-
ticipat ofi cialități din partea celor 
trei state: Ion Sula, șef de direcție 
în cadrul Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare a Republi-
cii Moldova, Dima Maricel Floricel, 
Director executiv, Camera Agrico-
lă a județului Galați, România și 
Oleg Muratov, director al Departa-

mentului Dezvoltare Economică și 
Comerț, Regiunea Odesa, Ucraina.

Scopul forumului a fost: pro-
movarea relațiilor comerciale din-
tre antreprenorii agricoli din cele 
trei țări și identifi carea căilor de 
colaborare, oportunităților de in-
vestiții și afaceri în parteneriat. 

Circa 70 de antreprenori agri-
coli din cele trei țări au venit la fo-
rum cu următoarele așteptări:

- să găsească cumpărători 
pentru producția crescută

- să găsească căi de valorifi -
care a producției

- a oferi suport unii altora 

prin stabilirea parteneriatelor
- a obține cunoștințe noi și a 

cunoaște cadrul legal al țărilor 
vecine pentru a stabili relații co-
merciale

- a obține noi oportunități de 
comercializare a producției legu-
micole

- a face cunoștință cu expe-
riența fermierilor din alte țări în 
apărarea intereselor, promovarea 
producției și cooperare 

”Avem scopul de a întruni pro-
ducătorii agricoli din cele trei țări 
și a dezvolta relațiile de comerț”, 
a spus în introducerea Forumului, 
Aurelia Bondari, director executiv 
al Federației Naționale a Agricul-
torilor din Moldova AGROinform. 
Ea a prezentat oportunitățile și 
constrângerile businessului agri-
col în Republica Moldova. „Repu-
blica Moldova este o țară agrară, 
avem 30% din populație implicată 
în acest sector. Cea mai mare pro-
blemă la moment ține, însă de co-
mercializarea producției”, a spus 
Aurelia Bondari.

”AGROinform este un partener 
de succes al Ministerului Agricul-
turii. Ministerul Agriculturii este 
interesat în stabilirea parteneriate-
lor și căpătarea experienței necesa-
re de la țările vecine”, a menționat 
Ion Sulă, șef de direcție în cadrul 
MAIA.

Marius Brânza, manager al 
proiectului FTAP, România a afi r-
mat: ”Uniunea Europeană va oferi 
bani pentru agricultură – mulți 
bani. Suntem astăzi aici în scopul 
creării parteneriatelor pentru acce-
sarea noilor proiecte.”

Dima Maricel Floricel, director 
executiv al Camerei Agricole a ju-
dețului Galați a menționat că: ”O 
țară care nu are siguranță alimen-
tară este o țară practic vândută. 
Agricultura României s-a dezvoltat 
vertiginos în ultimii ani datorită in-
tegrării în UE. Este un pas impor-
tant pe care trebuie să-l facă atât 
R. Moldova, cât și Ucraina pentru 
a benefi cia de proiecte și surse eu-
ropene.”

Programul forumului a inclus 
două sesiuni în cadrul cărora fi e-
care din țările participante a de-
scris situația în sectorul agricol al 

regiunii pe care o reprezintă, con-
strângerile și perspectivele de co-
laborare pentru viitor în domeniul 
comerțului cu produse alimentare 
agricole. În cadrul discuțiilor au 
fost identifi cate căi de cooperare și 
stabilire a parteneriatelor ce țin de 
vânzarea producției agricole. 

În cea de-a doua zi a forumului, 
participanții au vizitat expozițiile: 
«Food and Drinks», «Food Tech-
nology» și «Packing Depot» și au 
identifi cat potențiali parteneri de 
afaceri în Republica Moldova.

Primul forum din cadrul pro-
iectului FTAP a fost organizat anul 
trecut la Galați, România.

Proiectul „Facilitarea comerțu-
lui cu produse agro-alimentare în 
bazinul Mării Negre” își propune o 
mai bună orientare a producători-
lor mici și mijlocii din cele trei țări, 
furnizându-le informații legislative 
și de piață, sprijin în promovarea 
produselor și eliminarea interme-

diarilor, dar și consultanță tehnică 
de specialitate pentru o profi tabili-
tate crescută.

Obiectivele proiectului FTAP 
sunt: Crearea sistemului infor-
mațional de marketing (SIM) 
www.agrimarket-blacksea.com 
accesibil pentru toți actorii din 
sectorul agro-business; Sporirea 
vânzărilor fermierilor prin acce-
sarea piețelor noi. www.agri-
market-blacksea.com, creat 
în cadrul proiectului, este un site 
interactiv ce oferă informație 
multiplă despre: piețele agricole 
din trei țări: Ucraina, România și 
Republica Moldova, benefi ciarii 
sistemului(companii agricole), 
activitățile în cadrul proiectului 
precum și cadrul de reglementa-
re a comerțului. Mai mult ca atât, 
pagina web oferă instrumente de 
facilitare a vânzărilor și reprezintă 
un canal de transmitere a infor-
mației marketing. SIM Agrimar-
ket-blacksea stabilește relații de 
comerț între antreprenorii agricoli 
din regiune. Pe site sunt plasate 
prețuri pentru 15 poziții de legume 
și 10 de fructe. 

Informația despre prețuri este 
afi șată, atât în valuta țărilor par-
ticipante, cât și în Euro. Prețurile 
săptămânale pot fi  folosite pentru 
identifi carea unor piețe mai avan-
tajoase de desfacere, efectuarea 
cercetărilor de marketing, analize 
sectoriale pe produse agricole, pro-
nosticuri. Un alt avantaj al site-ului 
este că permite plasarea individua-
lă și gratis a ofertelor de producție 
agricolă.

L.B. 
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De unde provin 
curcanii?

Creșterea curcanilor este o 
îndeletnicire preluata mai 
întâi de locuitorii continentu-
lui american, de acolo de unde 
își are originea aceasta pasă-
re. Dovezile arheologice atestă 
că și aztecii puneau preț mare 
pe carnea de curcan, care este 
bogată în proteine, și foloseau 
atât ouăle cât și penele, care se 
dovedeau a fi  bune decorațiuni. 
Curcanii au luat drumul Eu-
ropei odată cu conquistadorii, 
spaniolii împrumutând obi-
ceiul de a crește aceste păsări 
de îndată ce le-au observat 
abilitățile.

Creșterea 
curcanilor – 
o afacere 
bănoasă

Pentru a demara o astfel 
de afacere aveți nevoie de pui 
mici de curcan sau de ouă și 
un incubator. După ce puii de 
curcan au ajuns la 5-6 săptă-
mâni, crescătorul poate decide 
daca îi va crește pentru ouă 
sau pentru carne. În cazul 
în care va alege să crească puii 
pentru ouă, atunci el va asigura 
perpetuarea speciei și va crește 
aportul de proteine în hrana 
păsării. În cazul în care doriți 
să creșteți curcani doar pentru 
consumul personal, aveți nevo-
ie de o curte plină de vegetație 
pentru ca păsările să crească 
cât mai sănătoase.

În cazul în care creșterea 
curcanilor se face pentru con-
sum industrial, ouăle de cur-
că trebuie să fi e produse în 

fermele în care se afl ă geni-
torii. Se recomandă în general 
înseninarea artifi cială, iar 
femelele ar trebui separate de 
masculi. Curcile depun ouă pe 
o perioadă generală de 24 de 
săptămâni, timp în care vor 
produce între 90 și 110 ouă fi -
ecare pasăre.

Creșterea curcanilor nu se 
dovedește deloc grea, tot ce 
aveți nevoie este un minim ca-
pital de investiție și multă pasi-
une pentru creșterea pasărilor. 
În plus, aveți nevoie de câteva 
informații locale legate de des-
facerea pieței de consum, acolo 
unde doriți să vă deschideți fer-
ma de curcani. Cu investiții mi-
nime și un plan de afaceri bun 

SFATURI UTILE: 

creșterea și întreținerea curcanilor 
Creșterea curcanilor se dovedește a fi  o afacere bună pentru fermierii care nu vor să își bată capul cu păsări greu de 
îngrijit. Aceste păsări sunt crescute exclusiv pentru carne, iar investițiile inițiale sunt recuperate relativ repede datorită 
cărnii rezultate, care se vinde mult mai bine decât carnea de pui. Curcanul aparține clasei Meleagris și cuprinde șase 
subspecii, din care două sunt ceva mai populare în zilele noastre: Meleagris ocellata și Meleagris gallopavo.

puteți face rost de clienți care 
vor cumpăra direct de la dum-
neavoastră sau va puteți pune 
pe picioare o adevărata afacere 
de comercializare a cărnii de 
curcan.

Creșterea puilor 
de curcă în pro-
pria gospodărie, se 
face cu cloști (pot 
fi  curci sau găini), 
iar durata este de 
45-60 zile, până 
când puii se pot 
descurca singuri și 
cloștile îi părăsesc. 

Față de puii de găină, puii de 
curcă sunt puțin mai sensibili la 
condițiile de mediu, iar pentru 
dezvoltare au nevoie de o hrană 
mai bogată în proteine, minera-
le și vitamine.

De la scoatere și până în a 
zecea zi puii vor fi  ținuți, îm-
preună cu cloștile, în încăperi 
încălzite, și vor fi  hrăniți intens 
cu furaje concentrate speciale 
pentru puii de curcă sau cu mă-
lai, brânză proaspătă de vaci, 
ouă fi erte, urzici opărite și ră-
cite sau frunze de ceapă verde, 
tocate fi n.

Creșterea 
curcanilor 

Nu se recomandă hrănirea 
doar cu mălai, acesta neputând 
asigura necesarul zilnic de sub-

stanțe nutritive necesare creș-
terii dezvoltării puilor de curcă.

Porția zilnică la 10-15 pui 
de curcă este de 2-3 linguri de 
brânză, o cană de urzici și un ou 
fi ert. Totul se toacă mărunt și se 
amestecă bine cu mălai.

Hrana se prepară numai 
atât cât este necesară la un tain 
și se pune în hrănitori câte pu-
țin și des. Dacă puneți în hrăni-
tori o cantitate mai mare decât 

s-ar consuma în mod normal la 
un tain, puii de curcă o va căl-
ca în picioare și o va bătătorii, 
iar apoi vor refuza să o mai mă-
nânce. Mai există și riscul con-
sumării de hrană umedă și alte-
rată, care poate produce puilor 
intoxicații alimentare și boli.

În primele zile de via-
ță (3-4 zile), cloșca și puii vor 
fi  hrăniți cu aceeași mâncare, 
pentru ca ea să-i cheme și să-i 
învețe să se hrănească, după 
care se va închide într-o cutie 
specială, care să permită ieșirea 
și intrarea în voie a puilor.

Adăpătoarea și hrana cloștii 
vor fi  amplasate în fața cuștii, 
iar la o distanță de 80-90 cm de 
cușcă se vor pune adăpătorile și 
hrănitorile puilor de curcă.
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Dimensiunea cuștii pen-
tru cloșcă este de 90×90 cm.

Cam din a 11-a zi, puii încep 
să ciugulească fi rișoare crude 
de iarbă, deci pot fi  scoși afară, 
dar și cu cloșca, în mici voliere 
confecționate din plasă de sâr-
mă, care să nu permită pătrun-
derea în interior a păsărilor mai 
mari de curte, păsări sălbatice 
sau a prădătorilor, dar nici ieși-
rea acestora din colieră.

Cloșca se va scoate afară cu 
tot cu propria cușcă. Timpul pe-
trecut afară, pentru acomodare 
va fi  de:

 10-15 minute - prima zi;
 20 minute - doua zi;
 30 minute - treia zi.
După ce puii se obișnuiesc 

cu mediul exterior se pot ține 
afară în volieră, de dimineață 
până seara, dacă vremea este 
favorabilă. Puii de curcă se 

vor scoate dimineața după ora 
10, când iarba este zvântată, 
iar temperatura aerului să fi e 
de cel puțin 20 grade C. Țar-
curile vor fi  amplasate pe 
pășuni, mutându-se din loc în 
loc, o dată la câteva zile. Rein-
troducerea puilor în adăpost se 
va face seara sau când intervine 
vreme nefavorabilă în cursul zi-
lei. Volierele se vor feri de băta-
ia directă a soarelui sau acestea 
vor fi  asigurate cu un umbrar. 
Apă proaspătă și furaje trebuie 
asigurate în permanență.

Necesitatea volierelor este 
valabilă în primele 3-4 săptă-
mâni, pentru ca puii să fi e ținuți 
aproape de hrănitori, având în 
acest fel la discreție atât masa 
verde proaspătă (trifoi sau lu-
cernă), viermișori, gaze, cât și 
furaje concentrate. Volierele 
sunt bune protectoare de pă-

sările și animalele prădătoare, 
puii nu se rătăcesc, iar când 
simt nevoia să se încălzească, 
au posibilitatea să intre sub ari-
pile cloștilor.

Libertatea totală survine 
după 30 de zile, aceștia deve-
nind sufi cient de mari pentru 
a fi  lăsați în libertate împreună 
cu cloșca, astfel și cutiile pentru 
cloști se vor zvânta.

Puii de curcă pot fi  scoși pe 
pajiști numai după ce s-a ridi-
cat roua și solul și iarba s-au 
uscat după o eventuală ploaie.

În perioadele umede și reci 
puii de curcă nu vor fi  scoși la 
pășune, aceștia primind în adă-
post furaje concentrate, dar și 
masă verde tocată mărunt.

Tot după 30 de zile hrana 
poate fi  formată din 50% po-
rumb, 30% orz și 20% grâu și 
ovăz, măcinate și suplimentate 

cu masă verde.
Amestecul de cereale va 

fi  măcinat la dimensiuni mai 
mari, urmând ca din a șaptea 
săptămână sau a opta să poată 
fi  hrăniți cu grăunte întregi.

Dacă nu aveți posibilitatea 
de a achiziționa adăpători spe-
ciale din plastic pentru creștere 
de curcani, puteți folosi farfurii 
sau castroane în care se pune 
câte un borcan cu apă, întors cu 
gura în jos. Borcanul se va um-
ple cu apă, se va așeza deasupra 
farfuriei sau castronului, cu 
gura în jos, și se întoarce ținând 
cu o mână farfuria sau castro-
nul și cu una fundul borcanului, 
astfel puii vor putea consuma 
apa care se scurge în farfurie, 
fără a exista posibilitatea să in-
tre cu picioarele în ea să se ude 
pe puf sau să o murdărească.

După ce cresc mai mari, se 
pot folosi jgheaburi cu apă, 
care se vor acoperi cu grăta-
re, să permită puilor de curcă 
doar să bage ciocurile și să se 
adape, dar să nu aibă posibili-
tatea să intre cu picioarele în 
jgheab. Hrănitorile și adăpă-
torile se vor amplasa aproape 
una de cealaltă, pentru ca puii 
să nu fie nevoiți să alerge în 
căutarea apei.

Creșterea 
curcilor

După o perioadă de timp, 
puii de curcă vor crește și vor 
căuta să se cațere pentru a se 
odihni. Se recomandă ca la vâr-
sta de 20 de zile să se amplaseze 
în adăposturile acestora pături 

pentru dormit. Ele vor fi  for-
mate din stinghii de lemn așe-
zate la o distanță de 30-40 cm 
înălțime față de pardoseală și la 
cca. 20-30 cm una față de alta, 
astfel încât toți puii de curcă să 
aibă loc în paturi.

Din această perioadă cloș-
tile pot fi separate de pui. 
După puțin timp ele își vor 
începe ouatul sau se vor în-
grășa pentru sacrificare. Chiar 
dacă nu le veți separa de pui, 
cloștile îi vor părăsi, prezența 
acestora în adăposturi deve-
nind inutilă. Dacă țineți toate 
păsările în curte, în libertate, 
și servesc aceeași hrană, nu 
mai este necesară separarea 
cloștilor, pentru că acestea vor 
începe să ouă și își vor relua 
ciclul normal de viață.

După vârsta de 60 de zile, 
puii vor deveni independenți de 
mame și trec la categoria tine-
ret. Aceștia se vor ține în curte, 
în libertate, pe pășuni, în tim-
pul zilei, iar seara vor fi  readuși 
în adăposturi, pot fi  cele în care 
au stat împreună cu cloștile îna-
inte de a fi  părăsiți de acestea.

Pentru fi ecare pasăre se va 
asigura un spațiu de circa 40 cm 
lungime de stinghie din patul de 
dormit, urmând ca treptat să fi e 
ridicate până la 50-70 cm înăl-
țime față de sol. Puii trebuie să 
aibă spațiu sufi cient, astfel încât 
să nu se înghesuie și să cadă de 
pe pat în timpul nopții.

Creșterea curcanilor se 
practică până la vârsta de 28-
32 săptămâni, când se vor livra 
pentru sacrifi care.

Sursa: 
animalesipasari.com 

BOA-

LA
DESCRIERE SIMPTOME LEZIUNI PREVENIRE ȘI COMBATERE

P
S

E
U

D
O

-

P
E

S
T

A

Boală infecțioasă respiratorie, virală, foarte con-
tagioasă.
Afectează curcile începând cu vârsta de 3 săptă-
mâni și poate duce la mortalitate 30-100% din 
efectiv.

- Penaj înfoiat
- Respirație zgomotoasă
- Diaree galben-verzuie
- Uneori vertij (amețeli)

Puncte hemoragice pe 
mucoasa respiratorie și a 
stomacului glandular

- Dezinfecția prealabilă a spațiului
- Creșterea izolată a curcilor și evitarea contactului cu pă-
sările vecinilor
- Vaccinarea specifi că de către medicul veterinar
Tratament: Nu există tratament specifi c

G
U

T
U

R
A

IU
L Boală infecțioasă produsă de un virus care 

slăbește imunitatea organismului și afectează 
căile respiratorii superioare, unde pe acest fond, 
se suprapun infecții secundare.
Mortalitatea poate ajunge până la 50% din efectiv.

- Umfl area bilateral a sinusuri-
lor și deformarea capului
- Respirație zgomotoasă și 
scurgeri de mucozități limpezi

În organele interne - neca-
racteristic

Condiții corespunzătoare de creștere și furajare
Tratament: antibiotice împotriva bacteriilor secundare 
(ex. amoxicilina, licospectin, tilozina)

L
E

U
-

C
O

Z
A Boală infecțioasă virotică ce apare pe fondul 

unor defi ciențe în condițiile de creștere și de 
hrănire.

- Necaracteristice, uneori tul-
burări de mers sau paralizii

Splina și fi catul sunt mărite 
și cu aspect palid

Asigurarea condițiilor optime de creștere și furajare
Tratament: nu există

V
A

R
IO

L
A

Boală infecțioasă virotică cu răspândire rapidă, 
apare în a doua jumătate a verii. Mortalitate 
redusă.

- Erupții cutanate pe piele, 
creastă și bărbiță

Leziuni apar doar în cazul 
intervenției unor bacterii 
de asociație

- Dezinfecția prealabilă a spațiului de cazare
- Evitarea contactului cu păsările vecinilor
- Există vaccin, dar se utilizează rar în sistemul gospodă-
resc
Tratament: local – Albastru de metilen sau tinctura de iod
General – polivitamine în apa de băut

M
IC

O
P

L
A

S
M

O
-

Z
A

Boală infecțioasă bacteriană, cu răspândire rapi-
dă, mai ales la curcile de 3-4 luni.

- Respirație zgomotoasă și 
infl amații ala sinusurilor care 
deformează capul (ca și în ca-
zul guturaiului)
- Tulburări de mers, umfl are a 
articulațiilor și deformări ale 
picioarelor

Necaracteristic, eventual 
întărirea plămânilor și li-
chid în articulații

- Dezinfecția prealabilă a spațiului de cazare
- Achiziționare de pui din surse cu garanție a sănătății 
puilor
Tratament:

Antibiotice,polivitamine

C
O

L
IN

-

F
E

C
Ț

IA

Se mai numește și ”boala de mizerie” pentru că 
apare pe fondul unor condiții de întreținere de-
fi citare: paie umede, aglomerație, temperatură 
scăzută sau prea crescută, etc.

- Mortalitate ridicată
- Păsările sunt abătute, cu pe-
nele zburlite
- Diaree, de obicei albicioasă

Organele interne, în princi-
pal inima, plămânii și fi ca-
tul sunt acoperite de fi brin 
(peliculă albicioasă)

- Dezinfecția prealabilă a spațiului de cazare
- Asigurarea condițiilor optime de confort și furajare
Tratament: Antibiotice active la E. Coli

B
O

A
L

A
 C

A
P

U
L

U
I 

N
E

G
R

U

Boală parazitară cu răspândire rapidă și mortali-
tate ridicată.

- Somnolență, pene zburlite
- Diaree de culoare galben-sulf
- La curcile de peste 3-4 luni, 
pielea capului capătă o culoare 
albăstrui închisă

Ficatul prezintă pete ne-
crotice, de culoare galben-
cenușie
Depozite fi brinoase în 
apendicele intestinale

- Dezinfecția prealabilă a spațiului de cazare
- Evitarea contactului cu păsările vecinilor
Tratament:

Metronidazol, Furazolidon
Enteroguard – se poate administra și preventiv, în reprize 
de câte 2 zile, la interval de 10-14 zile
Polivitamine
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Cu cireșe în UE, peste 2 ani

”Republica Moldova ar putea exporta cireșe 
în Uniunea Europeană peste 2 ani”, afi rmă mi-
nistrul în exercițiu agriculturii, Vasile Bumacov. 
Potrivit acestuia, 90% din exportul actual de ci-
reșe este spre țările din Comunitatea Statelor In-
dependente.

Bumacov susține că pentru ca Moldova să ex-

porte cireșe în Uniunea Europeană,  agricultorii 
trebuie să modernizeze ambalajul, să planteze 
noi soiuri, să folosească instalații performante de 
răcire și sisteme de irigare. „Suntem la începutul 
sezonului de export a producției agricole din Re-
publica Moldova, iar primul produs de export vor 
fi  cireșele. 42% din tot exportul țării este exportul 
de produse alimentare”, a mai spus Bumacov.

Ministrul a declarat că cireșele produse în 
Moldova sunt bune, dar că această ramură nece-
sită reformată și un prim pas ar fi  plantarea soiu-
rilor de cireș care se păstrează mai bine. Toți pro-
ducătorii care vor planta livezi de cireș vor primi 
subvenții de la stat de 10-15 mii de lei la hectar.

Pentru acest an este estimată o roadă de circa 
8,3 mii tone de cireșe, aproape 7 mii dintre care 
vor fi  exportate, restul vor fi  procesate la fabricile 
de conserve din Moldova.

Fisc-ul intenționează să 
îmbunătățească administrarea fi s-
cală pentru producătorii agricoli, 
potrivit discuțiilor avute în acest 
sens cu agricultorii.

Ion Prisăcaru, șeful Serviciului 
Fiscal de Stat a menționat că deja 
au fost inițiate activități pentru 
îmbunătățirea activității contribu-
abililor.

Astfel modifi cările propuse 
vizează reducerea sancțiunilor 
fi scale, modernizarea serviciului 
„Declarații electronice” și a Re-
gistrului electronic al facturilor 
fi scale, simplifi carea procedurii 
de eliberare a formularelor de do-
cumente primare prin eliminarea 
barierelor existente, modifi carea 
metodologiei de efectuare a con-
troalelor fi scale și anume elibera-
rea pentru contribuabilii onești 
a unui Certifi cat din partea IFPS 

care garantează scutirea de orice 
control pe o perioadă de 2 ani.

Se impune, de asemenea, o 
abordare coerentă și unitară a 
contribuabililor, prin stabilirea de 
obiective clare și realiste în elabo-
rarea politicilor publice specifi ce 

dezvoltării sectorului agricol.
Toate aceste acțiuni vor urmări 

consolidarea sectorului agricol ca 
factor al stabilității economice și 
sociale, vor sprijini producătorii 
care vor genera condiții de crește-
re a producției agricole.

Fisc-ul vrea să îmbunătățească 
administrarea fi scală 
pentru agricultură

Un lot de 1000 de rachete 
antigrindină asamblate în Re-
publica Moldova a fost testat la 
o stație specială din Trebujeni, 
Orhei.

La evenimentul de testare a 
unei mostre din lot a fost pre-
zent și Ministrul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Vasile 
Bumacov, relatează moldpres.

Potrivit lui Bumacov, sis-
temul de protecție antigrindi-
nă implementat în Republica 
Moldova are o efi ciență de 75%, 
fi ind unul din cele mai potrivi-
te pentru țara noastră. „Peste 
1,5 milioane de hectare de te-
ren sunt protejate de grindină 
datorită acestui sistem, care 
însă necesită investiții mari din 
partea statului. În anul acesta, 
pentru procurarea rachetelor și 
întreținerea sistemului, au fost 
alocați din buget 74 de milioa-
ne de lei, bani care ajung doar 
în proporție de 70% din nece-
sar”, a spus Bumacov.

Ministrul Agriculturii a 
adăugat că sistemul antigrin-
dină asigură protecția a circa 
60% din teritoriul țării, fi ind 
necesară extinderea acestuia. 
„În prezent, se încearcă inclu-

derea în proiectele de extinde-
re și modernizare a sistemului 
antigrindină și a companiilor 
de asigurări, dar se lucrează și 
la monitorizarea disciplinei în 
punctele de lansare a rachete-
lor, pentru a nu pierde din efi -
cacitate», a opinat Bumacov.

Ministrul Agriculturii sus-
ține că în cazul unui pericol 
de grindină, fi ecare secundă 
e prețioasă. Dacă angajații nu 
lansează racheta în timp util, 
furtuna poate compromite se-
mănăturile.

Ion Garaba, directorul Ser-
viciului Special pentru Infl u-
ențe Active asupra Proceselor 
Hidrometeorologice din Repu-
blica Moldova, a menționat că 
în Moldova sunt utilizate ra-
chete achiziționate din Rusia 
și Bulgaria, care sunt asambla-
te în țară. „Costul unei rachete 
este de circa 6500 de lei, iar 
pentru o intervenție sunt ne-
cesare până la 12 rachete. În 
anul curent, au fost deschise 
șase puncte noi de lansare a 
rachetelor pe teritoriul raio-
nului Orhei, suprafețele pro-
tejate fi ind extinse”, a  conchis 
Garaba.

Un lot de rachete antigrindină, 
asamblate în Moldova, 
a fost testat la Orhei

Doar 6 la sută din totalul 
producției agricole este comer-
cializată, iar peste 85 la sută 
este folosită de agricultori pen-
tru consumul propriu. Iar con-
solidarea terenurilor ar fi  o so-
luție, care ar îmbunătăți situația 
în sectorul agricol. Acestea sunt 
datele și concluziile primului 
recensământ agricol, efectuat 
în perioada 15 martie-15 aprilie 
2011.

Recensământului a fost efec-
tuat pentru a arăta care este si-
tuația din țară în sectorul agrar. 
Concluziile primului recensă-
mânt agricol nu sunt cele mai 
optimiste.

”Agricultura noastră este 
foarte fărâmițată. Avem ex-
ploatații agricole de mici di-
mensiuni, până la un hectar și 
sub un hectar. Se cere consoli-
darea terenurilor și formarea 

exploatațiilor agricole care se 
ocupă cu agricultură”, consi-
deră Vasile Pintelei, șef secție, 
recensământul agricol, Biroul 
Național de Statistică.

Așadar, potrivit datelor re-
censământului, suprafața agri-
colă de la noi din țară este de 
aproape 2 milioane 250 de mii 
de hectare. Dintre care doar 1 
milion 900 de mii este utilizată, 
iar aproape 250 de mii de hecta-
re stau neprelucrate.

De la ultimul recensământ 
agricol general, efectuat în 1990 
a scăzut de 5 ori numărul bovi-
nelor, de 4 ori numărul porcine-
lor și de 2 ori numărul ovinelor, 
dar și cel al păsărilor. Așadar, 
potrivit noilor date, în Moldova 
sunt peste 200 de mii de bovi-
ne, peste 440 de mii de porci, iar 
numărul caprelor și oilor este de 
aproape 770 de mii. Numărul 

păsărilor depășește 12 milioane.
La realizarea recensămân-

tului au participat experți din 
cadrul Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agri-
cultură. Aceștia dau asigurări vi-
zavi de corectitudinea datelor.

Salar Tayyib, expert FAO 

afi rmă: ”Desigur este destul de 
mult spațiu, pentru îmbunătă-
țire. Acest proces va iniția mo-
dernizarea sectorului agricol, 
care să sperăm că va rezulta în 
produse agricole mai competiti-
ve. Va consolida și va îmbunătăți 
comerțul în Republica Moldova”.

Ministerul de resort susține 
că datele vor fi  de folos în stra-
tegia și programul de dezvoltare 
din sectorul agrar, la care se lu-
crează în prezent. Totodată, s-a 
precizat că privatizarea terenu-
rilor a avut un efect negativ asu-
pra agriculturii noastre.

”Sectorul agricol este frag-
mentat. Trebuie de lucrat în di-
recția implementării tehnologii-
lor moderne. În situația actuală, 
de unul singur nu faci nimic, se 
cere consolidare și asociere”, 
spune Mihai Suvac, șef de direc-
ție, MAIA.

Pentru efectuarea recensă-
mântului agricol s-au cheltuit 
aproape 68 de milioane de lei. 
Bani alocați din bugetul de stat, 
dar și de cel al României, Sue-
diei, UE și suportul FAO. Urmă-
torul recensământ agricol va fi  
efectuat în 2021.

 Concluziile primului recensământ agricol nu sunt cele mai optimiste 

10  nr. 10 (139) 31 mai 2013



ALTERNATIVĂ

Prima turbină eoliană a fost instalată la Edineț
Prima „rândunică” în ce 

privește implementarea ener-
giei alternative în țara noastră 
a „sosit” în raionul Edineț. Cine 
circulă pe sectorul de drum 
Brătușeni – Cupcini poate ob-
serva o turbină eoliană de mari 
dimensiuni, ce a fost instalată 
de curând. Asemenea stații de 
producere a energiei „verzi” 
sunt foarte răspândite în țările 
din  Europa. În România, Bul-
garia, Ungaria, Austria, Ger-
mania, Franța, dar și în alte 
țări pot fi observate sute și mii 
de astfel de turbine. Deși la 
noi fenomenul este abia la în-
ceput, agenții economici deja 
se plâng de bariere birocratice 
și condiții inadecvate de acti-
vitate.

Turbina a fost dată în ex-
ploatare la sfârșitul lunii fe-
bruarie curent, investiția ridi-
cându-se la suma de 500 de mii 
de euro. Agenții economici care 
au apărut pe piață se arată însă 
dezamăgiți de afacere, din cau-
za prețului redus oferit de către 
stat pentru energia produsă. 
Aceasta în pofi da faptului că 
livrarea de curent electric eco-
logic face parte din conce pția 
de stat privind asigurarea 
securității energetice a țării.

Vladimir Presejniuc, res-
ponsabil de construcția turbi-
nei eoliene din Edineț, a relatat 
că instalația respectivă este de 
fabricație germană. Înălțimea 
acesteia este de 60 de metri, 
diametrul stâlpului fi ind de 5,4 
metri, iar lungimea elicelor – 
de 27 de metri. Aceasta produ-
ce un megawatt de curent elec-
tric pe oră, ceea ce înseamnă 
că o turbină de acest gen poate 
asigura un sat cu vreo mie de 
gospodării cu energie electrică 
în totalitate. Curentul este co-
mercializat Societății pe Acțiuni 

„Rețelele electrice de distribuție 
Nord-Vest”.

Proprietarul stației de pro-
ducere a energie electrice eco-
logice este SC „ELTEPROD” 
SRL, acesta fi ind primul lor 
proiect de acest gen, informea-
ză Ziarul Național. Directorul 
Oleg Lozovan a comunicat că 
intenționa să instaleze alături 
încă două turbine, însă, din ca-
uza prețului scăzut la energia 
electrică livrată, a renunțat de-
ocamdată la idee. De asemenea, 
era planifi cată montarea turbi-
nelor în alte zone ale țării, fi ind 
efectuate studiile de fezabilita-
te ale stării vântului etc. Este 
vorba de șapte zone la sudul R. 
Moldova și trei zone la nord.

Stația a fost montată în luna 
octombrie anul trecut, însă, din 
cauza barierelor birocratice, 
inaugurarea acesteia a avut loc 
câteva luni mai târziu.

Instalarea celor două stații 
urma să aibă loc anul acesta, 
însă Oleg Lozovan nu știe dacă 
va mai continua. Zice că va face 
o reevaluare a planurilor sale, 
după ce va primi primii bani 
pentru energia electrică livrată 
și va începe restituirea credite-
lor către bancă.

Inițial, potrivit înțelegerilor 
avute cu reprezentanții statu-
lui, comercializarea unui ki-
lowatt de curent electric „ver-
de” trebuia să fi e de 1,50 lei, 
însă ulterior prețul stabilit de 

Agenția Națională pentru Re-
glementări în Energetică a fost 
de 1,24 lei, ceea ce este puțin, 
susțin reprezentanții compa-
niei. De exemplu, în țara veci-
nă,  România, tariful la acest 
tip de energie este de 1,80 lei, 
iar în alte țări europene este și 
mai înalt. „Deci, pentru a atrage 
investitorii în domeniul energi-
ei alternative este nevoie de o 
susținere mai mare din partea 
statului și o politică tarifară 
care să-i stimuleze”, a opinat 
Oleg Lozovan.

Victor Parlicov, directorul 
Agenției pentru Reglementare 
în Energetică spune că o majo-
rare a tarifelor pentru energia 
regenerabilă, ar duce la majora-

rea prețului la energia electrică.
”Deocamdată asta nu este 

posibil potrivit legii actuale și 
așteptăm până se va modifi ca. 
Noi agenția în cadrul legal exis-
tent așa cu lacune, care există, 
încercăm să promovăm inves-
tițiile efi ciente în sector. În ca-
zul în care noi vom stabili tarife 
prea înalte, noi riscăm să creăm 
presiuni pe tarife, care și așa 
există”, afi rmă acesta.

Parlicov explică nemulțumi-
rea celor de la „ELTEPROD” 
șiprin faptul că ei au adus una din 
morile de vânt vechi (de peste 15 
ani), care sunt la moment scoa-
se din uz in Europa. ”Evident că 
este o tehnologie învechită nu 
doar fi zic, ci și ”moral”, respectiv 
efi ciența acestei mori este foarte 
joasa și anume din această cauză 
nu se încadrează în acest tarif”, 
consideră Parlicov.

Pentru a monta o turbină 
eoliană de astfel de dimensiuni 
este nevoie de tehnică specia-
lă. În cazul stației electrice de 
la Edineț a fost adusă o maca-
ra de mare tonaj din România. 
Ținând cont de faptul că ex-
ploatarea energiei eoliene este 
abia la început în R. Moldova, 
antreprenorii români aveau 
intenția să deschidă mai multe 
reprezentanțe aici, însă, iarăși, 
din cauza atitudinii inadecvate 
a autorităților moldovenești, au 
renunțat la aceasta.

Oleg Lozovan spune că este 
nevoie și de o politică tarifa-
ră stabilă în ceea ce privește 
energia electrică de alternativă. 
De exemplu, în Europa tariful 
respectiv este stabilit pentru 
un termen de 15 ani. „Desigur, 
prețul pe care îl oferă R. Moldo-
va pentru energia electrică im-
portată din Ucraina este unul 
relativ mic, însă peste doi ani el 
poate să crească”, a avertizat el.

Prima turbină 
eoliană din țara 
noastră, care 
furnizează curent în 
rețea, a fost instalată 
în satul Brătușeni, 
raionul Edineț și 
riscă să rămână 
singura de acest fel.

Fermierii moldoveni care 
folosesc tehnologia No till re-
ușesc să valorifi ce 30-40% din 
avantajele oferite de această 
metodă, iar pentru a le obține 

integral, mai au nevoie de trei-
cinci ani. De această părere este 
expertul american Stephen Van 
Vleet, care s-a afl at în țara noas-
tră pe parcursul ultimelor două 

săptămâni, pentru a acorda 
asistență pe bază de voluntariat 
în cadrul Programului USAID 
„De la Fermier la Fermier”, im-
plementat de compania CNFA.

„Stadiul actual de utilizare 
a practicii No till de către fer-
mierii din Moldova le permite 
acestora să obțină recolte chiar 
și în anii secetoși. Din momen-
tul implementării în totalitate a 
noii tehnologii, în anii cu ploa-
ie, agricultorii vor putea atinge 
o productivitate cu 10-15% mai 
mare decât în cazul tehnicilor 
tradiționale”, specifi că volunta-
rul american.

Pentru sporirea efi cienței în 
utilizarea metodei No  till, ex-
pertul le-a recomandat fermi-
erilor moldoveni să desfășoa-
re concomitent și activități de 
creștere a animalelor pentru a 

Recolte garantate și pe timp de secetă

dispune de fertilizanți organici 
și a-și micșora cheltuielile de 
producere. Totodată, este nece-
sar să fi e respectate cu strictețe 
cerințele privind rotația cultu-
rilor agricole, în scopul evitării 
riscului de secătuire a solului.

Iurie Ușurelu, specialist în 
dezvoltarea lanțului valoric în 
cadrul Fondului Internațional 
pentru Dezvoltarea Agricolă 
(IFAD), a menționat că asisten-

ța acordată de expertul ameri-
can a permis ca tot mai mulți 
fermieri să asimileze și să apli-
ce cu succes metoda agriculturii 
conservative.

Noua metodă constă în lucra-
rea solului fără a fi  arat și permite 
păstrarea umidității acumulate 
în timpul iernii, precum și redu-
cerea în jumătate a consumului 
de motorină comparativ cu me-
todele tradiționale.
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Lucrări de îngrijire la vița -de-vie în luna iunie

Plivitul și dirijatul 
lăstarilor

„La ora la care vorbim – ne 
spunea ing. Zafi u, specialist la 
această societate din 2007, vița-
de-vie se afl ă, în podgoria Dealu 
Mare sau cel puțin în Ceptura, 
în fenofaza de început de înfl o-
rire. Pentru luna iunie, efectu-
ăm două intervenții în verde:
 plivitul lăstarilor este 

o operație prin care lăstarii 
crescuți de la baza butucului, de 
la nivelul punctului de altoire, 
sunt eliminați. De obicei acești 
lăstari sunt sterili, dar sunt 
situații în care, dacă aceștia pro-
vin de pe un cep, pot avea stru-
guri. Lăstarii trebuie eliminați 
pentru că sunt în contact direct 
cu solul, de unde pot fi  infestați 
cu boli criptogamice sau cu dă-
unători. Pe de altă parte, având 
în vedere circuitul sevei în bu-
tuc, aceștia sunt hrăniți primii, 
fi ind în concurență directă cu 
ceilalți lăstari de pe butuc. Prac-
tic, iau hrana organelor care ne 
interesează direct pentru nive-
lul și calitatea producției;
 dirijatul I, intervenție care 

se face de cele mai multe ori 
concomitent cu plivitul lăstari-
lor, este operația prin care lăsta-
rii sunt conduși printre primul 
rând de sârme duble. Este foar-
te important ca această lucrare 
să fi e executată la timp, deoare-
ce, prin întârzierea ei, pot sur-
veni pierderi de producție și de 
lăstari, care asigură rodul pen-
tru anul următor.“

În plantațiile de viță-de-
vie, luna iunie continuă cu o 
serie de lucrări în verde, in-
tervenții agrotehnice și tra-
tamente împotriva bolilor și 
dăunătorilor. Cum sunt ele 
aplicate în mod practic ne 
spune ing. Iulian Zafi u de la 
SERVE, o societate înfi ințată 
în anul 1993 de contele fran-
cez Guy Tyrel de Poix, care 
mai deține o plantație în 
Corsica, iar în România ex-
ploatează 110 ha la Ceptura-
Prahova, parte a podgoriei 
Dealu Mare, și la Cogealac-
Babadag, în județul Tulcea.

În general, legatul sau di-
rijarea lăstarilor se efectuează 
de 2-3 ori în timpul perioadei 
de vegetație. Intervenția este 
absolut necesară deoarece lăs-
tarii au țesuturile mecanice 
slab dezvoltate, iar atunci când 
ating o anumită lungime, peste 
40-60 cm, nu se mai pot sus-
ține singuri, se apleacă, fapt 
care favorizează atacul bolilor 
și dăunătorilor, dar împiedică 
și executarea ulterioară a altor 
lucrări de întreținere în plan-
tații. Prin dirijarea lăstarilor se 
asigură o mai bună repartiție în 
spațiu a frunzelor, aspect care 
favorizează activitatea foto-
sintetică și, implicit, calitatea 
producției. Teoretic, primul le-
gat se face după înfl orit, când 
lăstarii au 40-60 cm, perioadă 
care coincide cu mijlocul sau 
sfârșitul lunii mai, al doilea se 
efectuează în luna iunie, iar al 
treilea înainte de intrarea stru-
gurilor în pârgă (fi nal de iulie, 
început de august). Unii spe-
cialiști recomandă patru astfel 
de lucrări: primul înainte de 
înfl orit, al doilea, după înfl orit, 
următoarele fi ind executate în 
iulie și august. Ultima variantă 
este însă neeconomică.

Copilitul
Din rațiuni de ordin eco-

nomic, copilitul este o lucrare 

exclusă din plantațiile indus-
triale. De altfel, la unele soiuri 
de masă (Cardinal, Perla de 
Csaba), strugurii dezvoltați pe 
copili reușesc să ajungă la ma-
turitate, cu sporul de produc-
ție corespunzător. Lucrarea 
este recomandată deoarece 
contribuie la micșorarea ma-
sei vegetative și reduce gradul 
de umbrire a lăstarilor princi-
pali. Copilitul constă în scur-
tarea (mai rar suprimarea) 
lăstarilor anticipați, formați 
din mugurii de vară, la sub-
suoara frunzelor, atunci când 
copilii au 6-7 frunze. Ei vor fi 
retezați la 4-5 frunze, deoa-
rece partea rămasă pe lăstari 
ajută la hrănirea și diferenție-
rea mai bună a ochilor de iar-
nă situați la baza lor. Copilitul 

se execută odată cu al doilea 
sau al treilea legat.

Prășitul manual 
și mecanic

„În perioada de vegetație a 
viței-de-vie este foarte impor-
tant ca solul să fi e menținut 
afânat și curat de buruieni. 
Pentru aceasta vom executa 
săpatul manual pe rând, cu rol 
în eliminarea buruienilor din 
plantație. Este o lucrare indis-
pensabilă,  fi indcă buruienile, 
mai ales când sunt în număr 
mare și mai cu seamă în anii 
secetoși, cum se prefi gurează 
a fi  acesta, vor consuma din 
apa din orizontul 0-30 cm, 
provocând și uscarea accentu-
ată a solului. Prășitul mecanic 
se execută cu tractoarele  viti-
cole în agregat cu pluguri sau 
palpatoare (utilaje specifi ce 
pentru cultura viței-de-vie). 
Această lucrare va fi  repetată 
ori de câte ori este nevoie, pen-
tru distrugerea buruienilor și 
pentru a întrerupe capilarita-
tea și crăpăturile din sol, cau-
zate de secetă. În anii secetoși, 
lucrarea de prășit se efectuează 
la adâncime mică, mobilizând 
un strat superfi cial de sol. O 
alternativă la prășitul repetat 
între rânduri este menținerea 
plantației în benzi  înierbate  
alternativ, adică vom avea un 
rând prășit și unul înierbat, cu 
avantaje deja consacrate.“

Tratamentele 
fi tosanitare

Înainte de începerea înfl ori-
tului și după scuturarea fl orilor 
sunt obligatorii tratamentele 
„de siguranță“, cu produse care 
să asigure o protecție pe toată 
perioada înfl oritului și imediat 
după. Specialistul de la SERVE 
ne recomandă următoarele tra-
tamente:

– Înainte de înfl orit se folo-
sesc produsele Verita (produs 
sistemic împotriva manei, doză 
2-2,5 kg/ha, în funcție de pre-
siunea de infecție), Kumulus 
(produs de contact împotriva 
făinării – 0,3%), Topas (pro-
dus sistemic împotriva făină-
rii – 0,250 l/ha), Karate Zeon 
(insecticid împotriva moliei din 
generația 1-0,015%, respectiv 
0,15 l/ha în 1.000 l sol/ha);

– După înfl orit: Cabrio Top 
(produs sistemic împotriva 
manei, 1,5-2 l/ha), Flint Max 
(produs sistemic împotriva fă-
inării – 0,16 kg/ha în 1.000 l 
apă), Kumulus (făinare), Ro-
vral (produs de contact împo-
triva putregaiului cenușiu – 1 l/
ha). Cele două  tratamente „de 
siguranță“ sunt obligatorii în 
programul de combatere al SC 
Serve Ceptura.

Ar mai fi  de reținut că, pen-
tru a evita trecerile repetate 
printre rândurile de viță-de-vie, 
este necesară o gamă de utilaje 
complexe și tractoare perfor-
mante, care să reducă norma de 
motorină consumată pe hectar 
și, în același timp, să execute 
două operații la o trecere. De 
exemplu, erbicidare pe rând + 
prășit sau cârnit + tocat/prășit 
ori diverse alte combinații.

Această tehnologie pe care o 
folosim și noi la SC Serve Cep-
tura ne permite să avem randa-
mente foarte bune atât la folo-
sirea utilajelor cât și la optimi-
zarea costurilor de producție.“

Maria BOGDAN
REVISTA

 LUMEA SATULU
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 INTERNAŢIONAL

Agricultura în Nigeria are o nouă direcție: 
“Hrănește-te singur!” 

„Dacă aș avea o listă de do-
rințe, pe primul loc ar fi  aceea de 
a avea un tractor”, sunt cuvinte-
le unui fermier pe nume Luka 
Abgu, din statul Taraba, din es-
tul Nigeriei.

„Agricultura este o muncă 
destul de istovitoare și am fost 
adesea nevoit să angajez mun-
citori”, spune domnul Abgu, în 
vârstă de 60 de ani. Deși agri-
cultura este cea mai utilizată 
activitate din Nigeria, cea mai 
mare parte din ea este doar pen-
tru subzistență. Fermierii folo-
sesc metode vechi, rudimentare, 
în desfășurarea agriculturii.

Lucrurile par să se schim-
be în unele părți ale Tarabei, 
dar mult prea încet. Akinwumi 
Adesina, Ministrul Agriculturii 
al Nigeriei, unul dintre cei mai 
dinamici miniștri ai agriculturii, 
este determinat să accelereze lu-
crurile pe cât posibil.

Guvernul Nigeriei este en-
tuziast cu privire la potenția-
lul ce îl are business-ul agricol, 
însă țara încă așteaptă revoluția 
verde. Aproximativ 60% dintre 
persoanele care depășesc înălți-
mea de 1,67 m sunt agricultori, 
potrivit Biroului Național de 
Statistică.

Banca Centrală spune că 
agricultura aduce un procent 
de 41% din PIB, deși acesta este 
probabil să scadă în cazul în care 
cifra de ansamblu este indexată 
mai târziu anul acesta.

Nigeria ar trebui să fi e capa-
bilă să se hrănească singură, dar 
evident nu reușește să facă acest 
lucru. Țara cheltui  aproximativ 
11 miliarde de dolari pe an pe 
importul de alimente și este cel 
mai mare cumpărător de orez 
din lume.

Președintele Nigeriei, 
Goodluck Jonathan, spune că 
vrea să ridice producția de ali-
mente de patru ani încoace și să 
pună capăt importului de orez 
până în 2015. Dar este destul de 
greu să vedem că Nigeria se va 
putea hrăni singură în cel mai 
scurt timp, având în vedere po-
pulația în plină creștere. ONU 

spune că Nigeria ar putea depă-
și 400 de milioane de locuitori 
până în anul 2015.

Înainte de descoperirea pe-
trolului în anul 1970, Nigeria 
era cel mai mare exportator 
mondial de ulei de arahide și de 

palmier. Dar atâta timp cât agri-
cultura a fost neglijată, și randa-
mentele au stagnat. Mai puțin 
de jumătate din terenul arabil 
al Nigeriei este folosit acum, și 
doar 10% din terenul agricol este 
optim folosit, spune Ministrul 

Agriculturii. De exemplu, nucile 
de shea, un ingredient folosit în 
produsele cosmetice și de fru-
musețe, au putrezit în pământ; 
unii experți spun că acest pro-
dus ar putea aduce venituri de 2 
miliarde de dolari pe an.

Promovarea maniocu-
lui (plantă tropicală cu cel mai 
mare randament energetic din-
tre plantele de cultură) ca sub-
stitut al grâului ar putea reduce 
importurile de grâu, care adau-
gă mult la cheltuielile de stat. 
SABMiller, o companie multi-
națională de băuturi cu sediul 
în Londra și cu interese mari în 
Africa, vrea să își extindă vânză-
rile de bere din manioc, și con-
stată că Nigeria produce mult 
mai mult manioc ca oricare altă 
țară din lume. Aproape 90% 
dintre culturile de manioc sunt 
consumate de familiile micilor 
proprietari care cultivă această 
plantă. Cu toate acestea, randa-
mentele sunt foarte mici și pot fi  
ușor dublate.

Agențiile de specialitate au 
ajutat agricultorii din Taraba să 
crească soiuri mai bune de ma-
nioc, care pot fi  apoi prelucrate 
mecanic. Agricultorii primesc 
bani în mână, bani care pot fi  
apoi investiți în fermele lor. Dar 
aceste lucruri au mai fost în-

cercate și înainte, fără rezultat. 
„Fostul președinte Obasanjo 
Olusegun ne-a dat tuturor po-
sibilitatea să creștem manioc, 
dar noi am ajuns să o folosim 
ca lemn de foc», spune Yusuf 
Tsunbuji, un agricultor din Ta-
raba.

Un alt inconvenient este fap-
tul că forța de muncă în agri-
cultură este în vârstă, deși 70% 
dintre nigerieni sunt mai tineri 
de 30 de ani. „Am avut propriul 
meu teren agricol timp de trei 
ani», spune Mikha Saleh, un alt 
bărbat din Taraba, explicând că 
tatăl său i-a dat o bucată de te-
ren pentru a o deține și a o admi-
nistra de pe vremea când el avea 
doar 12 ani. „Muncesc la fermă 
trei ore pe zi, ca și cum aș merge 
la școală. Mă bucur de indepen-
dență», spune el zâmbind.

Guvernul, însă, nu a reușit 
să impulsioneze tinerii să vadă 
perspectiva producției agricole 
sau a creșterii animalelor ca o 
șansă de a face carieră. Cei mai 
mulți preferă să se îndrepte că-
tre orașe în speranțe a de a se 
îmbogăți repede.

„Agricultura a devenit o «vo-
cație» pentru persoanele care 
nu au nimic altceva de făcut», 
spune un muncitor.

Cu toate că un nou sistem 
de creditare a fost inițiat în 
2011, băncile sunt încă sceptice 
să acorde împrumuturi pentru 
agricultori, deoarece datoria va 
fi  întoarsă în prea mult timp. 
Oportunitățile de formare sunt, 
de asemenea, puține.

Cel mai mare impediment 
poate fi  infrastructura proastă: 
drumurile surpate și proviziile 
neuniforme de electgricitate și 
apă. De aceea, spune domnul 
Adesina, 45% din producția de 
roșii din Nigeria este pierdută în 
fi ecare zi.

Sursa: fi nanciarul.ro

Ungaria și-a modifi cat Constituția, interzicându-le străinilor 
să cumpere terenuri agricole pe teritoriul țării, scrie France24. 
Guvernul maghiar susține că este o decizie „istorică”, reprezen-
tând „o nouă eră în agricultură”, dar France24 notează că noua 
prevedere ar putea cauza „fricțiuni” cu Uniunea Europeană.

Măsura urmărește ca prețurile terenurilor agricole din Un-
garia să nu crească pentru a ajunge la nivelul celor din UE, no-
tează sursa. Legea controversată era în vigoare din 2003, însă 
era doar provizorie și ar fi  urmat să expire în aprilie 2014.

Legea a fost votată de majoritatea covârșitoare a parlamen-
tarilor maghiari. „Constituția va proteja terenurile Ungariei – o 
comoară națională, moștenirea noastră comună – de specula-
torii locali și străini”, se arată într-un comunicat al Ministerului 
Dezvoltării R urale din Ungaria.

Ungurii sfidează Europa: au modificat Constituția să nu-și vândă pământul străinilor 
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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 22 - 30 mai 2013 (www. agravista.md)

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

OFERTE
Nume produs Descriere produsului Cantitate Regiune

CEREALE

Grâu  Vând grâu nelimitat Orhei, s.Peresecina, Telefon mobil: 
(795) 35275 

Grâu Vând grâu 20 tone Cantemir, s. Baimaclia, Telefon mobil: 
78374383   

Porumb  Vând porumb 5 tone Orhei, s. Mîrzaci, Telefon mobil: 
60078043   

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

Porumb Porumb, depozitul produ-
cătorului 20 tone Edineţ, s. Hlinaia, Telefon mobil: 

079350456   

Porumb  Vând porumb 10 tone Orhei, s. Peresecina, Telefon mobil: 
69157573   

Porumb Comercializez porumb
boabe 30-40 tone Ocniţa, Telefon mobil: 067119590, 

027171521

Porumb Comercializez porumb 
boabe 2 tone Glodeni, s. Danu, Telefon mobil: 

068818924   
Floarea soa-
relui

Comercializez fl oarea 
soarelui 25-35 tone Ocniţa, Telefon mobil: 067119590, 

027171521

Orz Orz folosit la producerea 
berii 100 tone

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

Orz Vând orz 15-20 tone Ocniţa, Telefon mobil: 067119590, 
027171521

Orz Orz de calitate înaltă 100 tone
Falesti, s. Chetris, Telefon mobil: 
069233509, 069553653, Email: 
jornyayon@mail.md   

Orz Orz pentru furaj 50 tone
Falesti, s. Rediu de Sus, Telefon: (259) 
70192, Telefon mobil: 067253017, 
Email: kiktenko-nats@mail.ru   

Soia Comercializez soia 20 tone Ocniţa, Telefon mobil: 067119590, 
027171521

Soia Soia de calitate înaltă 10 tone
Falesti, s. Rediu de Sus, Telefon: (259) 
70192, Telefon mobil: 067253017, 
Email: kiktenko-nats@mail.ru   

MATERIAL SEMINCER ȘI SĂDITOR 

Răsad
Vând răsad de roșii, 
gogoșari, ardei dulce/ 
iute, vânată 

nelimitat Orhei, s. Ratuș Telefon mobil: 
69241737   

Răsad Răsad de roșii indeter-
minante nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47 

674 

Răsad Răsad de tomate, “Mobil” 5000 unităţi Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 
54193 

Răsad Răsad de roșii de soiuri 
olandeze nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon mobil: 

69346320   

Răsad Răsad de roșii de soiuri 
autohtone și olandeze nelimitat Orhei, s. Peresecina. Telefon mobil: 

069346320   

Răsad Răsad de legume 2000 bucăţi Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273) 
51224 

Răsad Vând răsad nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 
42130 

Răsad  Comercializez răsad nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47 
8 33 

Material 
semincer  Material semincer nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon mobil: 

69346320   
Material 
semincer

Butași de viţă-de-vie de 
soiuri de masă și tehnice nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47 

353 
FRUCTE

Cireșe Vând cireșe 20 tone Falesti, s. Navirnet, Telefon mobil: 
069213297   

Cireșe Se vind cireșe, soiul 
Cikalov 5 tone

Falesti, s. Chetris, Telefon mobil: 
069233509, 069553653, Email: 
jornyayon@mail.md   

LEGUME

Castraveţi Castraveţi de seră 0,5 t/
săptămână 2 tone Ungheni, s. Cornova, Manager: Breazu 

Vasile, Telefon mobil: 068231194   

Castraveţi Castraveţi de seră 20 tone Ungheni, s. Manoilești, Telefon mobil: 
069947447   

Castraveţi Castraveţi de seră, 
“Cornison” 200 kg/zilnic Drochia, s. Chetrosu, Telefon: Telefon 

mobil: 068112628, 069353231

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

Ceapă Ceapă galbenă, uscată 500 kg Drochia, s. Chetrosu, Telefon mobil: 
068112628, 069353231, 

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

Varză Varză timpurie 10 tone Ungheni, s. Manoilești, Telefon mobil: 
069947447   

TERENURI AGRICOLE, ECHIPAMENTE ȘI MIJLOACE DE PRODUCŢIE
Mijloace de 
producţie

Îngrășăminte organice Bi-
ostim ambalate în sticle 30 tone Ungheni, s. Morenii Noi, Telefon mobil: 

069171859   

Terenuri și 
construcţii

Se vinde un depozit pen-
tru păstrarea materialelor 
de construcţie, 120 m2

1 unitate Fălesti, Str. Eminescu 56, Telefon 
mobil: 069189780   

Echipamente 
agricole

Comercializez tractor 
IUMZ – 6 cu plug 1 unitate Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 

43-2-09 

Echipamente 
agricole

Se vinde automobil de 
tipul MAZ, starea tehnica 
buna 

1 unitate Fălesti, Str. Eminescu 56, Telefon 
mobil: 069189780   

Echipamente 
agricole

Se vinde automobilul 
GAZ-53, starea tehnica 
bună

1 unitate Fălesti, Str. Eminescu 56, Telefon 
mobil: 069189780   

Echipamente 
agricole

Vând remorcă pentru 
transportarea stupilor 
de albini. Remorca din 
fabrică. 

nelimitat Glodeni, Telefon mobil: 069226432   

Echipamente 
agricole  Echipamente agricole nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon mobil: 

69346320   

Echipamente 
agricole

Sistem de irigare prin 
picurare pe o suprafaţă 
de 3,5 ha 

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

ANIMALE VII ȘI PRODUSE ANIMALIERE

Porci Porc 150kg 1 unitate Cantemir, s. Cîietu, Telefon mobil: 
067303546   

Miei Comercializez miei 3 unităţi Cantemir, s. Antonesti, 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 

Miei Carne de miel 25lei/kg 300 kg Cantemir, s. Haraghiș, Telefon: (273) 
62-3-96 

Produse 
lactate Brânza de vaci 200 kg Cantemir, s. Cîietu, Telefon mobil: 

67303546   
ALTELE

Băuturi alco-
olice Vin 4 tone Cantemir, s. Cîrpești, Telefon mobil: 

79383145   

Șrot Șrot de fl oarea soarelui nelimitat
Chisinau, 068200355, Telefon mobil: 
69607373, Email: ciupacvladimir@
mail.md   

Băuturi alco-
olice Vin 2 tone Cantemir, s.Vadul lui Isac, Telefon: 

(273) 75-2-17 
Produse de 
morărit Produse de morărit 10 tone Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: Tele-

fon mobil: 78374383   

Lucernă Lucerna uscată balotată 10000 bucăţi Orhei, Clisova, Telefon mobil: 
69875242   

Sorg Sorg pentru mături la 
greutate 1500 kg Edinet, Telefon mobil: 079714100   

Ulei Ulei de fl oarea-soarelui nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon mobil: 
069346320   

Premixuri și 
aditivi  Premixuri și aditivi nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon mobil: 

69346320   

Șrot Șrot din fl oarea-soarelui nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon mobil: 
069346320   

CERERI
Nume produs Descriere produsului Cantitate Regiune
Echipamente 
agricole Pres de balotat paie, fan 1 unitate Edineţ, s. Bădragii Noi, Telefon mobil: 

060921706   

Echipamente 
agricole

Filtru cu discuri pentru 
irigare prin picurare cu 
diametrul 70 

1 unitate Cantemir, s. Sadîc, Telefon mobil: 
78014742   

Echipamente 
agricole

Cutie de viteză tractor 
T-150K 1 unitate Cantemir, s. Cania, Telefon mobil: 

79873647   

Echipamente 
agricole

Filtru cu discuri pentru 
irigare prin picurare cu 
diametru 50 

1 unitate Cantemir, s. Sadîc, Telefon mobil: 
78014742   

Terenuri și 
construcţii

Teren agricol 3,80 ha 
agricol 1 unitate Cantemir, s. Haraghis, Telefon mobil: 

69061772   

Bovine Cumpăr viţică până la 
2000 lei 1 unitate Cantemir, s. Cîietu, Telefon mobil: 

67303546   
Produse de 
morărit Faină de grâu 10 tone Cantemir, s. Cania, Telefon mobil: 

69445949   

Grâu Grâu alimentar 23% 
gluten, 95% IDC 150 tone Ungheni, s. Valea Mare, Telefon mobil: 

069709509   
Cereale fura-
jere Cereale furajere nelimitat Orhei, s. Peresecina Telefon mobil: 

67188900   
Hrana pentru 
animale de 
casa

Hrană pentru animale nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon mobil: 
67188900   

Porumb Cumpărporumb nelimitat Orhei, s. Peresecina, Telefon mobil: 
67188900   

Floarea-soa-
relui Floarea-soarelui nelimitat Orhei, s. Peresecina, 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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