Cum să alimentăm
corect păsările
în perioada de vară?

MEDIA

Publicaţie periodică a Federaţiei Naţionale
a Agricultorilor din Moldova “AGROinform”

8-9

nr. 14 (143), 31 iulie 2013

Ministrul Muncii
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pentru sănătatea omului
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Avantaj pentru importatori! Preţul
grâului va ﬁ mai mic în Europa de Vest
decât în ţările estice
Ministrul Muncii Protecției Sociale și
Familiei a invitat organizațiile de fermieri la o reuniune de lucru și consultanța
în privința reformelor inițiate și promovate de MMPSF în domeniul muncii si
protecției sociale a persoanelor angajate
în agricultură.
Ședința de lucru are scopul de a consulta unele reforme pentru protecția socială a persoanelor angajate în agricultură.
Întrunirea se va desfășura la data de 1
august 2013, în incinta Institutului Muncii, Chișinău.
Agenda subiectelor propuse spre
discuție va ține de necesitatea dezvoltării unei piețe moderne de muncă pentru
sectorul agricol, elaborarea unor proiecte și politici naționale de școlarizare și
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direcționarea șomerilor spre activități în
sectorul agricol:
- Proiectul ”Legii zilierilor” și propunerile de reglementare a segmentului de
angajări sezoniere sau pentru perioade
scurte;
- Plata contribuțiilor în Bugetul Asigurărilor Sociale a angajaților și angajatorilor din domeniul agricol;
- Necesitatea de a identifica mecanisme eficiente de formare a pensiilor pentru
angajații din sectorul agricol.
La discuție sunt invitate: Federația
Națională a Agricultorilor din Moldova
AGROinform, Federația Fermierilor și
Uniunea Asociațiilor Producătorilor Agricoli UniAgroProtect.
Amintim că salariul mediu din agricul-

tură în Republica Moldova este, potrivit
Biroului Național de Statistică, în medie,
de 2000 de lei (130 euro), salariul unui
muncitor necalificat (în acest caz zilierii
utilizați la muncile câmpului) este de 1100
de lei (70 euro). Este de ținut cont și de
faptul că marea majoritate a zilierilor sunt
persoane mai degrabă în vârstă, dintre cei
care au considerat că sunt prea bătrâni
pentru a pleca la muncă peste hotare sau
prea tinere, dintre cei care teoretic ar trebui să fie la școală.
Conform informațiilor de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare,
în medie ponderea agriculturii generează
12% din PIB, iar cea a angajaților este de
28% indicând un rol important al forței de
muncă în agricultură.

Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform:
Cantemir (273) 2 28 53

Făleşti

(259) 2 29 51

Nisporeni (264) 2 38 57

Râşcani

Drochia

(252) 2 70 32

Glodeni

(249) 2 40 69

Orhei

Ungheni (236) 2 34 55

Edineţ

(246) 2 43 84

Hânceşti (269) 2 34 08

(235) 2 49 55

Peresecina (235) 47 2 67

Cahul

(256) 2 45 84

(299) 2 14 13
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Cartofii sunt mai ieftini
în anul curent
Condițiile meteo din acest
an au permis producătorilor de
cartofi să obțină o roadă mai
bogată față de 2012, iar oferta mare de cartofi a dat în jos
prețurile, lucru ce nu poate decât să bucure cumpărătorii.
Dacă la începutul sezonului,
un kilogram de cartofi, putea fi
cumpărat cu circa 10 lei, acum
prețurile au scăzut cu aproximativ 38,5 %.
În dependență de soi, calitate și dimensiuni în piețele din
țară, cartofii se vând la prețul

de 3,00-6,00 lei/kg. Creșterea
cantităților de cartofi pe piață
este determinată de faptul că,
condițiile climaterice din anul
curent le-au permis agricultorilor să obțină o roadă mult
mai bogată față de anul 2012.
Față de aceeași perioadă a lunii
iunie 2013 prețul mediu a scăzut de 2 ori.
În următoarele 2-3 săptămâni e posibilă o reducere treptată a prețului mediu pe fundalul creșterii ofertei de producție
respectivă.

Pe piață au apărut struguri
de producție autohtonă
La piața agricola din Bălți au
apărut în vânzare struguri de
masă de origine autohtonă, din
roada anului curent. Predomină soiurile Muscat, Codreanca,
Cardinal.
În dependență de soi și calitate, prețul de comercializare
a strugurilor de masă oscilează între 17,00 și 18,00 lei/kg.
Strugurii de masă Muscat se
vând la prețul 17,00 lei/kg, iar
soiurile Cardinal și Codreanca
la prețul 17,00 - 18,00 lei/kg.
În comparație cu aceiași perioadă a anului trecut, prețul
de comercializare la strugurii
roșii de masă a rămas practic
același, iar la strugurii albi de
masă, prețul mediu a crescut
cu 6,25%. În anul 2012, strugurii de masă au fost expuși pe
piață cu 6-10 zile mai devreme, fața de anul curent, datorită caniculei din vara anului
trecut.
Strugurii de masă de origine

autohtonă se vând și la piețele
din Chișinău și Ungheni. La
piața din Chișinău strugurii albi
de masă sunt comercializați la
prețul de 7,00 lei/kg, iar strugurii roșii la prețul de 12,00
lei/kg. La Ungheni, în prezent
se vând numai strugurii albi

la prețul de 15,00 lei/kg.
Specialiștii
AGROinform
afirmă că e posibil ca prețurile
date să se mențină 1-2 săptămâni. Odată cu creșterea ofertei de struguri, prețurile se vor
micșora treptat. Sursa: AGROinform, Fălești

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 25.07.2013
Denumirea produsului

Ardei dulce
Cartofi timpurii
Castraveţi
Ceapă galbenă
Ceapă roşie
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Gogoşari
Morcov
Morcov timpuriu
Pătrunjel
Roşii de seră
Roşii de câmp
Sfeclă de masă
Sfecla de masa timpurie
Usturoi
Varză
Varză timpurie
Varză broccoli
Varză conopidă
Vinete
Banane
Căpşune
Coacăză neagră
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Pepene galben (zemos)
Pepene verde (harbuz)
Pere
Piersici
Portocale
Prune
Prune uscate
Struguri albi de masă
Struguri roşii de masă
Zmeură

Piaţa angro Chişinău
(Albişoara)
minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
6,00
7,00
6,00
4,00
7,00
5,00
6,50
10,00
7,00
3,50
4,50
4,00
1,50
5,00
3,50
3,50
4,50
4,00
3,00
4,00
4,00
2,00
7,00
5,00
4,50
7,00
5,50
4,00
4,00
4,00
3,00
5,00
4,00
4,00
4,50
4,00
6,00
6,00
6,00
30,00
30,00
30,00
33,00
33,00
33,00
2,00
2,50
2,00
3,00
3,00
3,00
20,00
20,00
20,00
4,00
5,00
4,50
6,00
6,00
6,00
3,50
5,00
4,00
15,00
20,00
15,00
4,00
7,00
6,00
4,50
8,00
6,00
3,50
7,00
5,00
4,00
6,00
5,00
4,00
6,00
5,00
5,00
5,00
5,00
2,50
2,50
2,50
2,50
3,50
3,00
2,50
3,00
2,50
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
1,00
1,50
1,30
0,80
1,50
1,00
2,50
3,00
3,00
15,00
25,00
15,00
8,00
8,00
8,00
7,00
10,00
8,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
7,00
6,50
8,00
7,00
FRUCTE
12,00
12,00
12,00
19,00
19,00
19,00
42,00
42,00
42,00
35,00
35,00
35,00
26,00
26,00
26,00
25,00
25,00
25,00
28,00
28,00
28,00
25,00
25,00
25,00
30,00
30,00
30,00
2,00
5,00
3,00
4,00
5,00
4,00
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
7,00
5,00
10,00
7,00
3,00
3,50
3,00
1,60
2,50
1,80
2,00
3,00
2,50
8,00
8,00
8,00
8,00
10,00
10,00
5,00
6,00
5,00
3,50
6,00
4,00
5,00
10,00
7,00
16,00
16,00
16,00
18,00
18,00
18,00
6,00
6,00
6,00
6,00
10,00
8,00
17,00
17,00
17,00
7,00
7,00
7,00
17,00
18,00
17,00
12,00
12,00
12,00
35,00
40,00
35,00
Piaţa agricolă Edineţ

Piaţa angro Bălţi

Piaţa agricolă Ungheni

Piaţa agricolă Cahul

minim

maxim

mediu

minim

maxim

mediu

7,00
3,00
4,00
4,50
35,00
2,00
3,00
3,00
4,00
25,00
2,00
10,00
7,00

15,00
6,00
7,00
5,00
40,00
4,00
7,00
10,00
6,00
35,00
4,00
15,00
9,00

9,00
5,00
7,00
5,00
38,00
4,00
5,00
7,00
6,00
30,00
3,00
15,00
8,00

8,00
3,50
4,00
4,00
30,00
3,00
3,00
3,50
5,00
20,00
2,00
8,00
7,00

9,00
5,00
4,00
4,00
30,00
3,00
4,00
5,00
5,00
20,00
2,50
9,00
7,00

8,00
4,00
4,00
4,00
30,00
3,00
3,50
4,00
5,00
20,00
2,00
8,00
7,00

40,00
4,00
5,00
3,00
5,00
3,00
6,00
20,00
15,00
35,00
-

40,00
6,00
7,00
3,50
10,00
8,00
8,00
35,00
35,00
35,00
-

40,00
5,00
6,00
3,00
8,00
8,00
7,00
30,00
15,00
35,00
-

17,00
25,00
3,00
1,50
3,00
17,00
4,00
-

18,00
25,00
3,50
2,00
4,00
18,00
4,00
-

17,00
25,00
3,00
1,50
3,50
17,00
4,00
-
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 EDITORIAL

Liliana BEREGOI

Vă dorim
o vară
frumoasă
în continuare!
În urma mea răsună pașii,
dar nu cred că sunt ai mei. Pașii
mei bătătoresc acum alte drumuri, alte poteci le vin în cale.
Se mai întâmplă să fie așa: eu să
mai fiu aici, iar pașii mei să taseze alte drumuri. Iată de ce ca
să ajung la ei mă târăsc mai mereu pe drumuri străine. Deși nu
mă petrece și nu mă așteaptă
nimeni. Și e atâta tăcere…
O să lăsăm să mai plece o
vară, să ne aducă în prag valizele și să ne alunge de acasă, aici
unde ne simțim atât de bine și
unde vom reveni neapărat, de
oriunde ne-ar duce pașii. Viața
noastră devine tot mai des o
cursă de alergări din vară în iarnă, prin lacrimi și bucurii care
nu durează mai mult de o clipă,
dar care ne încurajează să alergăm mai departe.
Recent am înțeles că viața ne este dată ca să o trăim
corect, să nu regretăm nimic,
pentru că ulterior ne este luată
în momentul în care ne dorim
atât de mult să trăim.
P.S. Redacția ziarului Agromediainform pleacă într-o
mică vacanță. Vă dorim o vară
frumoasă în continuare. Ne reîntâlnim în luna septembrie cu
noi știri și informații, sperăm
utile pentru voi.
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Agroturismul este tot mai atractiv,
dar serviciile turistice autohtone
sunt costisitoare
Conform unui clasament
al celor mai frecventate destinații din Republica Moldova elaborat de Asociația de
Dezvoltare a Turismului în
Moldova (ADTM), pe primul
loc este Chișinăul. Urmează
traseele viti-vinicole (Mileștii
Mici, Cricova). Sunt populare
și mănăstirile. Peste 80% din
destinațiile turistice sunt amplasate în mediul rural, însă
acestea rămân cele mai puțin
cunoscute destinații turistice .
Datele Biroului Național
de Statistică arată că, în timp
ce turismul receptor a sporit
cu 4% în primele trei luni ale
acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut, cel intern
s-a redus cu aproape 25%. În
aceeași perioadă, numărul
străinilor cazați în pensiunile
turistice și agroturistice din
țară a crescut cu 42%. Astfel, cele peste 50 de pensiuni
ce activează pe tot parcursul
anului salvează întreaga industrie a turismului și reprezintă un domeniu în care merită de investit.
Potrivit datelor Biroului
Național de Statistică, românii sunt cei mai frecvenți turiști care ales să se cazeze în
structurile de primire turistică
din țară. În total turiști străini
cazați în perioada analizată
românii dețin o pondere de 24
la sută, fiind urmați de ucraineni (10%), ruși (10%), turci și
italieni, ambilor revenindu-le
câte 6%.
În curând, Republica Moldova va avea propriul brand și
slogan turistic, precum și un

scurtmetraj despre principalele destinații turistice, care va
fi cartea de vizită a țării. Potrivit directorul Agenției Turismului din Republica Moldova,
Nicolae Platon, „urmează să
fie făcut un proiect de hotărâre de guvern care să stipuleze
cum va putea fi utilizat acest
simbol. Astfel, vrem ca Republica Moldova să fie recunoscută după un brand”, a spus
Platon într-un interviu pentru
moldova.org.
Pentru elaborarea sloganului turistic al țarii va fi anunțat
un concurs. Pe lângă aceasta,
se planifică participarea la cel
puțin opt expoziții internaționale, dar și realizarea unei
hărți
automobilist-turistice
a RM. Cât privește scurtmetrajul, acesta va fi difuzat pe
posturi internaționale precum

CNN, BBC sau Discovery.
De asemenea, pentru a valorifica atracțiile turistice din
întreaga țară, s-a discutat cu
autoritățile publice locale din
regiunea UTAG și Transnistria pentru ca acestea să fie
incluse în circuitul turistic
național, a menționat Nicolae Platon. „Purtăm negocieri
cu firmele turistice din zonă
așa cum avem acolo Cetatea
Tighina și Muzeul Sticlei care
pot fi incluse în circuitul turistic național. Trebuie să vedem
cum va fi posibilă simplificarea procedurii de trecere în regiune pentru turiștii străini.”.
Serviciile turistice în Republica Moldova rămân însă
costisitoare. Potrivit ex- Președintelui Asociației Naționale a Agențiilor de Turism,
Sevastian Botnari, principala

cauză este că toate serviciile
care creează pachetul turistic puțin ne compromit. „De
exemplu, dacă vorbim despre
transport, știm cu toții că biletele avia ce țin de destinația
Republicii Moldova sunt mult
mai scumpe.”, spune Botnari
într-un interviu pentru Europa Liberă. O altă problemă
sunt unitățile de cazare care
sunt destul de scumpe. Totuși,
potrivit lui, acest preț include
toate cheltuielile suportate la
cazarea unui turist.
Potrivit lui Viorel Miron,
prețurile pentru cazare sunt
dictate de piață. „Unitățile
de cazare neclasificate sunt
accesibile după preț (tabere
pentru copii, de exemplu), iar
cele clasificate, așa cum sunt
hotelele, mai scumpe”, susține
Miron.

Moldova și China vor intensifica colaborarea
în domeniul agriculturii
Potrivit Agenției „Infotag”,
Memorandumul interministerial moldo-chinez a fost semnat la Chișinău de către ministrul Agriculturii și Industriei
Alimentare, Vasile Bumacov, și
viceministrul Agriculturii din
China, Niu Dun.
Bumacov a comunicat că
„având la bază acest document,
întreprinzătorii moldoveni și
chinezi vor fi capabili să se angajeze mai activ în comerț și
investiții”.
El a menționat despre importanța creșterii volumului
de exporturi în China, precum
și despre atragerea investițiilor chineze în agricultura din
Moldova.
„Vinurile moldovenești pot

cuceri piața chineză, însă doar
cu condiția unei calități excepționale a acestora. Vom discuta
despre mecanismele de protecție

împotriva falsificării vinurilor
moldovenești în drum spre China. Sper că acest mecanism poate fi asigurat din contul investi-

țiilor chineze”, a specificat ministrul Agriculturii și Industriei
Alimentare, Vasile Bumacov.
La rândul său, viceministrul Agriculturii din China, Niu
Dun, a remarcat că «China este
interesată să investească capital în agricultura din Moldova, de asemenea, să sporească
volumul de importuri a unor
cantități mari de produse moldovenești calitative».
„Deja acum suntem gata
să importăm 400 milioane de
sticle cu vin moldovenesc”, a
menționat el.
Realizarea celor prevăzute
va fi monitorizată de grupurile
de lucru pe domenii, care urmează a fi instituite în termene
proxime.
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Aliona Vlas de la Chirileni și-a lansat, la doar 22 de ani,

propria afacere cu căpșune

După mai mulți ani de muncă
grea peste hotare, Aliona
Vlas de la Chirileni, Ungheni
a revenit acasă și a decis să
lanseze o afacere în domeniul
agriculturii.
”Nu este ușor să muncești
peste hotare unde ști privit
ca o mașină de lucru, nu ca o
persoană care are sentimente,
bucurii și probleme”, spune
Aliona, care la moment are
doar 22 de ani.
Provine dintr-o familie numeroasă, ea fiind mezina. La Bușila a copilărit, acolo a absolvit și gimnaziul.
Însă după ce a revenit acasă, împreună cu familia a decis să-și procure o
casă în satul vecin. „Nu mai vreau să
plec peste hotare, vreau să fiu lângă
mama și să o ajut. Nu a avut o soartă atât de fericită, a crescut greu cinci
copii, acum e rândul nostru să avem
grijă de ea”, spune tânăra, citată
de unghiul.info.
Primii bani i-a câștigat cu greu, de

aceea a dorit ca să îi investească întro afacere. Pentru început a înregistrat
o gospodărie țărănească, mai apoi a
arendat un hectar de pământ de la un
grup de cotași din Chirileni a ales să
crească căpșune, deoarece a considerat că sunt fructe prețuite pe piață, cu toate că cultivarea lor necesită
eforturi. Dar și rudele au sfătuit-o să
le cultive. A stabilit relații cu o firmă
specializată din capitală, iar specialiștii i-au oferit și informația necesară. Astfel, a găsit un antreprenor cu
ajutorul căruia a procurat două soiuri
de căpșune din Franța.
Pentru a vedea achiziția în ogradă,
a așteptat două luni. Apoi cele 46.000
de plăntuțe au fost sădite în solul din
Moldova. Nu a apelat la ajutorul lucrătorilor sezonieri, căci alături i-au fost
fratele și sora mai mare. Ion este mâna
dreaptă a Alionei: îl poți vedea și în
câmp, la culesul fructelor, dar și la piață, vânzând căpșunele. Pentru a culege
primele căpșune și a se bucura de eforturile depuse, a fost nevoie de investiții
mari. „Când am pornit afacerea, mi s-a
spus că nu voi fi nevoită să cheltuiesc
atât de mult, dar acum pot spune că am
investit aproximativ 1 milion de lei. Am
construit un sistem de aprovizionare
cu apă, terenul are irigare prin picurare”, se mândrește Aliona.
Spune că prima recoltă trebuia să
fie la finele lunii mai, însă ploaia cu
grindină a distrus floarea și fructele.
Nu a lăsat mâinile în jos, iar împreună cu frații mai mari au restabilit
plantele și au așteptat răbdători roada. Aliona ne spune că, fructele sunt
culese o dată la două zile, iar pentru
aceasta sunt suficiente 6-8 persoane.
Și aici iarăși face economii, căci cei
apropiați îi vin în ajutor.
Proaspăta antreprenoare concretizează că este foarte greu pentru o tânără să înceapă o afacere în Moldova:
„Ești privită cu neîncredere. Alții chiar
mi-au spus că agricultura nu este un
joc și un lucru potrivit pentru o fată
tânără”. Prietenii acum o numesc „căp-

șunica”, căci a demonstrat, dacă ai ambiție și ești încrezut în forțele proprii,
cu siguranță vei obține rezultatul dorit. Recunoaște că, din start nu a avut
cunoștințe despre căpșune, dar, peste
un an, i se pare că știe totul despre ele:
cum trebuie plantate, când e perioada
culesului, ce cantitate de apă este necesară, care este planta-mamă, plantafiică, care e metoda de înmulțire…
Nu se va opri aici. Intenționează
să arendeze la toamnă încă două hectare de pământ deja în Bușila, unde
va planta la fel căpșune, dar de această dată va fi un soi mai rezistent și

Primii struguri de masă moldovenești
vor fi exportați
A început culesul strugurilor de masă
moldovenești. În acest an, specialiștii estimează o roadă de struguri de masă de peste
o sută de mii de tone. Mai mult de jumătate
din cantitatea recoltată va ajunge la export,
ne asigură ministrul agriculturii.
Primele 8 tone din soiul Codreanca vor
ajunge în Belarus. Strugurii sunt culeși de
pe cele 3 hectare de viță de vie a lui Petru
Aga din satul Suruceni, raionul Ialoveni.
Agricultorul, Petru Aga, declară: ”Aceasta este prima roadă, o mie o sută de lăzi se
încarcă azi de la mine de pe pământul meu
și se duce în Belorusia, la export. Dacă vom
exporta mai mult, mai mulți bani vor veni
în țară”.
Pentru a culege strugurii, agricultorul
este ajutat de rude și cei doi feciori.
Directorul Agenției pentru Siguranța Alimentelor, Gheorghe Gaberi ne asigură de cali-

tatea strugurilor și estimează o roadă de peste
o sută de mii de tone, de pe cele 20 de mii de
hectare cu plantație de viță de vie din țară.
”Rezidurile de pesticide sunt foarte riguros monitorizate și de aceea condițiile pieței Federațaiei Ruse sunt ca
produsele obligatoriu să fie însoțite de
certificate de inofensivitate, certificat fi-

tosanitar”, declară Gheorghe Gaberi.
În acest an, ministrul agriculturii estimează un export de struguri de masă de până la
60 de mii de tone, de 2 ori mai mult față de
anul trecut. Dânsul ne asigură că prețul va
fi unul foarte bun, dar nu a vrut să ne spună
cu cât vor fi vânduți la export.
Vasile Bumacov, Ministrul Agriculturii
afirmă: ”Nu sunt eu, cel care trebuie să spun
care este prețul, dar vă asigur, bine ambalat, sortat și soiuri de aceste moderne și o să
vedeți că prețul o să fie unul foarte bun. Dar
producerea acestor struguri au o rentabilitate foarte înaltă”.
Anul trecut strugurii de masă la export
s-au vândut cu 12 lei, în acest an, aceștia
sunt mai ieftini, spun agricultorii. Până
acum aproape 50 din cei peste 240 de exportatori de fructe și legume exportă struguri în țările CSI.

mai ușor de înmulțit. „Nu voi fi nevoită să cheltui pe plante, căci le voi
avea crescute pe terenul meu. Astfel
voi putea economisi pentru a face alte
investiții necesare”, spune Aliona.
Totuși, recunoaște că are multe de
învățat, de aceea vrea să studieze la o
facultate în domeniul agrar: „Unicele
mele studii sunt cele gimnaziale, dar
sunt prea puține pentru a fi un bun
specialist. Am să-mi continui studiile,
dar o voi face-o nu pentru cineva sau
doar de dragul diplomei, dar pentru a
crește, a mă realiza ca personalitate”,
mărturisește Aliona.

Vând tocător de resturi vegetale Volgari 5. Hîncești Tel.: 060292025

Vând mașină hidraulică de brichetat Goldmark. Hîncești Tel.: 060292025
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După un an dificil, agricultura își revine lent
Producția agricolă s-a majorat cu 3%, în semestrul unu față
de perioada respectivă a anului
2012. Majorarea producției globale agricole a fost determinată
de creșterea producției vegetale
cu 29,0%, în timp ce producția
animalieră a avut o descreștere
cu 1,9%. Producției animaliere
îi revine 81% din volumul total
al producției agricole, producției vegetale - 19%, anunță Biroul
Național de Statistică.
Începutul recoltării culturilor agricole în anul curent în întreprinderile agricole (inclusiv
gospodăriile țărănești (de fermier) mari1) se caracterizează
prin majorarea considerabilă a
recoltei medii a fructelor sâm-

buroase – de 2,5ori, rapiței de
toamnă – de 2,1ori, cerealelor și
leguminoaselor – cu 64% (din
care a grâului – cu 74%, orzului
– cu 69%). Totodată, se înregistrează o micșorare cu 40% a
recoltei culturilor leguminoase
pentru boabe și cu 27% - a legumelor de câmp.
În ianuarie-iunie 2013 față
de aceeași perioadă a anului precedent în gospodăriile de toate
categoriile a fost înregistrată
majorarea producției (creșterii) vitelor și păsărilor cu 2,8%,
care a fost influențată de sporirea producției de carne în întreprinderile agricole cu 29,8%. În
gospodăriile populației volumul
producției (creșterii) vitelor și

păsărilor s-a micșorat cu 9,8%
în rezultatul scăderii efectivului
mediu de animale și păsări (bovinelor – cu 4%, porcinelor – cu
18%, păsărilor – cu 8%, ovinelor
și caprinelor – cu 1%).
Producția de ouă în gospodăriile de toate categoriile a
crescut cu 8,3%, în întreprinderile agricole – cu 17,8%, în gospodăriile populației - cu 1,4%.
Producția de lapte s-a diminuat cu 14,1%, inclusiv în întreprinderile agricole - cu 14,5% în
rezultatul scăderii productivității vacilor cu 19%, iar în gospodăriile populației - cu 14,1%
drept urmare a reducerii efectivului mediu de vaci cu 5% și
productivității acestora cu 10%.

Moldova ar putea impune interdicții
la bomboanele ucrainene

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor din Republica
Moldova anunță că vrea să testeze
calitatea produselor din Ucraina,
după ce Rusia a impus embargou
la dulciurile unuia dintre cei mai
mari producători de dulciuri din
regiune. Ghenadi Onșcenko, șeful
„Rospotrebnadzor” a anunțat că

în dulciurile produse de compania Roshen din Ucraina ar fi fost
depistate mai multe abateri de la
normele de calitate, inclusiv o substanță toxică - așa-zisul „benzopiren”. Aceasta se conține în țigări,
dar și unele produsele alimentare,
supuse arderii. Prezenta substanței în bomboane este inexplicabilă.

La Edineț va fi creată o fabrică
de producere a sucului
La Edineț va fi deschisă o fabrică de producere a sucului concentrat din fructe, care va oferi sute de locuri de
muncă. Pentru aceasta, compania T.B. Fruit va investi 25
mil. de euro. Proiectul a fost prezentat astăzi, în cadrul
unei întrevederi cu viceministrul Economiei, Dumitru Godoroja.
Compania T.B. Fruit, în colaborare cu Ministerul Economiei, va demara construcția fabricii la începutul lunii septembrie. Aceasta va funcționa pe bază de biocombustibil.
Potrivit directorului companiei, Taras Barșovskii, în
afară de investițiile în construcția fabricii și a infrastructurii din zonă, se preconizează investiții de 15-20 mil.
Euro în materia primă, ceea ce înseamnă sute de locuri
de muncă noi pentru agricultori, dar și oferte avantajoase
pentru producătorii de fructe locali.
În prezent, T.B. Fruit ocupă locul al treilea în Europa
printre producătorii de concentrate din sucuri, având șase
fabrici de procesare a fructelor în Ucraina și două în Polonia. În anul următor compania planifică să deschidă și o
fabrică de procesare a strugurilor la Cimișlia.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova s-a autosesizat și caută un
laborator european pentru a verifica conținutul bomboanelor ucrainene. Procedura va dura cel puțin
o săptămână, timp în care dulciurile producătorului ucrainean vor
rămâne pe rafturile magazinelor
din țară. Dacă autoritățile responsabile din Moldova vor ajunge la
aceeași concluzie ca și colegii din
Rusia, produsele companiei ucrainene ar puteafi scoase din circuit.
Concernul ucrainean vizat este
unul din cei mai mari producători
de bomboane din Ucraina și din
regiune și aparține miliardarului
Piotr Poroșenko, fost ministru de
externe al Ucrainei.
Publicația Nezavisimaya Gazeta
de la Moscova notează că interdicția ar fi o răzbunare a Rusiei pentru
faptul că Poroșenko a fost cel care a
promovat intens integrarea Ucrainei în UE și semnarea acordurilor
de liber schimb cu Uniunea Europeană. Anterior „Rospotrebnadzor”
a interzis și importul cașcavalului
ucrainean.

Raionul Nisporeni
primește în proprietate un
incubator de afaceri
Un cămin cu suprafața de aproape 600 de metri
pătrați urmează a fi transmis gratuit din proprietatea
statului în cea a raionului Nisporeni.
Vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru al economiei, a comunicat că în acest cămin, după ce va fi reparat,
își va lansa activitatea un incubator de afaceri, transmite IPN.
În bugetul de stat pentru anul curent au fost prevăzute mijloace financiare în mărime de 14,3 mil. lei
pentru crearea a două business-incubatoare, la Nisporeni și Ciadâr-Lunga.
În incubatorul de la Nisporeni își vor dezvolta afacerea 20 de companii, care vor crea cel puțin 100 de
locuri noi de muncă.
În prezent în Moldova activează cinci incubatoare
de afaceri. Acestea asigură infrastructura de suport a
întreprinderilor mici și mijlocii.

Satele din raionul Ialoveni
vor fi supravegheate
de camere video
Vor să reducă
nivelul
criminalității în raion și
au împânzit localitatea cu camere
de supraveghere.
Administrația locală din Ialoveni
a instalat deja opt
dispozitive din cele
16 procurate. Unii
localnici cred în reușita acestui proiect, alții sunt însă sceptici.
De acum înainte, intrările și ieșirile din oraș vor
fi supravegheate de camere video, iar toată informația va fi stocată la centrul de monitorizare al inspectoratului raional.
Autoritățile speră ca astfel vor reuși sa reducă
nivelul criminalității în raion.
«Se face cu scopul de a combate infracțiunile
stradale, de a monitoriza situația pe teritoriul raionului. Cetățenii simt când sunt monitorizați, se
comportă altfel în societate», a spus șeful Inspectoratului Ialoveni, Oleg Pohilă.
Unii locuitori ai raionului Ialoveni cred în reușita acestei măsuri, alții sunt însă sceptici.
«Infractorii dacă vor ști că sunt filmați, cred că
nu vor fi atâtea infracțiuni, se vor gândi că nu se
poate să facă acest lucru», a spus o femeie.
«Se mai disciplinează conducătorii auto, că se
întâmplă de multe ori că nu dădeau voie la trecerea
de pietoni», a spus un bărbat.
«Pentru securitatea noastră ar fi mai bine. Încălcările tot sunt mai multe, dar nu se ia nicio măsură din partea legii”, a spus un alt bărbat.
Camerele au costat bugetul administrației locale peste 90 de mii de lei. De la începutul anului, în
raionul Ialoveni au fost înregistrate 500 de infracțiuni. Tot aici au fost comise și cele mai grave crime,
între care câteva omoruri.
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Reprezentantele rețelelor de femei,
create de AGROinform, au participat
la un atelier de instruire
20 de femei, reprezentate
ale rețelelor de femei din
toate regiunile țării, create
de AGROinform cu suportul
financiar al ACED, au participat la 23 iulie în cadrul
atelierului de instruire:
”Consolidarea rețelei femeilor din businessul agricol
din Moldova”, organizat de
Fondul Provocările Mileniului Moldova în cooperare cu
Proiectul Completivitatea
Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED).

Î

n
cadrul
evenimentului au fost discutate
oportunităților
existente
privind crearea rețelelor menite să faciliteze cooperarea
între femeile care au afaceri
în domeniul agricol, fie că
este vorba de plantații vitivinicole, livezi intensive sau
cultivarea legumelor etc. Necesitatea creării de rețele de
cooperare este determinată
de condițiile impuse de agricultura modernă și realitățile
pieței agricole, în care asocierea dintre producătorii agricoli reprezintă un mecanism
eficient de promovare a legumelor și fructelor autohtone,
a drepturilor și intereselor
legitime ale fermierilor.
Discuțiile din cadrul atelierului au fost facilitate de
către expertul Corporației
Provocările Mileniului (SUA)
Leslie Tucker, care a realizat
mai multe sesiuni de instruire
menite să dezvolte abilitățile

femeilor de a interacționa și a
comunica eficient în vederea
creării acestor rețele, identificării de oportunități. Grație
forumului dat, participantele
au avut ocazia de a discuta
mai multe subiecte de interes
comun cum ar fi: identificarea problemelor care ar afecta o afacere agricolă condusă
de o femeie, depășirea stereotipurilor sociale existente,
posibilitățile de dezvoltare a
afacerilor comune, identificarea de noi piețe de desfacere și tehnologii de creștere a
producției agricole.
”Timpul vostru este aici
și acum, țara aceasta are nevoie de voi”, le-a spus Leslie
Tucker femeilor antreprenoare.
Andrea Chartock, manager Evaluare în cadrul proiectului ACED a menționat
că femeia reprezintă coloana
vertebrală a unei societăți,
este important ca femeile
să fie ajutate să-și dezvolte
abilitățile. ”Acesta este scopul rețelelor, create de noi,
în toate regiunile țării. Începând cu luna septembrie
rețelele de femei își vor lansa
activitatea în baza unui plan
de lucru bine stabilit”.
”Asigurarea șanselor egale pentru toți beneficiarii
Programului Compact este o
prioritate a proiectelor FPM
Moldova. Astfel componenta de asigurarea a echității
de gen este o precondiție
pentru toate activitățile realizate în domeniul reformării sectorului de irigare
și a tranziției la agricultura
performantă. Conform statisticilor existente, în Republica Moldova în jur de
30% dintre femeile de vârstă
activă sunt implicate în sectorul agricol al țării”, afirmă
Eugenia Ganea, specialist în
domeniul social și aspecte
de gen Fondul Provocările
Mileniului Moldova.

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

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

Servicii de marketing





Servicii de intermediere a producţiei agricole
Oferirea informaţiei despre preţuri şi pieţe
Promovarea cererilor şi ofertelor comerciale
Elaborarea studiilor şi cercetărilor de piaţă
Pentru informaţii suplimentare apelaţi
oficiul naţional de coordonare
şi organizaţiile regionale
ale Federaţiei AGROinform
Tel.: 373 22 23 56 98
Fax: 373 22 23 78 30
www.agroinform.md
www.agravista.md
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AGROinform respectată principiile egalității
de șanse între femei și bărbați
Egalitatea de gen este atunci
când femeile și bărbații se
bucură, în aceeași măsură, de bunurile cu valoare
socială, de oportunități,
de resurse și recompense.
Scopul nu este ca femeile și
bărbații să devină la fel, dar
ca posibilitățile și șansele
lor de viață să devină și să
rămână egale.
AGROinform consideră importantă problematica de gen și a egalității de
șanse între femei și bărbați, recunoscând diferențele între aceștia și având
în vedere interesele și rolurile sociale
diferite ale bărbaților și femeilor. În
acest scop, recent, Federația a realizat un sondaj în rândul angajaților și
membrilor săi.
Chestionarele au fost completate
de 63 persoane: 26 femei și 27 bărbați.
Vârsta medie a respondenților este de
48 ani. 47 din persoanele intervievate
provin din mediul rural, 16 din mediul urban.
La sondaj au participat:
- 27 angajați din rețeaua AGROinform
- 15 membri ai consiliilor regionale
- 21 membri ai Federației AGROinform
Cel mai des respondenții au aflat
despre problematica de gen din sursele mass-media. Totuși angajații
rețelei au primit aceste informații
în cadrul traning-urilor și seminarelor la care au participat. 60% din
angajații rețelei, care au participat
la sondaj, au declarat că dispun de

Printre cele mai majore cauze ale discriminării/inegalității de șanse
între femei și bărbați pe piața muncii au fost considerate în mod egal:
A) ideile preconcepute, prejudecățile cu privire la diferențele de sex
existente in societatea moldovenească
B)opinia conform căreia femeile aloca prea mult timp activităților
gospodărești
C) asumarea ca, prin natura lor, femeile nu pot fi egale cu bărbații
D) femeile nu se implica suficient de mult in cariera profesională

suficientă informație și claritate privind semnificația noțiunii ”egalitate
de gen”, 9 dintre ei – cunosc parțial
semnificația acestei noțiuni, iar 3 nu
au cunoștințe în acest domeniu. 50 la
sută din membrii consiliilor regionale și membrii Federației au suficiente
informații despre noțiunea egalitate
de gen.
40 din respondenți consideră că
în Moldova nu există șanse egale de
acces la informații, servicii, locuri de
muncă, implicare politică, etc. cea-

laltă parte este de părere că nu există
șanse egale doar pe anumite aspecte:
implicarea în politică și la posturile de
conducere. Respondenții afirmă că la
nivel de conducere a țării șansele sunt
respectate, iar în localitățile rurale
situația este complet de altă natură.
Aici, șansele egale nu sunt respectate mai mult din cauza sărăciei, femeile sunt nevoite să-și asume muncile
cele mai grele, fiind mai responsabile
față de familie și copii. Deseori sunt
discriminate femeile însărcinate care

doresc să se angajeze la lucru. ”În general, suntem o țară tonă în care predomină egalitatea de șanse”, afirmă
unul din respondenți.
De asemenea, 87 la sută din
participanții la sondaj afirmă că în
echipa AGROinform sunt respectate
principiile egalității de șanse între femei și bărbați, aceștia participând în
mod egal la luarea deciziilor în cadrul
Federației. Cel mai înalt grad de echilibru în luarea deciziilor a fost remarcat în cadrul Consiliilor de Administrare a OR AGROinform. Majoritatea
participanților la sondaj consideră că
este important să se aloce timp și resurse pentru ca problematica de gen
și principiul egalității de gen să fie o
practică curentă în activitatea AGROinform și OR.
Mai mult de 40 la sută din
respondenți consideră că în societatea noastră există discriminare de sex,
19% afirmă că nu cunosc, iar 41% cred
că nu există discriminare de sex în societatea moldovenească. La capitolul
discriminării pe piața muncii, tabloul
este practic același. Toți respondenții
spun că femeile și bărbații trebuie să
aibă aceleași drepturi pe piața muncii. În același timp, o bună parte din
persoanele chestionate sunt de părerea că unele locuri de muncă sunt
exclusiv pentru femei sau doar pentru bărbați. Domeniile de activitate
caracteristice bărbaților sunt considerate: politica, forțele armate, ingineria, economia și funcțiile de conducere. Femeile sunt implicate mai des
în: medicină, învățământ, asistență
socială, contabilitate, administrație
publică locală.
Liliana BEREGOI

Discriminarea împotriva femeilor există
din cauza unor legi de ochii lumii
Deși în Moldova a fost adoptată Legea cu privire la egalitatea de
șanse dintre bărbați și femei, aceasta nu a fost pusă în aplicare în ultimii 6 ani, iar discriminarea femeilor
pe piața muncii este o obișnuință.
Constatarea a fost făcută de Grupul
de lucru al ONU pentru combaterea
discriminării femeii.
În raportul ONU se menționează
că deși legea a fost adoptată în 2006,
pe rol erau înregistrate doar două
cazuri, care demonstrează că în lipsa
unui mecanism de examinare a plângerilor depuse atât de bărbați, cât și
de femei, această lege este una ineficientă. Grupul de lucru precizează
că acesta este un număr neglijabil de
cereri, dat fiind faptul că, în realitate,
femeile se confruntă destul de des cu
fenomenul discriminării.
Situația este și mai proastă
în regiunea transnistreană, unde
autoritățile au optat pentru o nouă
constituție, care nu menționează
nimic despre egalitatea de gen. Ar-

gumentele acestora era că femeile
dețin poziții de conducere în majoritatea instituțiilor, fără necesitatea de a specifica acest principiu în
legislație.
Hărțuirea sexuală, la fel este
definită și se sancționează potrivit
Codului penal, însă există foarte
puține cazuri cunoscute când prevederile acestuia au fost aplicate.
Grupul de lucru a constatat că deși
există în practică acest fenomen,
este foarte dificil să demonstrezi
hărțuirea sexuală în instanță, iar
victimele nu reușesc să aducă dovezi concludente.
Potrivit experților, dacă sarcina probii s-ar inversa, femeile ar
obține o satisfacție morală și ar
putea să beneficieze pe deplin de
protecția pe care o oferă actualul cadru legislativ. Astfel, femeile deseori
sunt descurajate că agresorii rămân
nepedepsiți, iar cazurile de hărțuire
sunt aproape ignorate în instanțele
de judecată.

Nici
protecția
împotriva
violenței domestice împotriva femeilor nu este pe deplin asigurată, mai constată experții. Deși
a fost adoptată o lege în acest
sens, specialiștii locali, cum ar fi
asistenții sociali și organele de
poliție nu comunică între ei și coordonează ineficient aceste cazuri.
Sistemul de referire între diverse
agenții și instituții nu asigură pe
deplin gestionarea cazurilor, iar
confidențialitatea datelor rămâne o
problemă pentru vicitmă.
În raport se mai menționează
că imperfecțiunile legislative cu referire la asigurarea egalității de gen
ar putea fi eliminate odată cu adoptarea Legii cu privire la asigurarea
egalității. Grupul de lucru, însă, a
pus la îndoială și eficiența viitorului
Consiliu Nediscriminare, pentru că
a fost lipsit de mandatul de a pune
amenzi corespunzătoare.
Discriminare.md

Eşti în căutarea noilor pieţe de desfacere?

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

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

www.agrimarket-blacksea.com!
www.agrimarket-blacksea.com a fost lansat în cadrul proiectului „Facilitarea comerţului cu produse agroalimentare în Bazinul
Mării Negre”, implementat de Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform în parteneriat cu Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Private, Mici și Mijlocii din Galaţi, România și Fondul Regional de Susţinere a Antreprenorilor din Odessa,
Ucraina în cadrul „Programului Operaţional Comun Bazinul Mării
Negre”, finanţat de Uniunea Europeană.
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Cum să alimentăm corect
Rația de bază a păsărilor este constituită din nutrețuri
concentrate, care se împart în: nutrețuri cu un conținut
înalt de energie, nutrețuri proteice, minerale și biologic
active.
Cerințele energetice a păsărilor sunt îndestulate prin
folosirea porumbului, grâului care pot fi introduse până
la 50-60% din rație. Ca sursă energetică a rațiilor, de asemenea servesc orzul, sorgul, ovăsul, norma de includere
fiind de 20-30%. Ca surse energetice se folosesc și grăsimile atât de proveniență animală, cât și vegetală.
O deosebită atenție în atingerea unei productivități înalte o are folosirea nutrețurilor cu un conținut înalt de
proteină – soia, mazărea, șroturile de soia, floarea-soarelui, drojdiile furajere și furajele de proveniență animalieră – făina de carne-oase, făina de pește, lapte uscat
degresat ș.a.
Din adaosurile minerale în rațiile păsărilor se folosesc creta, calcarul, fosfatul bi – sau tricalcic, sarea de
bucătărie.

Păsările au un tract digestiv
relativ scurt de aceea nutrețurile consumate sunt eliminate din organism foarte repede
(peste 4-5 ore). Din această
cauză aceștia trebuie hrăniți de
mai multe ori pe parcursul zilei
de lumină.
Primele zile, puii vor fi hrăniți din două în două ore, ulterior de 6 ori pe zi și începând cu
vârsta de 10 zile de 5 ori.
De la vârsta de 3-5 zile în
rațiile puilor se pot introduce
plante verzi (lucernă, mărar,
trifoi) bine mărunțite. Primăvara devreme e binevenită folosirea morcovului ras foarte
mărunt. De la vârsta de 15-20
zile în rație se pot folosi cartofii
fierți, începând cu 4-5 g/cap/zi,
treptat mărind această cantitate până la 20-25 g la vârsta de
60 de zile.
Important este ca puii să fie
îndestulați cu adaosuri minerale: cretă, calcar, coajă de ou
mărunțită, nisip mășcat.
Puii mistuie foarte rău peliculele grăunțelor, (celuloza)
de orz și ovăz, din această cauză până la vârsta de 30-40 zile
crupele în cauză vor fi cernute.
Este foarte important ca din
primele zile puii să fie îndestulați cu apă potabilă.

Hrănirea găinilor
ouătoare

Hrănirea
curcilor

Găinile ouătoare folosesc pe
zi 110-140 g de nutreț combinat
și grăunțe întregi.
Hrana se poate distribui
găinilor de 3-4 ori pe zi în formă uscată și umedă. Găinile
folosesc mai bine amestecurile
umezite. De aceea la un număr
redus de păsări e binevenită
metoda de distribuire a furajelor în formă de amestecuri din
crupe de concentrate, cartofi
fierți, sfeclă mărunțită, făină
de fân, săruri minerale și toate
aceste furaje umezite cu lapte
degresat sau zer. Acest amestec,
pentru a preveni alterarea, va
fi distribuit într-o cantitate pe
care păsările îl vor folosi timp
de 15-20 minute. Este impor-

tant ca în perioada rece a anului găinile să primească aceste
nutrețuri în formă caldă.
În perioada de vară în rația
păsărilor se vor introduce plantele verzi 30-50 g/cap/zi.
Grăunțele întregi vor fi distribuite găinilor o singură dată
pe zi, seara înainte de culcare.
Pentru găini este foarte important accesul liber la adaosuri minerale – cretă, calcar,
cenușă, făină de oase și apă potabilă.

economisi concentratele, asigurându-le curcilor pășuni sau
plante verzi în cantitate de 300400 g/zi.
Este important de știut că
curcile sunt păsări care iubesc libertatea. În condițiile
noastre se dezvoltă bine dacă
au posibilitatea de a se folosi de pășuni sau miriști unde
consumă grăunțe, insecte,
viermi, etc.

Hrănirea puilor
de curcă
Puii de curcă se deosebesc
de puii de găină și de alte specii prin faptul că nu încep la
fel de repede a ciuguli furajele. Ei sunt mai pretențioși la
calitatea furajelor, au cerințe

Puii de curcă folosesc foarte
efectiv pășunile, fapt ce trebuie
folosit pe larg pentru a economisi concentratele.
În condiții industriale păsările pot fi crescute fără pășuni,
în acest caz însă se folosesc nutrețuri combinate speciale în
componența cărora se includ
(%): porumb – 47, șrot soia,
floarea soarelui – 35, drojdii
furajere – 8, făină de pește – 5,
lapte uscat degresat – 3, premix-uri -2.
În acest nutreț combinat
se conțin 28% din proteina brută și se folosește pentru puii de vârsta 1-60 zile.
Pentru curcani mai în vârstă
cantitatea de proteine în nutrețuri scade mai întâi până la
22%, apoi la vârsta de 4 luni
până la 15%.

Procesul fiziologic de digestie este absolut asemănător cu
cel al găinilor, diferența consti-

Hrănirea
gâștelor

Hrănirea puilor
de găină
Hrănirea puilor de o zi trebuie începută imediat după
scoatere. Este important de asigurat un front optim de furaje
și adăpare a puilor.

tuind-o doar dimensiunile mai
mari ale tracului gastro-intestinal.
Hrănirea curcilor se deosebește prin cerințe mai înalte
a păsărilor față de conținutul
de proteină în rație (18-20%)
și vitamine. Din această cauză e binevenită folosirea nutrețurilor combinate speciale,
destinate acestei categorii de
păsări. În lipsa acestor nutrețuri se folosesc adaosuri
proteino-vitamino-minerale
în proporție de 25-30% din
concentrate.
În perioada de vară se pot

mai ridicate la conținutul de
proteine și aminoacizi în rație.
Din aceste cauze din primele
zile de viață în alimentație se
folosesc furaje cu un conținut
ridicat de proteină: ouă fierte,
brânză de vaci, lapte degresat,
masă verde de lucernă, folii de
ceapă, ș.a.
Nutrețurile în primele zile
vor fi distribuite în formă de
amestec umezit cu lapte degresat la un interval din 2 în 2 ore.
Cu vârsta, acest interval se
mărește și la vârsta de 30-35
zile nutrețurile se vor distribui
de 5-6 ori pe zi.

Gâștele se deosebesc de
alte păsări prin posibilitatea
folosirii în cantități mari a
furajelor verzi, atât în formă
tocată, cât și de pe pășuni.
Dacă gâștele au acces liber la
pășuni calitative, atunci este
suficient un adaos minim de
80-100 g/cap de concentrate
pe zi.
În perioada de iarnă pentru
gâște sunt binevenite amestecuri din grăunțoase (130-160 g/
cap/zi), făină de fân de lucernă
– 100-150 g/zi, sfeclă furajeră,
morcovi, cartofi – 300-500 g/
zi. Cartofii se folosesc după fierbere, iar sfecla și morcovii cruzi
în formă tocată.
Primăvara în perioada intensivă a ouatului în rația gâștelor se vor folosi șroturi de
soia, floarea-soarelui sau nutrețuri de proveniență animalieră (30-40 g/cap), adaosuri
minerale de cretă sau calcar
(8-12 g/cap).
Nutrețurile se vor distribui
de 3 ori pe zi. De două ori în
formă de amestec umed și a treia oară – seara în formă uscată
sau grăunțe întregi.
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păsările în perioada de vară?
constituită din (cap/zi): 60-80
g porumb, 50-70 g orz, 30-50 g
tărâțe, șroturi – 25-30 g, făină
de fân – 20 g, sfeclă, morcovi –
100-200 g, cretă, calcar – 10g,
sare de bucătărie -1 g.
După încheierea perioadei
de ouat rațele se vor întreține
mai mult cu furaje verzi, rădăcinoase, deșeuri de pe câmpuri și
o cantitate mică de concentrate
(70-100 g/cap).

Hrănirea
bobocilor
de gâscă
Concentratele
destinate
bobocilor se recomandă a fi
folosite în formă măcinată și
umezită, deoarece aceștia nu
pot consuma amestecuri uscate – sunt astupate nările și este
îngreunată respirația.
Cantitatea de lichid necesară pentru umezirea amestecurilor constituie 35-40% din
greutatea nutrețurilor uscate.
Un amestec umezit trebuie să
fie afânat și să nu se lipească de
mâini.
În primele 1-3 zile de viață
e bine ca bobocii de gâscă să
fie hrăniți cu făină de porumb,

tărâțe, lapte degresat și drojdii
furajere.
Până la vârsta de 30 de zile
bobocii vor primi hrana necesară la discreție de 6-8 ori pe zi,
apoi până la vârsta de 2 luni de
4-5 ori , după aceasta de 3 ori
pe zi.
Este important ca bobocii să
primească hrana din astfel de
tacâmuri care să nu le permită
să calce furajul cu picioarele.
Bobocii folosesc din primele zile plantele verzi, începând
cu 10-20 g/cap și ajungând la
vârsta de 30 de zile le 800-900
g/cap, iar la vârsta de 90 zile
această cantitate crește până la
1,5-1,7 kg. Această deosebire fiziologică a bobocilor de gâscă de
a folosi în cantități mari plante
verzi ne permite să economisim
considerabil furaje concentrate.
Pentru aceasta trebuie ca păsările să fie îndestulate cu pășuni
corespunzătoare. În acest caz

cantitatea de grăunțoase va fi
distribuită bobocilor mai mari
de 30 zile o singură dată – seara
înainte de culcare.

Hrănirea rațelor
adulte
Rațele adulte se caracterizează prin folosirea unei varietăți mari de furaje, începând
cu grăunțoase, graminee, leguminoase, tărâțe, șroturi și terminând cu masa verde, deșeuri
de la ospătării și industria de
prelucrare. Rațele folosesc de
asemenea și nutrețurile de pe
pășuni și de pe suprafețele acvatice. Această particularitate
trebuie exploatată la maxim
pentru a economisi 30-50% din
concentrate.

O deosebită atenție necesită
nutriția păsărilor în perioada
de pregătire și depunere a ouălor. În această perioadă, rație
se va mări cantitatea de furaje proteice: șroturi, mazărea,
soia și conținutul de adaosuri
minerale. O rație aproximativă în această perioadă poate fi

Hrănirea
bobocilor de rață
Rațele sunt păsări foarte utile pentru a fi îngrășate în condiții de casă. Ele sunt rezistente
la diverse maladii, se dezvoltă
foarte intensiv (la vârsta de 50-

60 de zile – 2,5 -3,0 kg masa
corporală), folosesc în rație diverse furaje.
Bobocii de rață destinați îngrășării intensive se hrănesc la
discreție. Primele 8-10 zile de 7-8
ori pe zi, apoi numărul de distribuire a nutrețurilor scade la 4.
În aceste scopuri este bine de
folosit nutrețuri combinate speciale în componența cărora se include 30-35% porumb, 35-40%
grâu, șroturi – 9-12%, tărâțe de
grâu – 5-10%, drojdii furajere
3-5%, făină de pește – 2-5%, cretă, calcar – 1-2%, sare de bucătărie 0,1-0,2%, premix-uri – 1-2%.
În lipsa acestor nutrețuri
combinate, rățuștele vor primi
în primele 1-3 zile ouă fierte în
amestec cu făină de porumb,
brânză de vaci. Aceste nutrețuri
se distribuie în formă de amestec umed. Un nutreț foarte bun
și necesar sunt plantele verzi
care se introduc în rație de la
vârsta de 3-5 zile în formă tocată mărunt și amestecate cu
crupe de porumb, grâu și alte
concentrate.

Pregătirea preventivă
a nutrețurilor folosite
în rațiile păsărilor
Eficacitatea folosirii nutrețurilor de către păsări depinde
nu numai de cantitatea de substanțe nutritive care se conțin
în furaje, dar și de forma de distribuire a acestor furaje.
O deosebită importanță o are prepararea preventivă a nutrețurilor în cazurile lipsei de nutrețuri combinate, livrate de
întreprinderile specializate.

Mărunțirea nutrețurilor
Substanțele nutritive ale furajelor se folosesc de către păsări
mai efectiv dacă grăunțele sunt
distribuite în formă mărunțită.
Acesta se datorează faptului că
grăunțele mărunțite au o suprafață mai mare de contact cu sucurile digestive, mai repede se
descompun până la substanțe nutritive asimilabile de organism.
În afară de aceasta, folosind grăunțele mărunțite este posibil de a
introduce în amestecuri diverse
adaosuri minerale, premixuri ș.a.
ceea ce este imposibil de înfăptuit în cazul grăunțelor întregi.
Gradul de mărunțire a grăunțelor pentru pui trebuie să
constituie particule de dimensiuni 1-1,8 mm, pentru păsări
adulte 1,8-2,6 mm.
Gradul de mărunțire a rădăcinoaselor și plantelor verzi e
de dorit să constituie pentru pui și găini ouătoare – 2-2,5 mm,
pentru rațe, gâște și curci – 5-10 mm.
Drojdierea furajelor se petrece cu scopul măririi cantității de proteine, vitamine din grupa B și îmbunătățirea calităților gustative.
În aceste scopuri se folosesc drojdii pentru coacerea pâinii
dizolvate în apă caldă (28-30 grade), în cantitatea de 10-20 g
pentru un kg de grăunțe mărunțite. Se face un amestec de 1
litru de apă la 1 kg de măciniș. Pentru a intensifica procesul
de drojdiere este binevenită introducerea nutrețurilor cu conținut înalt de zahăr la 10 kg de amestec uscat.
Din motivul că celulele de drojdii se dezvoltă normal numai în prezența aerului, este necesar ca amestecul unde se petrece drojdierea să se amestece nu mai rar de o dată în 45-60
minute.
În condiții optime procesul de drojdiere se termină în 6-8 ore.
Păsările folosesc aceste furaje care înainte de distribuire se
amestecă cu alte uruieli în proporție de 1:5.
Încolțirea grăunțelor se folosește pentru a spori conținutul de vitamine din grupa B și E de 10-15 ori. Pentru acesta
grăunțele se înmoaie în apă în proporție de 3:1 timp de 10-12 ore.
După aceasta grăunțele se vor întinde pe o peliculă întrun strat cu grosimea de 6-8 cm într-o încăpere iluminată la o
temperatură de 18-20 grade. Procesul decurge de regulă 2-3
zile până apar colțuri verzi de mărimea de 1-2 mm.
Folosirea acestor grăunțe încolțite este foarte eficientă primăvara devreme pentru păsările de la care se colectează ouă
incubabile. Norma de includere în rație poate varia până la
20-25%.
Prelucrarea termică a furajelor se folosește când în
rațiile păsărilor se introduc nutrețuri de o calitate joasă sau
deșeuri de la abator, ospătării ș.a.
Este necesară prelucrarea termică (fierberea) a culturilor
legumicole (soia, mazărea ș.a.) pentru a inactiva substanțele
antinutritive care se conțin în aceste boabe. De regulă procesul de fierbere decurge în timp de 30-40 minute.
Sergiu COȘMAN,
„Alimentația animalelor domestice”
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Doar jumătate din raioanele țării vor Agenția pentru Siguranța Alimentelor
beneficia de ajutorul Băncii Mondiale a primit echipament de la SUA
pentru combaterea consecințelor secetei
Ajutorul Băncii Mondiale pentru combaterea consecințelor secetei de anul trecut va ajunge în doar
15 din 32 de raioane ale Moldovei.
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, a
declarat că donatorul a selectat de
sine stătător raioanele ce urmează
să beneficieze de subvenții.
Șeful Direcției agricultură din
raionul Taraclia, Ion Topal, care a
participat la seminarul «Start de
urgență pentru agricultura Moldovei», și-a exprimat nemulțumirea
în legătură cu acest fapt.
Comentând declarațiile lui Bumacov, Topal a spus că «funcționarii caută doar vinovații».
«Bumacov a promis compensații de urgență, care vor acoperi
paguba materială suportată pe
câmpurile cu porumb. Acest lucru
nu-i poate mulțumi pe producători, întrucât în acest an avem semănate cu 1,5 mii ha de grâu mai
mult decât în anul precedent», a
spus Topal.
Topal a comunicat că experții
internaționali consideră că epicentrul secetei a fost anume în raionul
Taraclia.
În opinia lui, raionul nu a fost

inclus în lista celor ce urmează să
beneficieze de compensații din motive politice.
De menționat că în acest an,
Banca Mondială a oferit 10 mil.
dolari pentru contracararea consecințelor secetei din anul 2012.
Beneficiarii de compensații pot fi
atât persoane fizice, cât și persoane
juridice.
Potrivit proiectului, 1,6 mil.
dolari vor fi distribuite suplimentar pentru a compensa pierderile
de grâu din anul 2012. Alte 7,4
mil. dolari vor fi distribuite pentru a compensa pierderile de porumb din 2012.
Totuși, primii bani urmează să
ajungă la cei care au plantat grâu,
în septembrie. Până în octombrie,
autoritățile promit să aloce bani și
pentru porumb.

Jumătate din fondul de subvenții pentru
2013 a fost achitat producătorilor
Circa 2500 de solicitări de
subvenții au parvenit în acest an
la Agenția de Intervenții și Plăți
în Agricultură, transmite IPN cu
referire la directorul AIPA Petru
Maleru. Directorul a menționat,
într-o emisiune la Radio Moldova, că au fost solicitate subvenții
de 350 mil. lei din cele 400 mil.
cât constituie fondul de subvenționare în anul 2013.
„Aproximativ 200 mil. lei
au fost achitați. Acum se definitivează procedurile de plată
a altor 150 mil. lei. Pe lună se
procesează în medie câte 30 de
dosare. Există unele probleme
ce țin de calitatea dosarelor,
producătorii nu prezintă toate
datele necesare, acest fapt soldându-se cu tergiversări în oferirea subvențiilor”, a subliniat
Petru Maleru.
În privința posibilității ma-

jorării mijloacelor Fondului
de subvenționare, directorul a
spus că anul acesta AIPA gestionează și sursele din proiectul Băncii Mondiale pentru o
agricultură competitivă, care
prevede sprijin pentru tinerii
fermieri. „În anii următori sperăm să gestionăm și sursele din
fondurile europene, ENPARD
– un program pentru dezvoltarea rurală, dar și pentru finanțarea unor activități agricole.
În acest sens, am fost solicitați
să majorăm capacitățile AIPA
pentru a gestiona aceste mijloace”, a comunicat Petru Maleru.
Maleru a mai spus că producătorii agricoli vor avea astfel
acces mai mare la surse pentru
dezvoltarea afacerilor, dar și de
la ei se va cere și o responsabilitate mai mare la utilizarea eficientă a acestor resurse.

Ambasada Statelor Unite
în Moldova a donat utilaje moderne în valoare de 160 mii de
dolari Agenției Naționale pentru
Siguranța Alimentelor. Echipamentele și accesoriile de ultimă
oră vor permite verificarea calității produselor vegetale.
Echipamentele vor permite
verificarea produselor atât pe
teren, cât și în laborator, și stabilirea cu exactitate a calității
fructelor, legumelor și semințelor. Astfel, se încearcă evitarea
cazurilor când consumatorii
ajung să sufere de pe urma alimentelor din farfurie.
Totodată, vor fi verificate și
produsele din import. În plus,
există posibilitatea creării unor
baze de date cu informațiile
colectate. Astfel, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va putea face schimb
de informații cu alte laboratoare din lume, ceea ce va permite identificarea unor soluții
la problemele fermierilor și a
producătorilor agricoli. Laboratorul constituie o adevărată
revoluție în materie de calitate

și siguranță a alimentelor, la
noi în țară.
„Tot echipamentul va servi la
urgentarea luării deciziei vizavi
de starea fitosanitară a încărcăturilor atât importate, cât și starea
fitosanitară pe teritoriul Republicii Moldova. El va permite să formăm o bază de date și respectiv
putem din timp să aplicăm măsurile fitosanitare de combatere”, a
declarat unul dintre colaboratorii pentru protecția și sănătatea
plantelor, Svetlana Lungu.

Lotul cuprinde 300 de truse cu instrumente pe care angajații din teritoriu ai Agenției
le vor folosi pentru cercetările
în teren, dar și 20 de seturi de
utilaj pentru investigație de laborator, printre care și microscoape performante, fiecare în
valoare de aproximativ patru
mii de dolari. Jumătate dintre
aceste utilaje vor fi folosite la
zece puncte vamale din țară, iar
restul la filialele din teritoriu
ale agenției.

Agricultorii moldoveni nu sunt tentați
să crească produse ecologic-pure
Producătorii agricoli din Moldova au renunțat să mai crească
produse ecologic-pure. Restricțiile impuse la cultivarea și creșterea producției agricole devin tot
mai mari. Un obstacol este procedura anevoioasă de obținere
a certificatelor privind calitatea
produselor, transmite IPN.
Șeful Direcției control al
produselor de uz fitosanitar și
fertilizant, din cadrul Agenției
Naționale pentru Securitatea
Alimentelor, Mihai Negrescu, a
spus că agricultorii care doresc
să cultive produse ecologice
trebuie să verifice minuțios solul la toate tipurile de poluanți.
Semințele utilizate nu trebuie

să fie modificate genetic, iar
solul nu poate fi prelucrat cu
tehnică agricolă, în unele țări
se permite prelucrarea doar cu
ajutorul cailor. În momentul
creșterii alimentelor agroalimentare nu trebuie să fie utilizată nicio metodă mecanică la
arat sau în lupta cu dăunătorii.
Un alt aspect este și perioada de
coacere a legumelor și fructelor
pur ecologice, care este cu mult
mai târzie decât cele prelucrate
cu produse fitosanitare.
Mihai Negrescu a spus că
astfel de cerințe nu sunt pe placul producătorilor moldoveni,
care vor să vândă cât mai mult
și cât mai repede, chiar dacă

produsele ecologice sunt foarte
scumpe. O alternativă pentru
agricultorii moldoveni ar fi producerea legumelor și fructelor
bio, dar acest lucru nu înseamnă
că vor obține o recoltă fără efecte negative asupra sănătății.
Potrivit datelor oficiale,
cantitatea de nitrați la plantele
rădăcinoase cultivate și crescute după tehnologiile bio este
mai mare decât la cele care au
fost crescute cu metode tradiționale. Acest lucru se explică
prin faptul că aplicarea îngrășămintelor organice duce la o
acumulare în exces de nitrați în
legume și fructe comparativ cu
îngrășămintele minerale.
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Atenție la nitrați, sunt periculoși
pentru sănătatea omului
Adeseori vorbim despre nitrați doar
la piață, când procurăm legume și fructe, apoi în localitățile în care apa din
fântâni este poluată. În țările Uniunii
Europene, majoritatea ziarelor și posturilor de radio și televiziune au un subiect
comun: nitrații. La noi, problema nitraților era discutată în mass-media mai
mult anii trecuți. Toți se activează doar
atunci când apare un semnal îngrijător
despre otrăvirea, mai ales a copiilor, cu
nitrații din legume.
Nitrații se acumulează în producția
agricolă cultivată pe solurile în care
cantitatea lor e sporită. Sursele poluării solurilor sunt îngrășămintele minerale, precum și cele organice bogate în
azot, care intră în componența nitraților. Cantitatea de nitrați în producție
depinde nu numai de dozele îngrășămintelor azotate, dar și de termenele
încorporării lor, de timpul însămânțării, de durata zilei, de condițiile iluminării. De exemplu, pe sectoarele aflate la umbră și în cazul semănăturilor
dese, conținutul de nitrați este mai
mare.

De unde apar nitrații
Nitrații pot pătrunde în apele subterane la o mare adâncime. Aceste substanțe, care sunt considerate principalele elemente nutritive pentru plante,
poluează produsele și pun în pericol
viața noastră. Prezintă pericol nu nitrații ca atare (NO3), ci nitriții (NO2), care
derivă din ei, precum și sărurile acidului azotic. Această reacție de transformare are loc în tubul digestiv al omului și al animalelor, precum și în cazul
păstrării îndelungate a produselor de
origine vegetală. În afară de nitriți, o
influență nocivă asupra organismului
o exercită aminele secundare și nitroaminele. Toate aceste combinații, aflându-se în cantități mai mari decât dozele
admise în apa potabilă sau în produsele
proaspete (mai ales, în culturile legumicole) provoacă distrugerea hemoglobinei în sânge, formându-se, totodată,
metahemoglobina. Ultima e deosebit

Câteva recomandări
în vederea reducerii
cantității de nitrați

de periculoasă pentru copii (boala „albastră” a copiilor sau cianoza) și pentru animalele tinere. Nitrozaminele și
nitrozamidele exercită o acțiune cancerigenă, mutagenică și toxică asupra
embrionului. Doza maximă de nitrați
inofensivă pentru om este de 5 ml la 1
kg din masa corpului.
Principalele surse de nitrați pentru
om sunt: salata, sfecla, varza, pătrunjelul, mărarul, morcovul, ridichea, ceapa
verde, reventul, pepenii verzi, pepenii
galbeni și fructele. Nitrații pot nimeri în
organism și cu apa potabilă, în cantități
mai mici - cu laptele, carnea și brânza.

trunjelului conțin cu 50-60% de nitrați
mai puțin decât tulpinile acestor plante,
frunzele verzii roșii - cu 70% mai puțin
decât cotorul.
Stratul de la suprafață al morcovului
conține cu 80% mai puțini nitrați decât
partea din mijloc, iar la castraveți și ridichi, dimpotrivă, cantitatea de nitrați e
cu 70% mai mare în codiță decât la mijloc. Nu se recomandă de consumat miezul verde de lângă coaja pepenilor verzi
(harbujilor) și a celor galbeni (zemoșilor). Castraveții urmează a fi curățiți
de coajă, iar partea de la coadă trebuie
aruncată.

Atenție la pepenii verzi
și cei galbeni!

Cum să determinăm
cantitatea de nitrați

Nitrații se acumulează în plante neuniform, cantitatea lor fiind schimbătoare: în frunze procentul lor e mai redus,
iar în tulpină - mai mare. Cantitatea
maximă de nitrați se acumulează în părțile plantelor care sunt mai aproape de
rădăcină. Frunzele mărarului, ale pă-

Cercetările au arătat dependența
strânsă dintre conținutul de nitrați din
soluri, apa freatică, legumele și fructele
cultivate pe diferite soluri - totul depinde de nivelul de aplicare și de durata de
supradozare a îngrășămintelor cu azot,
de textura solului, de natura plantelor și
de condițiile meteorologice (nebulozitate, temperatură, umiditate).
Determinarea corectă a conținutului
de nitrați în producția agricolă se realizează pe cale analitică, semicantitativ,
cu ajutorul unei hârtii indicatoare care
se colorează la contactul cu sucul celular. În funcție de intensitatea colorației, comparată cu o scală de etaloane, se
apreciază concentrația de NO3-. Cantitativ, NO3- se determină cu ajutorul
unui potențiometru cuplat cu un electrod ion selectiv pentru NO3- . Ambele
metode pot fi practicate în condiții de
teren și chiar de piață. Pentru a preveni
pătrunderea acestor substanțe dăunătoare în organism, la noi, în R. Moldova, cu vreo zece ani în urmă, se recomanda să fie utilizați diferiți indicatori,
de exemplu: „Indam”, „Nitram”. Produși de AȘP „Selecția”, acești indicatori
determină (ce-i drept, cu aproximație)
concentrația nitraților în produsele alimentare.

La cultivarea legumelor pe loturile
de pe lângă casă se recomandă nutriția
suplimentară a plantelor cu îngrășăminte ce nu conțin nitrați, ciamide sau
îngrășăminte aminoazotate. De notat
că ultima nutriție suplimentară cu îngrășăminte azotate se face cu 1-1,5 luni
până la recoltare. Cu cât e mai mare
termenul de la ultima nutriție până la
recoltare, cu atât mai puțini nitrați vor
fi în produse.
În plus, trebuie de ținut minte și faptul că udatul regulat al plantelor contribuie la reducerea acumulărilor de
nitrați, datorită răspândirii uniforme a
alimentării cu azot.
Pe măsura coacerii fructelor, nivelul
nitraților în ele se reduce, dar fructele
răscoapte și rădăcinoase conțin cantități
excesive de nitrați. Atenționăm că e mai
bine să renunțați la legume cultivate în
sere, deoarece ele conțin cantități considerabile de nitrați.
În procesul fierberii, cca 50% din nitrați se pierd și se distrug. Totuși, sucurile din legume și fructe pot să conțină
o anumită cantitate de nitrați. Diluarea
sucurilor concentrate cu apă fiartă și
consumul lor în cantități raționale exclude acumularea nitraților în organism.
La depozitarea legumelor și fructelor,
trebuie respectate cu strictețe condițiile
de păstrare.
Cantitatea de nitrați poate fi redusă
curățind părțile plantelor în care conținutul respectivelor substanțe este
maxim. În fructele și legumele decojite, conținutul de nitrați se reduce cu
15-20%. În cartofii, morcovii, sfecla și
varza ținute în apă timp de o oră conținutul de nitrați scade cu 25-30%. În
cazul fierberii, timp de 30-40 min.,
din cartofi se elimină până la 80% din
nitrați, din morcov, varză - 70%, din
sfeclă - 40%. Apa în care au fiert legumele trebuie aruncată neapărat. În
legumele puse la murat și în cele marinate conținutul de nitrați se reduce
până la 50%, dar în primele zile ale murării, când are loc un proces intens de
sinteză a nitraților și nitriților, nu este
recomandat consumul acestor legume.
În condițiile vieții actuale, responsabilitatea pentru sănătatea noastră nu le
revine exclusiv producătorilor care au
poluat producția agricolă sau medicilor, ci, în primul rând, fiecăruia dintre
noi. Or, noi înșine avem datoria de a
promova zi de zi un mediu și un climat
nepoluat, care să ne asigure un trai sănătos, un echilibru fizic și psihic. Este
un drept al fiecărui om să cunoască modalitățile și căile de prevenire a îmbolnăvirilor și de edificare a unei sănătăți
durabile.
Andrei GUMOVSCHI,
doctor în agricultură,
conferențiar universitar
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SFATURI UTILE: Ce trebuie să cunoască

un producător agricol după recoltarea grâului
După recoltare, în boabele de grâu au loc o serie de procese biologice dintre care trebuie reținut
în primul respirația
păstra grâul la umiditatea de 16%
timp de 60 de zile este nevoie să introducem aer rece care să păstreze
temperatura în masa semințelor de
12,8 grade C. Dacă dorim să păstrăm
grâu la 20% umiditate, este nevoie să
introducem mai mult aer rece ca să
coborâm temperatura la 4,4 grade C.
Încolțirea boabelor de grâu pe
timpul păstrării constituie un proces
fiziologic cu grave consecințe pentru
păstrare și are loc când în masa de
semințe este o umiditate ridicată.
Încolțirea poate avea loc izolat când
pătrunde în depozit apa din afară.
Încingerea masei de semințe se
datorează faptului ca semințele rețin
în interior aproape întreaga cantitate de căldura care este degajat prin
respirație. Căldura reținută intensifică transpirația semințelor și masa
semințelor devine mai jilavă.
Temperatura și umiditatea favorizează dezvoltarea microorganis-

Respirația boabelor de grâu
este însoțită de pierderi în greutate
a semințelor, reducerea în masa de
semințe a oxigenul în favoarea bioxidului de carbon; creșterea umidității
în masa semințelor ca rezultat al respirație și creșterea temperaturii în
masa de semințe.
Cu cât semințele sunt mai uscate
procesul de respirație este mai scăzut. Când umiditatea este mai ridicată respirația se intensifică. Intensitatea respirației se accelerează brusc
când în boabele de grâu apare apa
liberă. Acest nivel se numește UMIDITATE CRITICĂ, care pentru grâu
este de 14,5 %.
Respirația atinge intensitatea maximă la temperatura de 50-55 grade
C. Peste această temperatură respirația încetează deoarece semințele mor.
Cu cât umiditatea este mai ridicată cu atât temperatura în depozite
trebuie sa fie mai scăzută. Pentru a

Republica Moldova, printre
statele cu cele mai mari
majorări de prețuri la cerealele
din recolta anului 2012
Republica Moldova este printre
statele cu cele mai mari majorări de
prețuri la cereale, de 43%, într-un an,
din iunie 2012, potrivit unui studiu
elaborat de Banca Mondială.
O altă situație se atestă în Republica Moldova în anul curent. Agricultorii
se plâng că sunt nevoiți să vândă grâul
de aproape două ori mai ieftin decât
acum un an (1,6-2 lei pe kilogram), în
condițiile în care și recolta a crescut
considerabil într-un an favorabil pentru producătorii de cereale. Potrivit
datelor Biroului Național de
Statistică privind producția
agricolă în prima jumătate
de an, recolta de grâu în 2013
a fost cu 74 la sută mai mare
decât în anul precedent, iar
de orz cu 69 la sută mai mare.
În aceste condiții, ar trebui
să intervină statul cu procurări de grâu la preț de 2,5 lei
kilogramul, este de părere Alexandru Slusari, președintele
Uniunii Republicane a Asociațiilor Producătorilor Agricoli
„UniAgroProtect”.
Conform studiului Băncii
Mondiale, prețurile la cereale din recolta anului 2012 în
Bolivia au crescut cu 42%,
Kîrgîzstan – 40% și Tadjikistan – 37%. Cele mai mari
creșteri a prețurilor la cereale s-au înregistrat în Salvador – 95%, Sudan – 50% și
Belarus – 48%.

Totodată, o reducere semnificativă
a prețurilor la cereale a fost atestată în
Mauritania (-7%), Columbia (-13%),
Etiopia (- 20%).
Anul trecut, Republica Moldova și
statele din regiune au fost afectate de
secetă, ceea ce a și influențat reducerea recoltei, care la rându-i a împins
prețurile în sus.
Potrivit datelor statistice, în urma
secetei, recolta de cereale din Republica Moldova s-a redus în anul trecut cu 20%.

melor care devin factorul principal
al procesului de încingere a grâului.
Peste o anumită temperatură microorganismele dispar și în locul lor
apar altele (termofile) care determină putrezirea semințelor încălzite și
mucegăite anterior.
Sesizăm încingerea doar când
temperatura ajunge la 38 grade C,
când pe boabele sparte apar mucegaiuri, semințele încep să se brunifice și apare mirosul de alcool. Sunt
cazuri când încingerea grâului apare
în câteva ore dacă masa de boabe cuprinde multe boabe verzi și semințe
de buruieni.
Încingerea poate fi prevenită prin
curățirea semințelor de impurități înainte de înmagazinare, prin reducerea
procesului de apă, respectiv solarizare
pe platouri betonate și lopătare în straturi subțiri care permit aerarea activă.
Sursa:
gazetadeagricultura.info

FAO solicită eliminarea
pesticidelor periculoase
din țările în curs de dezvoltare
Organizația Națiunilor Unite pentru
Agricultură și Alimentație (FAO) cere eliminarea pesticidelor periculoase din țările
în curs de dezvoltare, după ce 23 de elevi
au decedat intoxicați în cantina unei școli
din India.
“Tragedia din statul indian Bihar,
unde au murit 23 de elevi după ce-au
consumat la cantină un meniu conținând
monocrotofos, ne reamintește că trebuie
accelerată de urgență retragerea pesticidelor foarte toxice de pe piețele din țările în curs de dezvoltare”, a declarat FAO
într-un comunicat.
“Monocrotofosul este un insecticid organofosforat, considerat ca fiind deosebit
de periculos de către FAO și Organizația
Mondială a Sănătății”, a afirmat FAO, care

deplânge faptul că astfel de substanțe sunt
în continuare distribuite, îndeosebi micilor
agricultori, în timp ce ele sunt “puternic
toxice” și “pun în pericol deseori sănătatea
publică și mediul”.
În acest context, FAO “recomandă guvernelor din țările în curs de dezvoltare săși retragă cât mai repede pesticidele foarte
periculoase de pe piață” și organizația face
cunoscut faptul că există “substitute nechimice și mai puțin toxice”.
Numeroase guverne au ales, printre altele, să interzică acest produs, precum cele din
Australia, China, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, dar și din țări din Africa, Asia și America Latină, reamintește FAO.
Sursa: Agerpres

Cetățenii pot primi consultanță telefonică gratuită
despre granturi și credite pentru afaceri
în domeniul agriculturii
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a lansat linia fierbinte 022 210-637
la care este oferită, fără plată, consultanță despre granturi și credite pentru afaceri în
domeniul agriculturii.
Acțiunea se încadrează în prioritățile Guvernului pentru primele 100 de zile, anunțate de Prim-ministrul Iurie Leancă, și anume crearea și menținerea locurilor de muncă.
Persoanele interesate pot afla informații despre granturi și credite acordate în condiții favorabile, disponibile în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
Prin oferirea informațiilor despre finanțările în domeniul agricol, Guvernul își propune să sporească accesul micilor antreprenori, inclusiv a tinerilor, fermierilor și lucrătorilor migrați la fondurile disponibile pentru lansarea sau dezvoltarea afacerilor.
Amintim că în primele 50 de zile de activitate, Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare a acordat 712 granturi pentru 712 întreprinderi. Aproximativ 600 din acestea fac parte din programul de subvenționare din fonduri bugetare, restul provin din
fonduri externe. Datorită consultanței oferită la linia fierbinte, va crește numărul contractelor de finanțare.
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Avantaj pentru importatori!
Prețul grâului va fi mai mic
în Europa de Vest
decât în țările estice
Pe diagonală de la nord-est
la sud-vest, Europa va fi împărțită în această vară în trei zone,
în care evoluțiile vremii vor fi
foarte diferite, conducând în
final la obținerea unor recolte care vor susține prețuri mai
mari sau mai mici de la un grânar la altul.
Estimările FAO privind recolta de grâu indică obținerea
în acest an a celei mai mari a
doua recolte din istorie. Este o
veste cum nu se poate mai bună
după seceta din 2012. La nivelul pieței internaționale aceasta
va trage prețul acestei materii
prime în jos.
Scenariul se bazează pe o
vară mai blândă ca anul trecut
în marile grânare ale lumii, precum SUA, Franța, China, India,
Rusia. Per ansamblu așa se și
va întâmpla. Acest lucru însă
nu va exclude existența unor
regiuni în care vremea să evolueze în tiparele anului trecut.
În aceste regiuni, din pricina
recoltelor mai proaste decât
vor fi obținute la nivel mondial
prețurile producției interne vor
fi mai mari iar importurile mai
atractive.
Grânarele din sudul european al Rusiei, Ucraina, Ungaria, Slovacia, România și țările
de la sud de Dunăre, ca și sudul Italiei se vor confrunta cu
o vară asemănătoare celei de
anul trecut – cu temperaturi
peste medie, număr mare de
zile însorite și precipitații puține. Cel din Franța, Germania,
Polonia, Spania vor avea parte
de o vară blândă cu temperaturi normale, ploi suficiente și
un număr nici mare nici mic
de zile însorite. În final, cele
din Insulele Britanice vor avea
parte de o vară mai rece decât
în mod obișnuit.
Toate acestea diferențe de la
o regiune la alta va face ca bi-

lanțul recoltelor din acest an să
varieze foarte mult de la o regiune la alta pe continentul european cel puțin.
În Franța, Germania și Polonia – cele mai mari producătoare de grâu din Uniunea
Europeană se vor obține recolte
bune la prețuri competitive pe
plan internațional – poate cele

de milioane de tone mai mare
față de cea din anul precedent,
a doua valoare sub record –
creșterea fiind datorată majorării suprafețelor de către marii
producători europeni Franța,
Germania, Polonia, Ucraina,
dar și a anticipării unor randamente în creștere în alte zone
ale globului.

mai competitive din întreaga
lume.
În România, Ungaria ca și în
Balcani recoltele vor fi mult mai
proaste, cu multe pierderi, în
ton cu cele obținute anul trecut,
lucru care va face ca prețurile
să fie mai mari și în consecință
necompetitive. Din nefericire,
faptul că și Ucraina și sudul european al Rusiei se va confrunta cu o situație la fel de proastă
va reduce disponibilitățile de
export ale acestor țări.
Organizația Națiunilor Unite
pentru Agricultură și Alimentație, FAO,(United Nation’s Food
and Agriculture Organisation
– FAO) estimează că recolta de
grâu din 2013 va atinge nivelul
de 690 de milioane tone, cu 28

Banca Mondială (World
Bank) estimează pentru întregul an un preț de 260 USD pe
tonă. Traderii anticipează o
scădere a prețurilor de la trimestru la trimestru pe măsura
scurgerii anului 2013, plecând
de la 9,50 USD pe bușel/349
USD pe tonă (estimare dată de
Goldman Sachs pentru T1,S113) și ajungând la 7 USD pe bușel/257 USD pe tonă (estimare
dată de Rabobank pentru T413).
Vremea mai răcoroasă ca
anul trecut este anunțată în
Europa de Vest și de menținerea zăpezilor din Pirinei și Alpii
francezi – pe multe pârtii din
aceste lanțuri muntoase putându-se schia chiar și în iunie

– un fapt nemaiîntâlnit de cel
puțin o generație.
Estimări privind prețul grâului pentru întregul an 2013
(USD/tm) Rabobank – 516;
Danske Bank 549; Commonwealth Bank 498; Deutsche Bank 563; Societe Generale 535; Goldman Sachs 496;
World Bank 464

Recoltele bogate din zona
Mării Negre trag prețul
grâului în jos. Un nivel
minim este așteptat
în septembrie
Rusia și Ucraina sunt țările
care, potrivit agriculture.
com, cauzează o scădere importantă a prețului la grâu pe piața
internațională, în special în zona
UE. În bazinul Mării Negre,
marii producători de cereale
au anunțat recolte cu mult mai
bune decât anul trecut, când seceta a afectat culturile.
Prețul grâului în Europa a
scăzut deja, în cursul anului,

cu 14%, ajungând săptămâna
trecută la nivelul de 193,25 de
euro/tonă. Recoltele bogate
din zona de est a continentului
vor duce prețul mai jos cu circa
10%, cred specialiștii, care au
estimat un minim pentru luna
septembrie.
”Cu un vârf de exporturi din
zona Marea Neagră în august
și cu recolte bune la porumb
în SUA, există o presiune pe
prețuri”, se arată într-o notă
adresată clienților de către Paul
Deanne, analist agricol la ANZ
Bank. Predicția este corelată cu
anunțul făcut de consultantul
SovEcon din Moscova, care a
prezis recolte și exporturi mai
mari pentru acest an, ca urmare
a condițiilor meteo favorabile.
Rusia, al treilea cel mai mare
exportator de grâu din lume,
și-a propus ca, pentru anul
agricol 2013-2014 să aducă pe
piață 52 de milioane de tone
de grâne. Din totalul recoltat,
14-15 milioane de tone vor lua
calea exportului, cu mult peste
așteptările anunțate în martie
și care erau de doar 10 milioane de tone.
Și în Ucraina lucrurile stau
bine. Analiștii anunță recolte
cu 37% mai bogate decât anul
trecut și se așteaptă ca exporturile să ajungă la 9,2 milioane de
tone de grâu.
Cei mai afectați de situație
sunt fermierii locali din zonă,
care sunt nemulțumiți de
prețul foarte mic pentru care
trebuie să își vândă munca.
”A devenit tot mai scump să
recoltezi: combustibil pentruutilaje și angajați mai bine
plătiți. Este o poveste controversată, dar o recoltă mai slabă
este mai bună pentru fermier”,
crede Alexander Miroshnikov,
agricultor rus.
Surse: Les Echos,
Ukraine Grain, FAO

Banca Mondială: Prețurile alimentelor sunt în scădere, la nivel global
Trei trimestre consecutive prețurile
alimentelor au fost în declin, dar au înregistrat o ușoară creștere în mai și iunie, arată un raport al Băncii Mondiale.
Tranzacțiile de pe piețele de cereale par
totuși să susțină tendința generală de
scădere a prețurilor.
În unele țări sărace care au implementate măsuri de siguranță precare,
reacționează acum la această volatilitate a pieței acordând subvenții mai mari

pentru alimente. Pe termen lung însă,
această reacție este contraproductivă,
avertizează Banca Mondială.
“De programele de subvenționare a
alimentelor ineficient gândite, cărora
le lipsește transparența și a căror implementare nu poată fi monitorizată
nu beneficiază cu adevărat populația
săracă. Aceste programe pot fi foarte
costisitoare, încurajează corupția și irosesc resurse bugetare semnificative”, se

arată în raportul trimestrial al Băncii
Mondiale.
Potrivit cele mai recente ediții a raportului Băncii Mondiale, Food Price
Watch, prețurile globale ale alimentelor
au continuat să scadă în intervalul februarie – iunie 2013. Această tendință a
fost observată încă din august 2012, de
când prețurile au atins un maxim istoric. Cu toate aceste ieftiniri ale alimentelor, prețurile au ajuns să fie doar cu 12%

mai mici decât nivelul maxim, înregistrat vara trecută. Producția în creștere,
scăderea importurilor dar și a cererii au
pus presiune asupra prețurilor alimentelor exportate, obligându-le să scadă.
La porumb, piețele internaționale
continuă să fie tensionate. În schimb
prețurile actuale ale grâului sprijină estimările care arată că producția își va reveni după declinul de anul trecut. Prețul
orezului continuă să cadă ușor.
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OFERTE
Nume
produs

Descriere produsului

Cantitate

Orz

Comercializăm orz,
se află la păstrare la
SA “Cereale Cupcini”

100 tone

Edineţ, s. Bădragii Vechi, Telefon: (246) 56130 Telefon mobil:
069362401

Orz

Se vinde orz din roada anului curent

40 tone

Fălești, s. Navârneţ, Telefon mobil: 069213297, Email: victor_
agheni1959@rambler.ru

Regiune

PRODUSE CEREALIERE
Floareasoarelui

Comercializăm floarea soarelui, roada
2012

Grâu

Grâu alimentar, con1500 tone
ţinutul de gluten 20%

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

Roșii

Vând roșii de seră

10 tone

Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236)
75252

Grâu

Grâu alimentar, con40 tone
ţinutul de gluten 20%

Falesti, s. Ilenuţa, Aministrator: Petreanu Aurelian, Telefon: (259) 68296,
Telefon mobil: 068331285

Roșii

Roșii de seră

5 tone

Ungheni, s. Bușila, Manager: Turtureanu Ecaterina, Telefon: (236) 75400
Telefon mobil: 079959625

Grâu

Vând grâu alimentar,
conţinutul de gluten 500 tona
21%

Fălești, s. Călugar, Director: Antonciuc Vasile, Telefon: (259) 79400,
Telefon mobil: 069323320

Roșii

Comercializăm roșii
de seră

200 kg

Edineţ, s. Burlănești, Telefon mobil:
069095596

Falesti, Gara Catranic, Director: Zubic
Ion, Telefon: (259) 75311, Telefon mobil: 067265255

Roșii

Comercializăm roșii
de seră

500 kg

Edineţ, s. Burlănești, Telefon mobil:
060366834

Grâu

Vând grau alimentar,
conţinutul de gluten 300 tone
20%

Roșii

Roșii de seră

10 tone

Grâu alimentar, con200 tone
ţinutul de gluten-21%

Fălești, s. Navîrnet, Director: Semeniuc Lidia, Telefon mobil: 069194851

Ungheni, s. Chirileni, Manager: Stoica
Valentina, Telefon: (236) 75378

Roșii

200 kg

Glodeni, Telefon: (249) 24812

Grâu

Vând grâu

30 tone

Glodeni, s. Petrunea str.Pacii,
Telefon: (249) 26814 Telefon mobil:
069302240

Vând roșii, soiurile
Leana și Solido

Castraveţi

Castraveţi de seră

2 tone

Ungheni, s. Chirileni, Manager: Stoica
Valentina, Telefon: (236) 75378

Grâu

Comercializez grâu
furager

50 tone

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

Ceapă

Comercializez ceapă

o tonă

Glodeni, Telefon: (249) 24812

Grâu

Comercializez grâu
alimentar

7 tone

Hincesti, s. Logănești, Telefon: (269)
57349

Varză

Vând varză

5 tone

Ungheni, s. Manoilești, Manager: Diaconu Mihai, Telefon mobil: 069947447

Grâu

Comercializez grâu
alimentar

7 tone

Hincesti, Telefon: (269) 57428

Varză

Vând varză-

2 tone

Glodeni, str. Trandafirilor, director:
Stati Constantin, Telefon mobil:
069251254

Grâu

Vând grâu alimentar

10 tone

Nisporeni, Telefon: (264) 2-32-61
Telefon mobil: 079659277

Sfeclă
roșie

Vând sfeclă roșie

2 tone

Glodeni, Telefon: (249) 23842

Grâu

Se vinde grâu alimentar

100 tone

Fălești, s. Sarata Veche, Director:
Caras Dumitru, Telefon: (259) 64 441
Telefon mobil: 0693 25319

Usturoi

Vând usturoi

o tonă

Glodeni, s. Camenca, Telefon: (249)
77517

Grâu

Comercializez grâu
60 tone
din roada anului 2013

Nisporeni, s. Iurceni, Telefon mobil:
79523567

Vinete

Comercializez vinete

2 tone

Ungheni, s. Buzduganii de Jos, manager: Ojog Constantin, Telefon: (236)
50275 Telefon mobil: 069784220

Grâu

Vând grâu alimentar

100 tone

Fălești, s. Pompa, Director: Goreacioc
Victor, Telefon mobil: 079559232

Ardei dulce Vând ardei dulci

4 tone

Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249)
41011

Porumb

Comercializăm porumb boabe depozitul producătorului

30 tone

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

Ardei dulce

Comercializez ardei
dulce

3 tone

Ungheni, s. Chirileni, Manager: Vladei
Ion, Telefon: (236) 23923 Telefon
mobil: 079207222

Porumb

Comercializăm porumb boabe, depozi- 3 tone
tul producătorului

Edineţ, s. Badragii Noi, Telefon: (246)
43251

Ardei dulce

Vând ardei dulci, soiul
500 kg
- Darul Moldovei

Soia

Se vinde soia, de
calitate înaltă

200 tone

Fălești, s. Rediu de Sus, Telefon: (259)
70192, Telefon mobil: 067253017,
Fax: (259) 70192, Email: kiktenkonats@mail.ru

Mere

Vând mere, soiul
Gala, calitate înaltă,
pentru export

40 tone

Fălești, s. Obreja Veche, Director:
Ganea Ghenadii, Telefon: (259) 65799,
Telefon mobil: 067165799

Se vinde rapiţă, de
calitate înaltă, % de
umeditate mic

40 tone

Fălești, s. Pompa, Director: Goreacioc
Victor, Telefon mobil: 079559232

Mere

Mere pentru export,
soiul Slava Pobeditelea.

40 tone

Fălești, s. Glingeni, Director: Bujag
Boris, Telefon: (259) 71319, Telefon
mobil: 079591851

Rapiţă

Vând rapită

60 tone

Fălești, s. Glingeni, Director: Bujag
Boris, Telefon: (259) 71319, Telefon
mobil: 079591851

Caise

Comercializăm caise

2 tone

Hincesti, s. Cateleni, Telefon: (269)
23408 Telefon mobil: 068083841

Orz

Vând orz

20 tone

Glodeni, s. Dușmani, Telefon mobil:
079666715

Piersici

Vând piersici de
calitate

3 tone

Orz

Orz de calitate

100 tone

Fălești, Gara Catranic, Director: Zubic
Ion, Telefon: (259) 75311, Telefon mobil: 067265255

Ungheni, s. Mînzătești, Manager:
Caracas Ion, Telefon: (236) 68269
Telefon mobil: 079588257

Capșune

Comercializez căpsune

nelimitat

Ungheni, s. Chirileni, Manager:
Calmatui Dorel, Telefon: (236) 75814
Telefon mobil: 069325939

Prune

Comercializez prune

2 tone

Ungheni, s. Alexeevca, Manager:
Hanganu Ion, Telefon: (236) 71218
Telefon mobil: 069304804

Prune

Vând prune

o tonă

Ungheni, s. Alexeevca, Manager: Marcuta Svetlana, Telefon: (236) 71269

Grâu

Rapiţă

Orz

20 tone

Comercializez orz din
5 tone
roada anului 2013

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

LEGUME

FRUCTE

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

Orz

Se vinde orz din roada anului curent

100 tone

Fălești, s. Navîrnet, Director: Semeniuc Lidia, Telefon mobil: 069194851

Orz

Vând orz din roada
anului curent

300 tone

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

Glodeni, Telefon: (249) 24812

CERERI ŞI OFERTE
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Zmeură

Vând mure, soiuri
târzii, calitate înaltă

Struguri

Comercializez stru20 tone
guri, soiul Codreanca

Struguri

500 kg

Comercializez stru6 tone
guri, soiul Codreanca

Fălești, s. Sărata Veche, Director:
Caras Dumitru, Telefon: (259) 64 441
Telefon mobil: 0693 25319
Hincesti, s. Ciuciuleni, Telefon: (269)
23408 Telefon mobil: 068083841
Hincesti, Telefon mobil: 068083841

BOSTĂNOASE
Pepene
galben
(zemos)

Pepene galben de
sera

Pepene
galben
(zemos)

Vând pepeni galbeni

1 tona

o tonă

Ungheni, s. Chirileni, Manager: Strungaru Nicolae, Telefon: (236) 75207
Telefon mobil: 069357289
Glodeni, Telefon: (249) 24812

Vand seminte de orz
Seminţe de de toamna, soiul
cereale
Dostoinai, prima
reproductie.

50 tona

Falesti, str. Pietei 7, Director: Turtureanu Ion, Telefon: (259) 23195,
Telefon mobil: 078011066

Vand seminte de
Seminţe de grau, soiul Znahidcereale
ca Odeschi, a doua
reproductieie.

70 tona

Falesti, str. Pietei 7, Director: Turtureanu Ion, Telefon: (259) 23195,
Telefon mobil: 078011066

Vand seminte de
Seminţe de
grau, soiul Cuialinic,
cereale
prima reproductie.

30 tona

Falesti, str. Pietei 7, Director: Turtureanu Ion, Telefon: (259) 23195,
Telefon mobil: 078011066

Vand seminte de
Seminţe de grau, soiul ANTONO60 tona
cereale
VCA, prima reproductie.

Falesti, str. Pietei 7, Director: Turtureanu Ion, Telefon: (259) 23195,
Telefon mobil: 078011066
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ECHIPAMENTE AGRICOLE
Pepene
verde (har- Vând pepene verde
buz)

o tonă

Pepene
verde (har- Pepene verde
buz)

3 tona

Glodeni, Telefon: (249) 24812
Ungheni, s. Valea Mare, Manager:
Pascaru Anatolie, Telefon: (236)
43230 Telefon mobil: 078284456

Echipamente
agricole

Comercializez minibrutarie MATADOR

o unitate

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

Echipamente
agricole

Vând automobilul
MAZ-5549, stare
tehnică bună

o unitate

Fălești, Str. Eminescu 56, Administrator: Plesca Grigorii, Telefon mobil:
069189780

Echipamente
agricole

Vând automobilul
GAZ-53, stare tehnică o unitate
bună

Fălești, Str. Eminescu 56, Administrator: Plesca Grigorii, Telefon mobil:
069189780

Echipamente
agricole

Comercializăm
combină Case 953 în nelimitat
stare bună

Edineţ, s. Badragii Noi, Telefon mobil:
067193448

PRODUSE APICOLE
Produse
apicole

Se vinde miere de
albină de calitate
înaltă

400 kg

Fălești, s. Glingeni, Director: Bujag
Boris, Telefon: (259) 71319, Telefon
mobil: 079591851

o tonă

Ungheni, s. Grozasca, Manager: Pascaru Ion, Telefon: (236) 94299 Telefon
mobil: 068022244

100 kg

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

Produse
apicole

Miere de tei

Produse
apicole

Comercializez miere
de albină

Produse
apicole

Vând miere de albină
800 kg
de calitate înaltă

Fălești, str. Bălţului 1, Director: Batarovschi Vladimir, Telefon: (259) 22601

Produse
apicole

Se vinde miere de
albine de calitate
înaltă

Fălești, s. Ilenuţa, Administrator: Ionel Ion, Telefon: (259) 68279, Telefon
mobil: 068622535

500 kg

ANIMALE ȘI PRODUSE ANIMALIERE
Animale de Comercializez epublană
roaice tinere de rasă

10 bucăţi

Nisporeni, Telefon: (264) 22020

Produse
Carne de porcină
animaliere

5 tone

Ungheni, s. Petrești, Administrator:
Bernevec Serafim, Telefon: (236)
42561 Telefon mobil: 079045980

Produse
Se vinde branză de oi o tonă
animaliere
Produse
Ouă de găină,
animaliere

Fălești, s. Ciolacu Vechi, Director:
Palii Gheorghe, Telefon: (259) 78227,
Telefon mobil: 067178220

Ungheni, s. Pîrliţa, Manager: Fer40000 bucăţi vetchii Dumitru, Telefon: (236) 92373
Telefon mobil: 069108128

ALTELE
Se vinde cladirea
combinatului de
Terenuri și panificatie din Fălești,
1 unitate
construcţii inclusiv(linie de producere, teren, clădiri
auxiliare)

Fălești, str. 1 Mai, 10, Director: Ghenea Ion, Telefon: (259) 23865

Terenuri și Vând depozit cu teren
o unitate
constructii de 27 ari.

Fălești, Str. Eminescu 56, Administrator: Plesca Grigorii, Telefon mobil:
069189780

Se vinde făină de
Produse de
grâu, calitatea supemorărit
rioară

Fălești, s. Albineţul Vechi, Administrator: Lebediuc Vitalie, Telefon: (259)
70368, Telefon mobil: 069258626

CERERI
Nume
produs

Lucernă

Nisporeni, Telefon mobil: 069092617

Lucernă

Vând lucernă balotată 2000 bucăţi

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

Hrană penVând lucernă balotatru animale
100 bucăţi
tă, câte 20 kg-balotul
de casă

Nisporeni, str. V. Micle 10, Telefon: (264) 23355 Telefon mobil:
079545586

Descriere produsului

Cantitate

Regiune

Grâu

Cumpăr grâu alimentar de calitate,
glutena 23%, IDC
90%

500 tone

Ungheni, s. Valea Mare, Director
executiv: Pelipetchi Nicolae, Telefon
mobil: 069709309

Floareasoarelui

Schimbăm ulei
rafinat pe seminţe de nelimitat
floarea soarelui

or. Edineţ, str.V.Roșca, 175, Telefon
mobil: 069087157

Porumb

Cumpăr porumb
furajer

200 tone

Ungheni, s. Petrești, Administrator:
Bernevec Serafim, Telefon: 42561,
Telefon mobil: 079045980

Cumpăr făină de
Produse de
grâu de calitate
morărit
superioară

100 tone

Ungheni, s. Valea Mare, Director
Executiv: Pelipetchi Nicolae, Telefon
mobil: 069709509

Produse de Cumpăr făină de
morărit
grâu

30 tone

Nisporeni, Telefon mobil: 069092617

NUTREŢURI
Comercalizez lucernă
100 bucăţi
uscată în baloate

50 tone

SEMINŢE
Seminţe
de culturi
tehnice

Seminţe de sparcetă

o tonă

Vand seminte de
Seminţe de
grau, soiul Polevic,
cereale
prima reproductie.

80 tona

Vand seminte de orz
Seminţe de de toamna, soiul
cereale
Zimovai, prima reproductie.

30 tona

Ungheni, s. Grozasca, Manager: Pascaru Ion, Telefon: (236) 94299 Telefon
mobil: 068022244
Falesti, str. Pietei 7, Director: Turtureanu Ion, Telefon: (259) 23195,
Telefon mobil: 078011066
Falesti, str. Pietei 7, Director: Turtureanu Ion, Telefon: (259) 23195,
Telefon mobil: 078011066

Castraveţi

Cumpărăm castraveţi, fracţie mică

nelimitat

Edineţ, s. Badragii Noi, Telefon mobil:
067143976

Castraveţi

Cumpărăm castraveţi pentru murat

20 tone

Briceni, s. Caracușenii Vechi, Telefon
mobil: 69088832

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md
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DORITI

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

ABONAŢIVĂ LA ZIARUL

ŞI VEŢI PRIMI:
 INFORMAŢII DESPRE PREŢURI PE DIFERITE PIEŢE AGRICOLE DIN ŢARĂ;
 CERERI ŞI OFERTE DE PRODUCŢIE AGROALIMENTARĂ;
 RECOMANDĂRI ALE SPECIALIŞTILOR ÎN AGRICULTURĂ DESPRE:
 creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
 îngrijirea livezilor şi viilor,
 creşterea animalelor,
 idei de afaceri profitabile argumentate economic.
Preţuri de abonare (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

12

36

72

108

132

* august vacanţă

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

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM

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