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Vinurile moldovenești
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Reguli generale în executarea
arăturilor

Vinurile moldovenești ar putea reveni
pe piața din Rusia. Anunțul a fost făcut
de șeful Rospotrebnazor, Ghenadi
Onișcenko, care s-a întâlnit la Moscova
cu ministrul Agriculturii, Vasile
Bumacov.
Totuși, condiția lui Onișcenko este ca
la Chișinău să fie realizat un sistem național de control al calității. Abia după asta
specialiștii Rospotrebnadzor vor veni în
Moldova pentru a verifica băuturile.
«Ne-am înțeles încă o dată că, partea
moldovenească, atunci când va fi pregătită, să ne prezinte date privind realizarea
unui sistem de control al calității și siguranței producției naționale. De îndată ce
vom primi aceste explicații, va începe numărătoarea inversă ca producția moldovenească să revină pe piața din Rusia”, a
declarat Onișcenko.
”Am avut un dialog foarte constructiv,
am trecut în revistă colaborarea noastră
din ultimii trei ani de zile. Am discutat
toate problemele. Am convenit să între-
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prindem câțiva pași clari ca să revenim
din nou la colaborarea pe care am avut-o.
Este vorba despre pași concreți, schimb
de echipe de experți. Ulterior vom reveni
la discuții”, a spus ministrul Bumacov.
Șeful Rospotrebnazor susține că specialiștii din Moldova au găsit substanțe periculoase într-un lot de divin, dar nu le-ar
fi spus asta colegilor din Rusia.
„Deținem informații veridice referitor
la faptul că loturile de divin „Barza Albă”,
care au fost reținute la vama rusească, în
care s-a depistat substanța periculoasă
dibutilftalat, au fost verificate de laboratoarele din Moldova, dar ei nu ne-au spus
nouă despre asta. Astfel, am pierdut încrederea profesională în specialiștii moldoveni. Asta deși vroiam să îi delegăm ca

să fie ochii noștri pe piața din Moldova”, a
subliniat Onișcenko.
Amintim că, pe 10 septembrie, Rusia a sistat importul de băuturi alcoolice din Moldova pe motiv că nu acestea
nu ar corespunde cerințelor de calitate.
La doar câteva zile, și Rosselhoznadzor
a avertizat că poate bloca importul de
fructe și legume din Moldova, din aceleași motive.
Anterior, vinificatorii moldoveni au
dezmințit acuzațiile privind calitatea vinurilor exportate în Federația Rusă.
Experții moldoveni au calificat interdicția drept un avertisment dat Chișinăului înaintea summitului de la Vilnius,
la care urmează să fie parafat Acordul de
Asociere cu Uniunea Europeană.
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Prețul merelor, este în creștere,
la piețele din regiune
La sfârșitul săptămânii trecute, pe piața agricolă din Edineț au fost
expuse cantități mai mari
de mere.
S-a mărit și numărul
soiurilor comercializate.
La moment, producătorii și intermediarii vând
soiuri de vară, toamnă și
iarnă. Bunăoară, în timpul monitorizării pieței
agricole de pe loc erau
expuse soiurile Slava Pobediteleam (se
propunea la prețul de 4 lei/kg), Calvil de
zăpadă (5-6 lei/kg), Rihard (7 lei/kg) și altele, informează Agravista.
O tendință de majorare a prețurilor la
mere se înregistrează pe toate piețele agricole din regiune. Dacă în perioada similară
a anului trecut pe unele piețe din republică
prețurile maxime nu depășeau 5-6 lei/kg,
apoi la moment, pentru mere vânzătorii
cer și 7-8 lei/kg.
În orașele Galați și Constanța, prețurile
medii angro sunt și mai mari 9,50 lei/kg
și, corespunzător, 11,50 lei/kg.

Prețul la varză a scăzut
În ultima perioadă, prețul mediu
de comercializare a verzei a variat între 1-1,5 lei/kg, marcând o scădere de
40% față de cel înregistrat în august
și s-a redus de patru ori față de perioada similară a anului trecut, arată
Bursa Agricolă „Agravista”.
Potrivit monitorizării pieței din
Bălți, cantitatea de varză s-a dublat
față de săptămâna precedentă datorită comercializării pe piață a producției
de către noi intermediari și producători din Edineț, Drochia, Florești
și Râșcani. Potrivit experților de la
„AGROinform”, sunt comercializate
soiuri cum ar fi „Slava” și „Belasnejca”,

dar și cele olandeze, iar cererea pentru
producție este de nivel mediu.
Cea mai ieftină varză poate fi găsită la piața din Edineț unde prețul mediu de comercializare a fost în acest
sezon de 1,5 lei/kg, iar cea mai scumpă la Ungheni - 4 lei/kg. În capitală,
prețul mediu de comercializare a verzei a fost în acest sezon de 2 lei/kg,
iar la Cahul – 3,5 lei/kg.
Pe piețele din Odessa și Ismail,
Ucraina, varza a fost vândută în
această perioadă cu 2,4 lei/kg și, respectiv, 3,2 lei/kg, iar în Galați, România, a fost înregistrat un preț mediu de 1,9 lei/kg.

În orașele ucrainene: Izmail și
Odessa s-au înregistrat prețuri de 8 lei/kg
și doar la Kotovsk monitorii arată prețuri
cuprinse între 4 si 5 lei/kg. La Lvov Jonagold se vinde cu 9 lei/kg, iar Idared - cu 10
lei/kg.
Pe piața ucraineană, cu o săptămâna
în urma, un kilogram de mere costa 0,19
EURO, la moment costă de la 0,24 EURO
până la 0,57 EURO.
Experții susțin că scumpirile la mere se
produc datorită apariției pe piețe a merelor mai calitative și cu un termen de păstrare mai mare.

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 12.09.2013
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 EDITORIAL

Producătorii agricoli solicită
păstrarea cotei TVA de 8 % și cer
un fond de subvenționare mai mare

Liliana BEREGOI

Pact
cu semnele
de întrebare
Eu, din păcate, am învățat
o lecție de la viață – să nu mai
cred în oameni, să nu-mi fac
iluzii și să mă bazez prea mult
pe promisiunile lor. Îmi pare
rău să spun, dar lecțiile dure ale
vieții le primim de la oameni –
cândva foarte dragi nouă. Oribil de dureros, dar loviturile
cele mai grele le primim anume atunci când avem încredere
oarbă în cei cărora le punem sufletul pe tavă.
Dar azi, ca să nu mă mai surprindă nimic, eu pur și simplu
am încetat să mai cred în oameni. Eu pot fi bună cu toți, dar
nimeni nu-mi mai poate frânge
zborul, pentru că atunci când
vine vorba de suflet eu nicidecum nu admit compromisuri.
Pentru că un om care a mințit o
dată, neapărat își va repeta fapta. Un om care a lovit și chiar
dacă și-a cerut scuze, neapărat
mai lovește.
Eu am încheiat un pact cu
semnele de întrebare: să accept
trădările mut și fără reproșuri.
Și-atunci când vreau să mă dezgolesc de răni, îmi iau sufletul
și îl așez cu grijă în fața mea, ne
amintim împreună de stările
care ne-au înălțat și de clipele în care am căzut brusc, prea
brusc și traumatizant…
Nu, eu nu vreau să judec
azi oamenii care m-au trădat și
deciziile lor, eu nu am nici un
reproș. Eu îmi ascult sufletul,
el e cel mai fidel prieten al meu.
Îl las să cânte și să plângă, dar
nici într-un caz să ardă ca un
fluture…pentru nimeni.
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Agricultorii sunt supărați pe
planul Ministerului de Finanțe
de a reveni, în anul 2014, la
cota de 20 la sută a Taxei pe
Valoarea Adăugată, măsură
impusă de Fondul Monetar
Internațional. Asta după ce în
aprilie, deputații au votat pentru reducerea valorii până la
8 procente. În plus, producătorii agricoli vor un Fond de

Subvenționare în mărime de
600 milioane de lei.
Proiectul de politică bugetarfiscală pentru anul viitor prevede
revenirea la cota de 20% pentru
produsele agricole, cu restituirea
producătorilor a 12 procente, notează TV7.
Alexandru Slusari, președintele Uniunii Asociațiilor Producătorilor Agricoli UniAgroPro-

tect a declarat că „toată modificarea operată în aprilie 2012 se
duce de râpă, există propunerea
cu restituirea TVA, adică formula împotriva căreia am ieșit
la proteste. Ce va fi dacă 2000
de agenți economici vor cere
restituirea TVA, nici nu vreau
să îmi închipui ce vom avea în
relațiile cu FISC-ul și Ministerul
Finanțelor și ce corupție va fi”.

Pe de altă parte, proiectul
legii bugetului pe 2014 prevede un Fond de Subvenționare
a Producătorilor Agricoli neschimbat, tot în mărime de
400 milioane de lei. Agricultorii propun suplinirea lui din
contul Fondului Rutier.
„Aproape fiecare al doilea
grant sau credit merge pentru reabilitarea drumului, cu
toate problemele, schemele,
dar se vede că este prioritate,
țara s-a transformat într-un
șantier. „, a menționat Alexandru Suslari.
Totodată,
vicedirectorul
Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova AGROinform, Iurie Hurmuzachi, a specificat că „decalajul este prea
mare între creșterea prețurilor
la producția agricolă, mărirea prețurilor la combustibil,
pesticide și ceea ce avem la
subvenții”.
Proiectul de politică bugetar-fiscală mai prevede majorarea accizelor pentru carburanți.
Asta în condițiile în care anual
în Moldova se importă circa 150
mii de tone de motorină pentru
folosirea la lucrările agricole.

AGROinform organizează, în parteneriat,
ediția a III-a a Forumului Femeilor Lidere
din Comunitățile Rurale
Fundația Soros-Moldova,
Federația Națională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform” și Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea
Întreprinderilor (ACED) vă
invită să participați la Forumul
Femeilor Lidere din Comunitățile Rurale 2013. Forumul urmează a fi desfășurat în cadrul
proiectului „Abilitarea femeilor
din comunitățile rurale”, implementat de Programul Egalitate
și Participare Civică al Fundației, grație suportului financiar al
Guvernului Suediei.
Forumul Femeilor Lidere
din Comunitățile Rurale va întruni peste 120 de participante și participanți din diferite
domenii: doamne lidere din
comunitățile rurale, reprezentanți ai autorităților publice
locale și centrale, ai societății
civile și Mass-media; pentru a
discuta, dezbate și găsi soluții
la cele mai stringente probleme
cu care se confruntă femeile din
mediul rural.

Obiectivele Forumului Femeilor Lidere
din Comunitățile Rurale 2013:
 Sporirea vizibilității activităților femeilor lidere din comunitățile rurale din diferite
domenii: politic, economic, social, etc.; ȘI promovarea politicilor ne-discriminatoare față de
femei.;
 Oferirea unei platforme de socializare și

de împărtășire a bunelor practici pentru femeile
participante la Forum și sporirea accesului la
informare;
 Oferirea unei tribune pentru identificarea
și formularea unor soluții concrete la câteva
probleme actuale cu care se confruntă femeile
din comunitățile rurale.
Forumul va avea loc pe 15-16 octombrie 2013.
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Roman Popa: ” Sunt sigur că mulți migranți
au posibilitatea să-și deschidă o afacere acasă”
După absolvirea Colegiului de
Transporturi din Chișinău Roman
Popa a mers la muncă peste hotare, în Portugalia.
S-a angajat în cadrul unei companii portugheze care se ocupa de
construcția podurilor de fier în
Portugalia, Spania și Maroc, lucru
care implica un efort fizic considerabil. Gândul însă l-a dus mereu
acasă, unde visa să-și lanseze propria afacere. A reușit să adune banii necesari și a decis să deschidă o
crescătorie de iepuri.
Roman este un tânăr de 24 de ani,
originar din satul Mândrești, raionul Telenești. A început să-și pună pe roate afacerea în 2011 și a pornit-o cu amenajarea
teritoriului pentru viitoarea crescătorie. În
acest sens, tânărul a pus mâna pe un garaj
învechit și lăsat de izbeliște după destrămarea imperiului sovietic. Norocul a fost
de partea lui întrucât garajul aparținea
unui prieten care i l-a dat în concesiune
pentru o perioadă de 40 de ani, timp în
care Roman, după ce își va recupera banii
investiți, are toate șansele să îl cumpere.
Cu toate acestea, a fost nevoie de o
sumă impunătoare pentru reutilarea garajului. Numai pentru conectarea viitoarei
ferme la rețeaua de distribuție electrică tânărul a investit peste 3500 de euro.

bani, Roman a importat din Italia 48 de
cuști moderne pentru iepurii săi.
El consideră că a reușit să-i convingă
pe donatorii europeni să finanțeze anume afacerea sa datorită faptului că avea la
vremea aceea arendat garajul, avea deja
cumpărați câțiva iepuri și plus la aceasta
se și apucase de unul singur să construiască cuști.
Ulterior, Roman a câștigat alte două
proiecte în valoare de aproximativ 6000
euro prin intermediul cărora procură

vinde marfa localnicilor și mai multor magazine din Telenești care s-au angajat să îi
cumpere carnea. Un kilogram de carne de
iepure se vinde cu 100 lei, dar prețul poate
coborî la 90 lei per kilogram vândut angro.
Roman a ezitat să ne spună cât câștigă din această afacere deoarece nu a avut
până acum vânzări de proporții. El este
sigur, însă, că investiția se va amortiza în
trei ani, dar până atunci veniturile îi vor
asigura un trai decent pentru întreaga fa-

milie. Dacă lucrurile vor merge la fel de
bine și în continuare, în trei ani, tânărul
speră să ridice capacitatea fermei până la
5000 de iepuri, adică de 20 de ori.
L-am găsit pe Roman în timp ce găzduia o vizită de studiu la care au participat în jur de 40 de antreprenori. Acesta a
relatat cu lux de amănunte povestea sa și
a încercat să îi convingă pe cei mai mulți
dintre tinerii prezenți la eveniment să nu
se mai întoarcă la muncă în străinătate, ci
să investească acasă. „Sunt sigur că mult
mai mulți migranți au posibilitatea să-și
deschidă o afacere acasă. Important e să
fii bine informat și să perseverezi în ceia ce
ți-ai propus”, a spus el.
Lucrurile s-ar părea că ar fi mers ca
unse, dar rezultatul ascunde în spatele său
multe drumuri și multe uși închise. „Mulți
dintre migranți nu se întorc acasă de teama birocrației, plus la aceasta moldovenii
vor să se îmbogățească peste noapte și fără
prea mult efort. Lucrurile, însă, nu stau
chiar așa. Orice investiție cere foarte multă energie și efort depus. Totuși, dacă toți
cei care lucrează în străinătate ar deschide acasă astfel de mici afaceri, economia
națională s-ar ridica vizibil.”, consideră tânărul antreprenor, care prin investiția sa
a demonstrat că acest lucru este posibil în
pofida obstacolelor generate de realitatea
moldovenească.

Comercializăm Vopsea “Sadovaia”
DESTINATĂ PENTRU:
 Vopsirea curativ-profilactică a tulpinilor și crengilor în vederea sporirii rezistenţei la temperaturi joase a scoarţei plantelor fructifere si decorative;
 Protecţia împotriva arsurilor solare;
 Dezinfectarea tulpinii și a crengilor, nimicirea agenţilor patogeni și a dăunătorilor;
 Protecţia împotriva rozătorilor și iepurilor;
 Tratament după contaminarea cu Sphaeropsis malorum (cancer negru);
 Vopsirea tăieturilor după retezarea în pepinieră sau in livadă.
Particularităţi: Înlocuiește varul și posedă proprietăţi mai efective, conţine adaosuri
antimicotice și antibacteriene care împiedică creșterea sporilor microorganismelor.
Stratul protector se păstrează pe pom nu mai puţin de un an, rezistă la diferenţa de
temperatură de la -40 la +40 grade C.

Vopseaua este ambalată în căldări de plastic a câte 4 kg, 7 kg, 14 kg.
Produsul este certificat și se comercializează la preţ avantajos.
Tânărul recunoaște că a pornit la
drum echipat cu mult entuziasm, însă
asta nu l-a ajutat prea mult atunci când a
realizat că banii câștigați în afară cu multă trudă nu sunt suficienți.
Între timp, sfătuit de niște prieteni,
Roman a aplicat la Programul de granturi
mici „Remitențele dezvoltă comunitățile
din Moldova”, implementat de asociația
obștească Hilfswerk Austria International
cu suportul financiar al Uniunii Europene.
În rezultat, el a devenit unul din cei șapte beneficiari ai proiectului și câștigă un
grant în valoare de 9208 euro. Cu acești

cuști corespunzătoare pentru însămânțarea femelelor și ventilatoare. La un calcul
estimativ, tânărul spune că are investiți
până acum peste 50 mii de euro, bani pe
care speră să îi recupereze în următorii
doi-trei ani.
Acum, ferma lui Roman numără circa
250 de iepuri, pe care i-a cumpărat de la
o fermă din Chișinău. „O fermă de iepuri
poate fi o afacere profitabilă care va avea
succes în special în zonele unde funcționează și alte activități conexe”, spune
el. Așa se face că deși nu are la moment
semnate contracte cu magazine mari, el își

Gospodăria Țărănească Ștefan Vieru
COMERCIALIZEAZĂ MATERIAL SĂDITOR DE:

piersic, migdal, cais, măr, vișin, cireș.

Tel.:
069380347

,,Fruct-Excom” SRL, mun. Chisinau
Tel.: 068066366

ACTUALITATE

nr. 15 (144) 23 septembrie 2013 

Compensațiile pentru pierderile la cultivarea porumbului
și a grâului pot fi primite până la 31 octombrie
Statul va aloca 7,4 milioane
de dolari din creditul Băncii
Mondiale de 10 milioane pentru compensarea pierderilor
producătorilor agricoli la cultivarea porumbului.
Potrivit IPN, compensațiile
vor fi acordate tuturor producătorilor, indiferent de forma
juridică de organizare, inclusiv
gospodăriilor casnice, cu excepția raioanelor Briceni, Edineț și Drochia, unde nu s-au
înregistrat pierderi la porumb
cauzate de seceta din anul trecut. Suprafața minimă semănată cu porumb pentru care se va
acorda compensații este de 0,5
hectare. Anunțul a fost făcut de
către directorul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură

(AIPA) Petru Maleru.
„Sumele compensațiilor vor
fi calculate în funcție de pierderea medie suportată de raion
și suprafața totală a terenurilor
semănate cu porumb, calculată
conform listelor întocmite de
comisiile primăriilor. În unele
raioane sudice, grav afectate de
secetă, compensațiile vor ajunge la 300 lei la hectar. În alte
raioane acestea vor constitui în
medie 200 de lei la hectar”, a
menționat Petru Maleru.
Tot din acest credit 1,6 milioane de dolari vor fi alocați
pentru a acoperi pierderile suportate la cultivarea grâului
de toamnă în 15 raioane care
au avut cel mai mult de suferit
de pe urma secetei din 2012.

Aceste mijloace se oferă suplimentar la 38 de milioane de lei
distribuiți conform deciziei Guvernului din 15 octombrie 2012
din banii primiți de la Comisia
Europeană.
„Față de pierderile suportate, sigur compensațiile sunt
mici, dar în situația noastră este
bun orice ajutor, cât de mic ar
fi”, a comentat Tudor Gore, un
producător din raionul Rezina.
Compensațiile vor fi transferate pe conturile bancare ale
producătorilor, iar dacă nu dețin cont bancar, agricultorii vor
primi compensația acasă, prin
intermediul oficiilor poștale.
Termenul limită de transferare
a compensațiilor este 31 octombrie 2013.

Moldovenii de la Drochia
produc biogaz din borhotul
de sfeclă de zahăr
Compania Südzucker Moldova va da
în exploatare fabrica de producere a biogazului din borhot de sfeclă de zahăr în a
doua jumătate a lunii septembrie anul curent. Fabrica, care este construită pe teritoriul fabricii de zahăr din Drochia (Republica Moldova), va permite utilizarea
la maxim a deșeurilor rezultate în urma
procesului de extragere a zahărului din
sfeclă, care vor fi transformate în „energie
verde” și îngrășăminte organice.

Lucrările de construcție a fabricii de
biogaz sunt conduse de specialiști cehi
care dețin o experiență importantă în
domeniul construcțiilor unor astfel de
întreprinderi în Europa, inclusiv la fabricile de zahăr ce aparțin concernului
Südzucker AG, relatează Infotag.
Toate instalațiile tehnologice majore vor fi construite chiar la începutul lui
iulie, după care pe parcursul a două luni
urmează să fie pregătit și instalat echipamentul necesar producerii de biogaz.
În acest scop, în perioada sezonului trecut compania a pregătit în jur de 4 tone
de borhot din sfeclă de zahăr presat și
depozitat în canale special săpate pe teritoriul adiacent fabricii.
Capacitatea de prelucrare anuală
proiectată constituie în jur de 7,3 mil.
metri cub de biogaz cu un conținut de

51% metan, produs din 55 de mii de
tone de tescovină presată de sfeclă de
zahăr.
Pe parcursul primilor 2 ani vor fi
prelucrate doar deșeurile comprimate de sfeclă de zahăr, iar mai apoi vor
fi utilizate toate deșeurile organice rezultate în urma procesului de prelucrare a sfeclei de zahăr. Biogazul obținut,
de rând cu gazul natural cumpărat de
Südzucker Moldova va fi ars în cazanul
fabricii,
iar energia și
aburii obținuți
vor fi utilizate
în procesul de
producere a zahărului. În rezultatul funcționării instalații
de biogaz, vor
fi produse deșeuri secundare
– un substrat
care constituie
un fertilizator
organic de o
eficiență înaltă.
Bugetul proiectului depășește
suma de 8 mil. de euro.
Compania Südzucker Moldova a
inițiat această construcție a fabricii de
biogaz în cadrul propriului program
de creștere a competitivității zahărului moldovenesc pe piețele regionale și
europeană din contul eficienței energetice și reducerii cheltuielilor de producție. Pe lângă acestea, compania va
contribui la îndeplinirea obiectivelor
pe termen lung stabilite în Strategia
Națională de Dezvoltare a Sectorului
energetic a RM, care a fost elaborată în
conformitate cu directivele UE, ce prevăd ca până în 2020, 20% din energia
utilizată să provină din surse regenerabile de energie. Astfel, în transformării
borhotului de sfeclă în biogaz industrial vor fi reduse emisiile de gaz cu efect
de seră în atmosferă.

Festivalul mărului va avea
un program deosebit

Aflat la a treia ediție, Festivalul
Mărului îi va reuni și în acest an pe
producătorii locali de mere la Soroca.
Organizatorii festivalului anunță
că va fi o sărbătoare de zile mari, mai
ales că Guvernul a hotărât să confere evenimentului caracter național.
Astfel, începând cu 2013, în ultima
sâmbătă a lunii septembrie,
toți producătorii de mere din
R. Moldova vor fi invitați să
participe la Festivalul Mărului
care se va desfășura în orașul
Soroca.
Pe lângă comercianții cu
mere, pe 28 septembrie vor fi
prezenți mai mulți artiști locali
și formații folclorice care vor întreține atmosfera. Pe scena festivalului sunt așteptați să urce
interpreți de vază, însă organizatorii nu dezvăluie surpriza.
„Dacă în alte ediții s-a pus
accent pe istorie, iar festivalul
se organiza într-o atmosferă medievală, anul acesta am pus accent pe un aspect mai modern. Va fi concursul bucatelor, un iarmaroc, unde agenții economici își vor putea expune producția și
o expoziție de utilaje tehnice agricole”,
declară șeful Secției cultură a Consiliului Raional Soroca, Grigore Bucătaru.
Evenimentul are scopul de a promova producătorii autohtoni de mere,

a facilita schimbul de experiență și
preluarea noilor tehnologii, a familiariza populația cu beneficiile consumului de alimente sănătoase.
Festivalul Mărului se va desfășura
în Piața Libertății din Soroca, de la
ora 10.00 până la 16.00. Invitați de
onoare vor fi premierul Iurie Leancă,

ministrul Agriculturii și Industriei
Alimentare, Vasile Bumacov, dar și
oaspeți importanți din afara țării.
Raionul Soroca este pe primul loc
în țară după suprafața plantațiilor de
livezi de meri – 7 458 hectare. Anual, în raion sunt produse 40 de mii de
tone de mere, 50-55% din care sunt
exportate, iar alte 25% sunt prelucrate
în R. Moldova.
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Energia eoliană poate asigura
independența energetică a Moldovei
Peste 80% din cantitatea de
energiei electrică din Republica
Moldova este asigurată de importul
din Ucraina, iar restul de la centrala Hidroelectrică de la Cuciurgan,
amplasată în regiunea transnistreană. Însă Centrala de la Cuciurgan
nu este o sursă stabilă și livrările
de energie electrică în Moldova depind de mai mulți factori, inclusiv
de cei politici, declară șeful Direcției Generale Securitate și Eficiență
Energetică din cadrul ministerului
Economiei, Vadim Ceban. Astfel, în
următorii șapte ani, autoritățile vor
să asigure 20% din energia electrică
din surse regenerabile. Una dintre
principalele surse regenerabile este

cea eoliană, care în prezent încă nu
este explorată.
„Cel mai mare potențial pentru producerea de energie eoliană este în zona
de sud și sud-est a Moldovei, dar și în
raioanele Călărași și Nisporeni. Investițiile pentru crearea fermelor eoliene
vor fi mari, pentru instalarea unei turbine eoliene sunt necesari 1,5-1,7 milioane de euro pentru 1 MW, de două ori
mai scump decât energia tradițională.
Tarifele vor fi mai mari, estimăm că tariful la energia eoliană va fi dublu față
de cel cu care cumpărăm energie din
Ucraina”, a mai spus Vadim Ceban.
În acest an a fost elaborat proiectul de lege cu privire la energia electrică, care va fi înaintat spre aprobare

Guvernului și este deja pregătit regulamentul de licitație privind crearea
fermelor de producere a energiei eoliene. „În toate țările care au implementat energia eoliană se acordă anumite
subvenții, am considerat că pentru a
identifica locurile eficiente, vom merge pe varianta de licitație. Guvernul
a decis să scoată la licitație 400 MW
pentru șapte ani, și va fi selectat investitorul care va oferi tariful cel mai
mic, dar și a cărei firmă corespunde
normelor tehnice. Cred că în 2-3 ani
ar putea fi construite fermele eoliene. Doritori sunt foarte mulți, avem
corespondență permanentă, sunt doritori de a investi în capacități duble
decât ceea ce le propunem noi”, a mai
precizat Ceban. Trecerea la asigurarea
cu energie eoliană nu va fi implementată brusc, ci treptat, cu o rezervă de
capacitate. Dacă tehnologia aceasta se
va dezvolta, va fi mai matură și va fi
mai avantajoasă din punct de vedere
al prețului, autoritățile vor încerca să
majoreze aceste capacități și să atragă mai mulți investitori. Din cauza
zgomotului pe care îl produc, fermele
eoliene vor fi amplasate la periferia
orașului, mai departe de localitățile
rurale și vor fi construite de specialiștii din străinătate fiindcă în Moldova
nu sunt specialiști care să aibă experiență în domeniu. Sistemul energetic
din Moldova este de mici dimensiuni,
coeficientul de consum e diferit, cel
mai mare consum are loc ziua, iar circa 50% din energie e utilizată pentru
încălzire.
Implementarea Proiectului Planului național de acțiune în domeniul energiei regenerabile, va atrage
investiții de minimum 250 milioane
de euro. În România sunt instalate
peste 1.000 de turbine eoliene, jumătate dintre ele fiind în Dobrogea. Țările cu cea mai mare capacitate instalată
în ferme eoliene sunt China, Statele
Unite, Germania și Spania.

Fermierii pot importa
tractoare cu o vechime
de până la 20 de ani
Fermierii vor putea importa, din
2014, tractoare cu o vechime de până
la 20 de ani. Este o prevedere a Politicii
bugetar-fiscale pentru anul viitor. În prezent, producătorii agricoli pot importa
tehnică agricolă nu mai veche de 12 ani.
Fermieri salută inițiativa autorităților.
„Tehnică nouă nu-și permite fiecare pentru că lipsa de surse financiare. De aceea
eu consider că procurarea tehnicii bune
necăutând că ea are 12 sau mai mulți ani
dar dacă este bună pentru folosit și ar fi
binevenit pentru mulți fermieri», a spus
fermierul Alexei Ivanov.
La rândul lor, dealerii de tehnică agricolă spun că noua prevedere a politicii bugetar-fiscale va reduce considerabil vânzarea tractoarelor cu o vechime de până
la 10 ani.
„Tehnica de mâna a doua să-i zicem
care are 3-4 ani da acesta afectează sigur că vânzările într-o oarecare măsură. Dar tehnica mai veche de 12 ani nu
va afecta foarte mult brandul nostru,
brand de clasa premium”, a declarat Igor
Ciudnâi, manager vânzări.
Un tractor nou, din Belarus, costă
acum aproximativ 300 de mii de lei. Dacă
are o vechime de 12 ani, prețul scade până
la 85 de mii de lei. Pentru același tractor,
produs acum 20 de ani, prețul nu depășește 30 de mii de lei.

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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Vor reuși producătorii moldoveni de mere să facă față
concurenței, pe piețele externe, în acest sezon?
În sezonul trecut, Republica Moldova și-a pierdut poziția lider la livrarea merelor
pe piața Federației Ruse. Astfel, în 2012 ponderea merelor
moldovenești pe această piață a
scăzut de la 15 la 12%.
”Lupta pe piața rusă a merelor este din ce în ce mai acerbă.
Rusia a intrat în Organizația
Mondială a Comerțului, și a fost
nevoită să micșoreze taxele vamale, aceasta a dus la scăderea
prețurilor la mere și la creșterea
concurenței pe această piață”,
spune Iurie Fală, specialist agrobusiness în cadrul Federației
Naționale a Agricultorilor din
Moldova AGROinform.
Specialistul afirmă că cel
mai puternic concurent pentru Moldova este Polonia care
planifică să-și majoreze exporturile de mere până la 1 mil.
tone, 600 mii dintre care să le
livreze pe piața Rusiei. În anul
curent Polonia va înregistra 10% creștere comparativ cu 2012. Recolta se
va cifra la 3,2 mil. tone, în
comparație cu 2,9 mil. tone
în sezonul precedent.
”În aceste condiții, producătorii moldoveni de mere trebuie
să facă față concurenței, livrând
mere calitative, sortate și calibrate. O altă soluție iminentă
este diversificarea piețelor ”,
spune Iurie Fală.
Experții din cadrul APKInform (Ucraina) afirmă că în
ultimii trei ani, pe piața Rusiei
se înregistrează o tendință de
scădere a prețurilor la mere.
Specialiștii afirmă că aceas-

“Sub 10 milioane tone” la
nivelul pieței apar probleme –
raportul ofertă cerere împinge
prețurile spre niveluri care scad
atractivitatea merelor în raport
cu alte fructe iar vânzările se diminuează.
În plus, pentru producătorii
europeni mai apar și problemele ridicate de importurile din
alte regiuni ale globului – Canada, America Latină, India de
obicei mult mai competitive în
privința prețurilor.
Anul trecut, a fost, așa cum
o notează reprezentanții produ-

tă tendință se va menține și în
continuare.

Producția europeană
de mere revine cu peste
10 milioane de tone.
Prețurile vor scădea
cu 25%
Ca în mai toate sectoarele producției agricole, vremea
bună din acest an a readus recoltele în zona cifrelor cu care
eram obișnuiți înainte de seceta
lui 2012. Evident acest lucru se
va reflecta și în ce privește prețurile. Nici sectorul merelor nu
face excepție.
Merele sunt una dintre principalele fructe produse și consumate în Europa, susținând
un important segment fermier,
în ce privește suprafețele alocate livezilor și numărul celor

care își câștigă existența lucrând în ele.
În general recolta de mere a
Uniunii Europene (EU 27) este
estimată a fi de cel puțin 10 milioane tone, în anii fără evoluții
meteorologice deosebite. În ultimii 10 ani doar de trei ani s-au
obținut producții sub această
“barieră psihologică” – printre
aceștia și în 2012, când s-au recoltat doar 9,74 milioane tone.

Prețuri de două ori mai mici la prune în acest an!
MAIA spune că nu poate interveni
„Prețurile nu sunt taxe sau
impozite ca să fie stabilite de
stat, reprezentanții asociațiilor
de profil sunt cei care stabilesc un preț orientativ după ce
sunt analizați diverși factori”,
susține șeful Serviciului Produse Horticole din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Vasile
Șarban.
Potrivit
reprezentantului
MAIA, prețurile orientative sunt
stabilite în funcție de calitatea
și soiul prunelor, productivitatea, tratamentul și tehnologia
utilizată, condițiile climaterice
și alți factori. Conform informației oferite de MAIA, pentru
perioada 18.08 – 18.09.2013,
prețul mediu al unui kilogram
de prune, la piețele angro, este
de 4,5-5 lei, în aceeași perioadă
a anului precedent prețul fiind
de 10 lei/kg. „Aceasta se dato-

cătorilor europeni unul prost.
“În 2012 am asistat la o prăbușire cu 9% a producției europene de mere, în unele cazuri
aceasta fost chiar foarte mare,
spre exemplu în Franța – de
30%. Aceasta ne-a făcut să obținem sub 10 milioane tone –
mult sub potențial” a remarcat
Gerhard Dichgans, VOG Consortium Director.
Anul acesta se așteaptă însă

o revenire a recoltei în zona cifrelor obișnuite – la 10,8 milioane tone, redresarea producției fiind observată în toate zonele tradiționale, în ciuda creșterii
volumului de fructe sub calibru.
Nivelul recoltei din acest an va
fi, de asemenea, peste media ultimilor trei ani cu 6%.
Această revenire la normal a
producției va conduce prin mecanismele cererii și ofertei la o
scădere a prețurilor începând
cu toamna aceasta.
Potrivit
WAPA
(World
Apple and Pear Association)
Polonia își va păstra prima poziție în topul producătorilor europeni, și a treia în cel al producătorilor mondiali, realizând
în acest an o producție de 3,2
milioane tone.
În ce privește soiurile, producția de Golden Delicious va
crește cu 11% la 2,5 milioane
tone, cea de Gala cu 7% la 1,2
milioane tone, cea de Idared la
1,06 milioane tone iar cea de
Red Delicious cu 5% la 0,56 milioane tone.
Piețe bune de export pentru european vor fi în sezonul
care urmează China și Rusia
unde producția va scădea cu
8%, respectiv 14%. Va crește
în schimb presiunea din partea
exportatorilor din Turcia unde
producția va crește cu 10%.
Prețurile sunt așteptate să
scadă treptat, începând cu luna
septembrie ajungând în următoarele 12 luni la un nivel mediu cu 25% față de cel de anul
trecut, aproape de valorile înregistrate în 2011-2012.

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.
rează unei recolte bune a anului
curent și concurenței pe piață,
precum și eventualul rezultat al
unor speculații”, a conchis Vasile Șarban.
Totodată, estimările MAIA
arată că volumul producției
de prune va constitui în acest
an circa 45 de mii de tone, fiind în diminuare cu 4,3 mii
de tone sau 8,8% față de anul
trecut. Diminuarea volumului

producției de prune a fost cauzată de temperaturile scăzute din această perioadă care
au întârziat procesul de polenizare, de căderile de grindină și reducerea suprafețelor
livezilor de pruni care urmare a expirării termenului de
exploatare. Suprafața totală
a livezilor de pruni din Republica Moldova este de 23,2
mii de ha.

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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Business profitabil și frumos
Lavanda este o specie perenă, originara zonei Mediteraneene,
care prosperă într-un climat lipsit de umiditate și căldură în exces.
Există sute de tipuri de lavandă, care diferă în dimensiunea florii
sau a plantei, culoarea florii sau a frunzei și miros. În general,
lavanda are nuanțe de albastru, însă există și în nuanțe de mov, roz
sau chiar alb. Folosită în scop medicinal de secole, această plantă
poate îndepărta migrenele sau insomniile. De asemenea, lavanda
este utilizată cu succes în industria cosmetică. In acest articol, va
prezentăm tehnologia ecologică de cultivare a lavandei, pentru o
producție mai bună.

Amplasarea culturii

Lucrările solului

Lavanda poate fi cultivată pe același
loc timp de 8-10 de ani.
Pentru prelungirea duratei de exploatare sunt necesare tăieri de întinerire a tufelor, executate la 10-15 cm de
la sol, în așa fel încât să nu fie produs
un dezechilibru în biologia plantei, între dezvoltarea părții aeriene și a celei
subterane. Este recomandată amplasarea plantațiilor pe soluri protejate de
vânturi, însorite, cu expoziție sudică, cu
sol profund și permeabil. Vor fi evitate
suprafețele îmburuienate cu buruieni
perene.

Pentru înființarea culturii de lavanda este recomandată o arătură adâncă,
precedată eventual de o afânare adâncă
la 50-70 cm (desfundare), apoi terenul
trebuie foarte bine mărunțit, nivelat și
menținut fără buruieni, prin discuiri și
grapări repetate. Toamna, înainte de
plantare, terenul va fi discuit adânc și va
fi pregătit superficial, cu un combinator.

Administrarea
îngrășămintelor
Lavanda este o plantă care valorifică bine îngrășămintele organice. Se recomandă folosirea gunoiului de grajd,
foarte bine fermentat și aplicat cât mai
uniform, care contribuie la dezvoltarea masei vegetative și la creșterea
conținutului în ulei volatil. Pot fi aplicate 25-40 t/ha gunoi de grajd, toamna, sub arătură, înainte de înființarea
plantațiilor. Mai pot fi aplicate mraniță
sau compost, la fiecare cuib, odată cu
plantatul răsadurilor.

Înființarea plantației
Lavanda se poate înmulți prin
sămânța (semănat direct în câmp sau
prin răsad) sau vegetativ (prin butași
înrădăcinați sau prin despărțirea tufei).
Atât sămânța cât și materialul vegetativ
de înmulțire trebuie să provină din culturi certificate ecologic.
Cea mai frecvent folosită metodă de
înființare a culturii este cea prin răsad,
deoarece pot fi obținute culturi încheiate, fără goluri, cu plante viguroase și
cu productivitate bună. Răsadurile pot
fi produse în straturi reci, prin semănare în septembrie-octombrie sau primăvara, foarte devreme. Se recomandă ca
straturile să fie de 1 m lățime și 8-10 m
lungime, cu poteci de 50 cm între ele.
Suprafața straturilor va fi cu 10 cm sub
nivelul terenului și trebuie să fie foarte
bine nivelată cu grebla, apoi se trasea-

ză șănțulețe la 10-15 cm între rânduri,
în care se va semăna. Sămânța utilizată
trebuie să fie cu puritatea de minimum
70% și germinația de minimum 50%.
După semănat, rândurile vor fi acoperite
cu mraniță pentru a nu se forma crusta.
Când plantele au 2-3 perechi de frunze formate se va efectua răritul, lăsând
circa 5 cm distanță între plante pe rând;
plăntuțele smulse la rărit pot fi replantate. Până în toamna, suprafața stratului
va fi plivită de buruieni, va fi udată, iar
plăntuțele pot fi fasonate prin tăierea tijelor florale care se formează.
Materialul de plantat va fi gata pentru înființarea culturii la începutul lunii
septembrie. În acest scop, materialul va
fi scos din straturi, va fi sortat și stratificat în nisip sau sol umed, până la
plantare. De pe un hectar de straturi
pot fi obținute 400.000 de răsaduri, iar

pentru 1 hectar sunt necesare 20.000 de
răsaduri.
Există posibilitatea înmulțirii lavandei prin butași înrădăcinați sau materialul poate proveni din despărțirea
tufelor de la plantațiile vechi care sunt
desființate. Ramurile de la baza tufei
care au format rădăcini pot fi folosite la
plantare, existând posibilitatea de înrădăcinare a lăstarilor. În acest scop în
luna octombrie tufa va fi tăiată la 8-10
cm deasupra solului și va fi acoperită cu
pământ. În anul următor, pe ramurile
îmbătrânite se formează lăstari noi, bine
înrădăcinați. În cursul primăverii, aceștia
vor fi mușuroiți, iar toamna sunt scoși și
desfăcuți în mai mulți puieți care sunt
trecuți în școala de fortificare un an. De
la o tufă pot fi obținuți până la 200 puieți.
Plantarea se efectuează fie manual,
fie semimecanizat. Se folosesc răsaduri
sănătoase, cu partea aeriană de 10-12 cm
lungime. Lavanda se plantează la 100 cm
între rânduri și la 50 cm între cuiburi pe
rând. Dacă terenul este în pantă, atunci
plantarea trebuie efectuată pe curbele
de nivel. Înainte de plantare, terenul va
fi marcat la distantele de plantare recomandate, apoi se udă și se administrează
mranița la cuib. Răsadul se fasonează,
prin tăierea vârfurilor lăstarilor și rădăcinilor la 15 cm lungime, apoi se mocirlește
și se plantează. Completarea golurilor se
va face în primăvară, după pornirea în
vegetație a plantelor și poate fi repetată
în toamnă, folosind răsaduri special păstrate din materialul inițial.

Lucrările de îngrijire
În culturile de lavandă sunt necesare
lucrări de completare a golurilor și combaterea buruienilor. Încă din primul
an, vor fi executate lucrări de prășit și
de plivit, pentru a fi ținute sub control
buruienile. În plantațiile tinere sunt necesare 4-6 prășile, iar la plantațiile mai
bătrâne, 2-3 prășile. În primul an, va fi
acordată o atenție deosebită distrugerii
buruienilor perene de genul costreiului,
pirului, volburii pentru a se simplifica
lucrările în anii următori.
Lavanda este considerată o specie
rezistentă la boli și dăunători, dar exis-
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mirositor – cultivarea lavandei
tă unele boli, precum septorioza (Septoria lavandulae), ce pot ataca frunzele,
care se usucă și cad. Pentru combaterea
acestor boli, este recomandată igiena
culturală și incorporarea în adâncime a
resturilor vegetale, dar pot fi aplicate și
stropiri în vegetație cu zeamă bordeleză,
în concentrație de 1%.
În anii umezi sau în zonele umede
pot apărea dăunători, așa cum este lăcusta verde de pășune (Tettygonia viridissima). Pentru prevenirea atacului, în
plantațiile de lavandă trebuie distruse
foarte bine buruienile și trebuie executate lucrări de afânare a solului după
recoltare.

metoda cea mai răspândita. Durata distilării va fi de circa 90 de minute, dar
trebuie reținut că, peste 90% din totalul
cantității de ulei se distila în primele 60
de minute. În timpul procesului de distilare, trebuie să se urmărească ca temperatura aburului care intră în cazan
să fie de maximum 150-160oC. Uleiul
volatil extras și decantat, pentru eliminarea apei, va fi pus spre păstrare și
transportat în butoaie inoxidabile, care
vor fi depozitate în încăperi răcoroase,
ferite de foc.

În Moldova sunt
plantate cu levănțică
600 ha

Recoltarea
Se recomandă recoltarea la înflorire
deplină (75% inflorescențe deschise),
atunci când conținutul în ulei volatil
este maxim. Trebuie să se recolteze în
miezul zilei, între orele 10 și 14, pe timp
însorit și călduros, fără vânt, rouă sau
ceață, pentru a exista maximum de ulei
volatil în inflorescențe.
Recoltarea se efectuează manual
cu secera; cu o mână se apuca mănunchiul de lăstari și se taie lăstarii având
grijă să nu se taie porțiuni cu frunze.
După recoltare, lăstarii vor fi puși în
coșuri și vor fi transportați imediat la

minerale; minimum 0,55% conținutul
în ulei volatil;
- la produsul în stare uscată: maximum 5% resturi de tulpini forale, flori
brunificate, fructificații; nu se admit corpuri străine organice; maximum 0,5%
corpuri străine minerale; maximum 11%
umiditate; minimum 1% conținutul în
ulei volatil.
Producția de inflorescențe proaspete în primii 2-3 ani este de 2-3 t/ha,

iar în anii următori poate ajunge la
5-6 t/ha. Dintr-o tonă de inflorescențe
proaspete rezultă până la 10 kg ulei
volatil.

Distilarea
Obținerea pe cale industrială a uleiului volatil de lavandă se realizează
prin distilarea în apă, în apă și cu aburi, sau cu aburi, aceasta din urmă fiind

În Moldova sunt plantate 600 de
hectare de levănțică. Levănțica este o
plantă aromatizată și se întrebuințează la prepararea ceaiurilor și uleiurilor,
este utilizată pe larg în produsele cosmetice și farmaceutice.
Vladimir Simașco din satul Cioara,
Hâncești a plantat levănțică pe o suprafață de 130 de hectare, care îi aduce anual profit de mii de euro. Fermierul a investit câte opt mii de lei la fiecare hectar
plantat cu levănțică. Grație cererii mari
pe piața externă, banii i-a recuperat în
patru ani.
În anul 2012, directorul gospodăriei
„Cioara”, Vladimir Simașco, a strâns trei
tone de floare și a produs câte 20 de kilograme de ulei de la fiecare hectar.
«Rentabil, chiar uneori sută la sută.
Adică ai pus un leu, apoi el se întoarce
înapoi, pe care la alte culturi nu chiar îl
vezi. Ce este bine, că aici nu este problemă dacă o să se realizeze sau nu. Piața
este», a explicat agricultorul.
A investit și în utilajul pentru fabricarea uleiului aproximativ 500 de mii de lei.
«În orice caz este foarte scump, pentru că tot este din inox. Dar se merită să
faci așa o instalație. Trebuie în primul
rând să-ți placă acest lucru», a spus mecanicul Vitalie Simașco.

În anul 2013, în premieră,
distilare. Recoltarea se mai poate realiza și cu mașini speciale, a căror productivitate este mare, reducând astfel
consumul de muncă de la 20 muncitori
pentru 1 ha, la 0,5 ha/ora recoltare
mecanizată.
Pentru a fi obținute inflorescențe uscate, se recomandă ca uscarea să se efectueze
la umbră, în șoproane sau poduri, întinse
în straturi subțiri, pe rame, pe o perioada
de 5-6 zile, pentru a fi evitată brunificarea.
Inflorescențele pot fi uscate și artificial, la
temperaturi de maximum 35ºC. Randamentul de uscare este de 5-7:1.
Condițiile de recepționare prevăd următoarele:
- pentru produsul în stare proaspătă: maximum 2% resturi de tulpini
florale, flori brunificate, fructificații;
maximum 0,25% corpuri străine organice; maximum 0,5% corpuri străine

culturile aromatice
sunt subvenționate
Pentru înființarea plantațiilor de
culturi aromatice se acordă câte șase
mii lei per hectar pentru trandafir de
ulei, iar pentru levănțică, isop, jaleș
(salvie) și oregano – câte trei mii lei.
Vladimir Simașco, directorul întreprinderii SRL „Cioara” din Hâncești, unde
se cultivă levănțică, isop, mărar, coriandru, dar și alte culturi, e de părere că
aceste subvenții nu acoperă niciun sfert
din investițiile realizate, dar e mulțumit
și de acest mic ajutor venit din partea
statului. „E foarte puțin în comparație
cu cheltuielile suportate, deoarece acoperă în jur de 25 la sută. Numai pentru
a planta, spre exemplu, levănțica, trebuie 2000 de dolari la un hectar și dacă
ne dau 3000 de lei, 19 mii îi punem
noi”, a spus Vladimir Simașco.
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Experți ruși vor veni în curând în Moldova
În timpul apropiat, în Moldova vor veni experți ruși pentru a cunoaște în detalii procesul tehnologic de la fabricile de
vin. Despre aceasta a comunicat luni, în cadrul unei ședințe
cu producătorii de vin, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Vasile Bumacov.
Potrivit Agenției «Infotag»,
care face trimitere la serviciul
de presă al ministerului, Vasile
Bumacov a adus la cunoștința
asistenței informația privind
vizita întreprinsă la sfârșitul
săptămânii trecute la Moscova și discuția întreținută cu
șeful
Rospotrebnadzor-ului
din Federația Rusă, Ghenadi
Onișcenco.
Ministrul a specificat că calitatea vinurilor și divinurilor
rămîne o problemă asupra căreia urmează să se concentreze

în cel mai apropiat viitor lucrătorii ramurii, pentru a redeschide calea exportului vinurilor
moldovenești pe piețele din Rusia.
«În cel mai apropiat timp,
la Moscova va pleca un grup de
specialiști din domeniu, care
vor lua cunoștință detaliat de
cerințele înaintate de către Rusia, privind calitatea produselor
moldovenești. De asemenea,
în scurt timp și specialiștii din
Rusia vor vizita întreprinderile
noastre pentru o documentare
mai aprofundată asupra proceselor tehnologice», a declarat
Bumacov.
În altă ordine de idei, în cadrul întrunirii, a fost abordată tema recoltării și procesării
strugurilor. Sezonul a început
la sfârșitul lunii august și circa 40% din struguri sunt deja

MAIA prognozează o recoltă
de mere mai mare cu circa
20 de mii de tone, în acest an
Producția de mere din
acest an va fi mai mare decât
anul trecut cu 6,4% sau cu
19,2 mii de tone, constituind
301 mii de tone, arată prognozele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).
Șeful Serviciului Produse
Horticole din cadrul MAIA,
Vasile Șarban, susține că
această creștere a producției de mere se datorează condițiilor
climaterice mai bune din acest an.
Recolta medie la hectar anticipată pentru anul curent va fi
de 5,2 tone, iar din cantitatea totală circa 190 de mii de tone de
mere vor fi exportate. Ponderea producției de mere în totalul
producției de fructe este de 72,3%, iar suprafața totală de livezi
de meri este de 57,97 de mii de hectare.

recoltați. Inițial s-au cules strugurii de soiuri albe de masă și
tehnice. Soiurile de masă s-au
comercializat la prețul de 8-10
lei, iar cele tehnice au fost
achiziționați de fabrici de prelucrare la prețul de 3,5 - 4,5 lei/
kg.
Săptămâna curentă va începe colectarea strugurilor tehnici roșii. Prețul va fi de circa
3,5 lei/kg. Acest lucru este explicat prin faptul ca vinăriile au
stocuri de vinuri roșii din anii
precedenți și cererea pentru
struguri roșii va fi respectiv mai
mică, cu toate acestea, întreaga
recoltă va fi achiziționată pentru prelucrare.
Soiul «Moldova» este un
soi de masă și asociațiile din
sector recomandă viticultorilor
să vândă strugurii de acest soi
pentru consum în stare proas-

pătă, în acest caz prețul de piață este de circa 7-8 lei. În cazul
în care «Moldova» nu va fi solicitată în rețeaua comercială,

Onișcenko propune:
”UE să cumpere vin moldovenesc”
Șeful Rospotrbnadzor-ului,
medicul principal sanitar de
stat al Federației Ruse, Ghenadi Onișcenko, neagă faptul că
pretențiile Rusiei față de calitatea produselor moldovenești
au un substrat politic. Într-un
interviu pentru «Interfax», el
a spus că Republica Moldova
nu se grăbește să rezolve problemele survenite în relațiile
sale comerciale cu Rusia. Oniscenko și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire
la declarațiile funcționarilor
din țările Uniunii Europene,
care critică decizia Rusiei în
privința importului de vinuri
moldovenești.

«Tutorilor care, nediscutând esența problemei, emit un
verdict politic, le-aș recomanda
să nu facă declarații zgomotoase, dar să ia și să cumpere aceste produse. Și problema va fi rezolvată. Și Rusia va fi eliberată
de alcool de calitate scăzută, și
economia Republicii Moldova
nu va avea de suferit», a spus
Onișcenko, comentând reacția
Uniunii Europene, în special a
Poloniei, la embargoul impus
de Rusia asupra importurilor
de vinuri moldovenești.
În același timp, ministrul
Afacerilor Externe al României, Titus Corlățean, într-un interviu acordat agenției române

Rosselhoznadzor: Moldova - una din țările cu cele
mai puține nereguli la exportul de produse agricole
Moldova este printre țările
cu cele mai puține nereguli la exportul de produse agricole în Federația Rusă. Este concluzia unui
raport al Serviciului fitosanitar
Rosselhoznadzor pentru perioada
2-8 septembrie. Potrivit raportului, în perioada de referință au fost
depistate doar trei loturi de produse infestate din Moldova.
Rosselhoznadzor
precizează
că doar un lot, cu 19 tone
de prune, provenea din
Moldova. În celelalte două
cazuri a fost vorba despre smochine din Turcia,
care au fost reexportate de
un agent economic din țara
noastră.
Pe primul loc la capitolul nereguli depistate
este Cehia, cu 14 loturi declarate neconforme, urmată de Tadjikistan - cu

rămășițele de struguri din acest
soi pot fi utilizate la procesare
la un preț de circa 2 lei pentru
un kilogram.

nouă loturi, Serbia - cu cinci, Italia și Uzbekistan – fiecare cu patru
loturi rebutate. În total, studiul
Rosselhoznadzor include date despre 14 state.
În timp ce ministrul Agriculturii afirmă că instituția pe care o
conduce nu are nimic cu loturile
reexportate, fermierii se spun că
le-a fost afectată imaginea. «Cele
care nu au fost de origine moldove-

nească nu au treabă cu Republica
Moldova, pur și simplu transportatorul a fost din Republica Moldova,
dar certificatele sunt din țara de
origine”, a declarat ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov.
„Orice reexport urmează să
treacă prin organele abilitate din
Republica Moldova. Se simte că
noi avem problema internă. A apărut mai pronunțat elementul de corupție și se vede că tot același
fenomen a stat la baza acestor
două cazuri de reexport”, a
adăugat președintele Uniagroprotect, Alexandru Slusari.
Rosselhoznadzor a expediat anterior Ministerului
Agriculturii o scrisoare în care
atenționa că ar putea interzice
importul de produse agricole
din Moldova, în cazul în care
nu vor fi respectate normele
fitosanitare.

de știri ”Agerpres” a spus că
România așteaptă un răspuns
din partea Guvernului Republicii Moldova, pentru a-și ajuta
vecinul prin creșterea cotei de
import la produsele supuse embargoului.
Cu toate acestea, comisarul
european pentru extindere și
politică europeană de vecinătate, Stefan Fule, într-un interviu
pentru Radio Europa Liberă a
spus că «orice amenințare din
partea Rusiei, care vizează posibilitatea semnării unui acord cu
Uniunea Europeană, este inacceptabilă, iar UE îi va sprijini pe
cei care sunt victime ale acestei
presiuni nedorite».

Moldova și Italia vor
implementa proiecte comune
în domeniul agriculturii
Businessmenii din Moldova și din orașul italian Verona vor lansa proiecte comune în domeniul agriculturii. O
înțelegere în acest sens a fost încheiată în cadrul întrevederii ministrului agriculturii și industriei alimentare, Vasile Bumacov, cu primarul orașului Verona, Flavio Tosi,
consilierul pentru probleme economice al Comunei Verona, Enrico Corsi și președintele Centrului Agroalimentar “VeronaMercato”, Erminia Perbellini, în cadrul vizitei
sale la Verona, în perioada 9-10 septembrie.
Scopul vizitei ministrului moldovean a fost identificarea noilor oportunități de colaborare în sectorul agroalimentar, în special, preluarea experienței italiene în ceea
ce privește modelul și funcționarea centrelor agroalimentare. În cadrul întrevederilor a fost discutată posibilitatea
încheierii unor acorduri bilaterale, posibilitatea de extindere și amplificare a relațiilor dintre Verona și Republica
Moldova, dezvoltarea pieței de export a produselor agricole etc.
Oficialii au convenit asupra lansării unor proiecte
agroalimentare comune. În acest scop, o delegație din
Verona va efectua, în timpul apropiat, o vizită la Chișinău, pentru a iniția raporturi de colaborare între agenții
economici, bănci și întreprinderi.
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Rospotrebnadzor a anunțat embargo
la vinurile moldovenești, pe un termen nelimitat
Autoritățile Moldovei
au evaluat prejudiciul
cauzat de embargoul rus

Moscova a suspendat importul
de vinuri moldovenești. Anunțul
privind instituirea unui nou embargo a fost făcut, la 10 septembrie, curent, de șeful Rospotrbnadzor, Ghenadi Onișcenko. Motivul invocat de autoritatea sanitară
rusă este tradițional – calitatea
producției din Moldova.
Potrivit Rospotrebnadzor, testele
de laborator ar fi identificat prezența
unei substanțe toxice în opt loturi de
producție vinicolă a întreprinderilor
moldovenești ”Purcari”, ”Cricova” și
”Aroma”. ”Noi nu intenționăm să jucăm
rolul de dădacă pentru economia moldovenească”, a declarat oficialul rus, citat de INTERFAX. Acuzațiile părții ruse
sunt, însă, respinse de Centrul Național
de Verificare a Calității Producției Alcoolice respinge acuzațiile părții ruse.
Rodica Sturza, Director, Centrul Național de Verificare a Calității Producției
Alcoolice a declarat: ”Toate acele loturi
despre care s-a vorbit au fost verificate,

conform cerințelor Federației Ruse și
conform cerințelor reglementărilor tehnice din Republica Moldova, evident că
acestea corespundeau cerințelor înaintate. Altfel, nu ar fi primit certificate de
conformitate. Pot să calmez toți consumatorii, că vinurile noastre sunt printre
cele mai ecologice”.
Șefa Centrului Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice oferă
asigurări că toate întreprinderile din
Moldova dispun de recipiente de inox,
care previn orice risc de contaminare.
Dibutilftalatul, substanța pe care partea
rusă pretinde că ar fi identificat-o în vinurile moldovenești, afectează în special
rinichii și ficatul. Rodica Sturza susține,
însă, că nu a fost informată pe căi oficiale despre rezultatele testelor invocate în
comunicatul Rospotrebnadzor.
Acesta declară că o informație referitor la faptul că a fost depistat ceva
concret nu a fost primită niciodată. ”Laboratorul este acreditat. Este acreditat
dublu în Rusia și în sistemul de evaluare
a acreditării GOST R și sistemul sanitar
epidemiologic, în sistemul Rospotrebnadzor.
Monica Macovei, președinta Comitetului de Cooperare parlamentară

recomandarea Comisiei Europene de a
aboli vizele sau bani pentru reformele
destinate sectorului vitivinicol“, adaugă
Leonid Litra.

UE - Republica Moldova, a sugerat
Chișinăului să ceară despăgubiri de la
Federația Rusă. „Embargoul impus de
Federația Rusă este o încercare urâta
de destabilizare a parcursului european al Republicii Moldova, o provocare ce arată că Moscova nu-i respectă
pe cetățenii moldoveni“, a afirmat europarlamentarul român. Monica Macovei subliniază că interdicția pentru
importul de vinuri a fost adoptată fără
a se cere informații de la autoritățile
moldovene. „Republica Moldova se
poate adresa Organizației Mondiale a
Comerțului pentru încălcarea Acordului General pentru Tarife și Comerț și
poate cere despăgubiri din partea Federației Ruse“, a adăugat Macovei.
Expertul Leonid Litra spune că în
acest moment trebuie să ne concentrăm
pe o campanie de promovare a vinurilor noastre. „Îmi amintesc de campania
georgiană de după embargoul vinurilor
din 2006. Georgienii și-au promovat
produsele sub brandul de ”vinul liber-

tății”. Trebuie să avem o atitudine liniștită, să demonstrăm că vinurile noastre,
premiate la expoziții internaționale,
corespund standardelor și să încurajăm exportul nu doar spre UE, ci și spre
China“, susține cercetătorul superior la
Institutul de Politică Mondială din Kiev.
În opinia expertului, embargoul anunțat marți de Federația Rusă trezește un
sentiment de compasiune politicienilor
europeni. „Dincolo de faptul că Moldova a înregistrat anumite progrese și are
pentru ce să fie lăudată, dacă se adaugă
și compasiunea politicienilor europeni,
putem spera să obținem, de exemplu,

După Rusia, și Belarus
amenință Moldova
cu embargo pe vinuri
După ce Rusia a interzis importul băuturilor alcoolice din Moldova, și Belarus
ne amenință cu un embargo. Pentru început, autoritățile de la Minsk au interzis reexportarea vinurilor moldovenești în Federația Rusă. Responsabili din Ministerul
Agriculturii de la Minsk au declarat pentru Interfax că în Belarus a fost înăsprit controlul circulației produselor
alcoolice moldovenești, în special la
frontiera cu Federația Rusă. Agenții economici care importă băuturi
din Moldova vor trebui să indice pe
actele de însoțire a mărfii „Interzis
pe teritoriul Federației Ruse“. De
asemenea, medicii sanitari vor monitoriza locurile de comercializare
a băuturilor alcoolice și vor prelua
probe ale vinurilor moldovenești
pentru a confirma dacă acestea corespund sau nu cerințelor din Belarus și din Uniunea Vamală RusiaBelarus-Kazahstan. „În cazul în care vor
fi depistate încălcări ale legislației sanitarepidemiologice, vor fi luate toate măsurile
necesare prevăzute de legislație“, susține
sursa citată. Belarus se află pe locul doi în
topul cumpărătorilor băuturilor alcoolice
din Moldova, cu o cotă de 22% din livrări,
după Rusia - 29%.Urmează Ucraina cu
14%, Kazahstan cu 9,3%, SUA cu 5,7% și
Polonia cu 3,7%

Autoritățile Moldovei estimează
efectele embargoului impus de Rusia
privind livrările de vinuri moldovenești,
dar și o posibilă interdicție de a exporta
în această țară legume și fructe.
Potrivit surselor mass-media românești, aceasta a fost declarația viceministrului Afacerilor Externe și
Integrării Europene, Valeriu Chiveri,
în timpul întâlnirii de la București,
cu secretarul de stat român pentru
afaceri strategice, Bogdan Aurescu,
menționând că rezultatele studiului
vor fi trimise pentru evaluare partenerilor europeni pentru a ști cum să rezolvăm această problemă.
Conform informațiilor anterioare,
exportul anual al producției vinicole
moldovenești în Rusia este estimat la
60 de mil. de dolari SUA. Valeriu Chiveri a subliniat că săptămâna viitoare
o delegație de rang înalt a Republicii
Moldova se va deplasa la Moscova pentru a discuta problema embargoului, în
scopul de a înțelege unde se termină
aspectele tehnice și încep cele politice.
El a ținut să sublinieze că aici nu este
vorba doar de interzicerea exporturilor
de băuturi alcoolice în Rusia, după care,
cum este de așteptat, vor fi întreprinse
aceleași măsuri pentru a sista livrările
de fructe, legume și alte produse moldovenești.
«La moment realizăm studiul de
evaluare a impactului, care va fi trimis partenerilor europeni, pentru a
vedea cum am putea rezolva problema», a spus Valeriu Chiveri. El și-a
exprimat înalta recunoștință față de
reacția promptă a autorităților române în problema sistării exporturilor de
vinuri către Federația Rusă, demonstrarea solidarității, dispunerea de a
mări cantitatea vinurilor procurate din
Moldova și de a oferi un ajutor concret, alături de alte țări ale UE. «Apreciem foarte mult această susținere,
simțim că nu suntem singuri, simțim
că suntem mai puternici împreună», a
afirmat viceministrul MAEIE. Bogdan
Aurescu a declarat că în viitorul apropiat producătorii de vinuri din Moldova vor discuta problema creșterii exportului producției vinicole către țara
vecină cu retailerii din România.
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Reguli generale în executarea arăturilor
Este necesar ca procesele fizice, biologice și chimice din sol să se petreacă vreme cât mai îndelungată. Prin urmare, tot
timpul când pământul nu este ocupat de
o cultură, el trebuie să stea arat și grăpat,
fără buruieni, negru. Prima regulă, deci,
se poate formula astfel: pământul să fie
întotdeauna negru. Să nu întârziem nici
o zi aratul după ridicarea recoltei excepție de la aceasta o fac terenurile supuse
eroziunii prin apa sau vânt.
Solul trebuie lucrat când este reavăn.
Această a doua regulă are o însemnătate deosebită și asupra ei este necesar de
stăruit mai mult.
Dacă arăm un sol mai argilos sau lutos la un conținut prea mare de umiditate, plugul scoate felii sau curele care se
întăresc și apoi se mărunțesc foarte greu.
Solurile argiloase au în alcătuirea lor
o proporție mare de părticele coloidale
care sunt cristaline și de formă lamelară,
ca niște foițe de mică, sau de forma unor
fibre late și netede. Fiecare particulă coloidală argiloasă este formată din molecule sau unități suprapuse. Părticelele
coloidale de argilă bine umezite se lipesc
unele de altele când sunt presate de piesele active ale plugului. Ele se mențin
lipite așa cum se menține o lamă și o
lamelă care au între ele un strat subțire
de apă. În aceasta stare solul apare plastic și se poate de forma și modela ca o
pastă. Când se usucă felia de sol argilos,
rămâne cu aceiași formă din cauza coeziunii mari ce o au părticelele coloidale
lamelare. După perioade îndelungate de
secetă, când solul pierde multă apă și
chiar apa dintre lamele, se formează în
masa solului bulgări mari și consistenți
despărțiți între ei prin crăpături mai
mari sau mai mici.
Dacă arăm solul când este prea uscat, scoatem la suprafață bulgări mari.
Mărunțirea acestor bulgări se face foarte greu și cu multă cheltuială de energie. Numai la un conținut mijlociu de
umiditate plasticitatea și coeziunea au
valori minime și solul se poate lucra
în condiții fizice bune, cu cheltuială de
energie și de combustibil normală, cu
uzaj minim al mașinilor și uneltelor
agricole. Aratul solului la un conținut
optim de umiditate are o însemnătate
tehnică deosebit de mare, iar consecințele economice și organizatorice sunt
de asemenea foarte mari.

Un sol argilos sau luto - argilos, arat la
un conținut optim de umiditate se poate
pregăti pentru semănat deseori numai cu
o singură grăpare. Același sol la un conținut prea mare sau prea mic de umiditate,
când se scot bulgări mari și consistenți se
pregătește pentru semănat prin lucrări
numeroase și repetate de discuire, tăvălugire și grăpare fără ca totuși să se poată
sfărâma toți bulgării. Într-un teren bulgăros, semănatul este neuniform, răsărirea neomogenă, cu goluri multe în care
cresc buruienile și recolta va fi scăzută
cantitativ și slabă calitativ.
Pe lângă aceasta, lucrările repetate
sfărâmă agregatele și structura se distruge în proporție mare.
Solul trebuie să aibă un conținut optim de umiditate mai ales dacă este lucrat curând înainte de semănat. Poate
avea un conținut ceva mai mare sau mai
mic decât cel optim și prin arat se pot
scoate bulgări nu prea mari, dacă semănatul urmează la un interval mai lung
după arat. Până la semănat, bulgării se
pot sfărâma prin uscare și umezire sau
prin îngheț și dezgheț.
Starea de umiditate a solului influențează în mod covârșitor calitatea arăturii. Solul trebuie lucrat la starea de umiditate optimă sau umiditate structurală.
Numai când este arat în această stare,
brazda se revărsă după plug în glomerule de diferite mărimi, iar glomerulele își
păstrează mai multă vreme stabilitatea.
Conținutul optim de umiditate este
diferit de le sol la sol. În general este mai
puțin mic decât umiditatea corespunzătoare punctului limită de aderență, puțin mai mic de asemenea decât umiditatea corespunzătoare capacității de câmp
și valorii echivalente a umidității. Solurile grele și mijlocii se lucrează bine la
un conținut de umiditate de 15-20 % din
greutatea solului uscat. Solurile nisipoase, având o coeziune foarte mică se pot
lucra bine intr-un interval de umiditate
mult mai mare 14-28 % din greutatea
solului uscat.
Problema umidității optime, la care
se poate lucra solul, a preocupat mulți
cercetători. Unii socotesc că umiditatea
optimă este 50 % din capacitatea capilară alții consideră că solul se lucrează cel
mai bine la 70 % din capacitatea capilară. Această cifră crește puțin când se lucrează țelinele, care au o structură foarte

bună. De asemenea, crește puțin când
tractorul lucrează la viteză mai mare, a
II-a sau a III-a.
Cernoziomurile pot fi lucrate bine ca
un conținut de umiditate de 22,4-25,6 %
din greutatea solului uscat.
Pe podzoluri, umiditatea optimă este
50-60 % din capacitatea capilară.
Pe solurile nisipoase și nisipo-lutoase se poate realiza o arătură bună cu o
stare de umiditate care poate să urce
până la 95 % din capacitatea capilară.
Este necesar, deci, ca în fiecare gospodărie să se știe care este umiditatea
optimă la care se poate ara solul și să se
lucreze, pe cât posibil, numai la această
stare optimă.
Solurile bogate în calciu și humus se
lucrează relativ ușor.
Solurile cu structură stabilă se lucrează ușor, la aceste soluri coeziunea
în interiorul glomerulelor structurale
este mare, dar adeziunea glomerulelor
la unelte este mică, coeziunea între glomerule este de asemenea mică și de acea
rezistența pe care o opune solul la lucrul
cu uneltele este mică.
Solurile decalcificate și debazeificate,
în care porecumpănește bioxidul de siliciu coloidal podzolurile, se lucrează greu
pentru că nu au structură.
Starea structurală a solului joacă
de asemenea un rol important. Solurile care se află în bună stare de cultură,
îngrășate și lucrate rațional în trecut, ce
lucrează bine și ușor, în timp ce solurile
aflate într-o stare rea de cultură se lucrează greu.
Clima și mersul vremii influențează
calitatea arăturii. În climele umede se
realizează greu o arătură bună, din cauză
că solul este levigat și aproape în permanență umed. În climele prea aride sau în
anii secetoși, de asemenea calitatea arăturii lasă de dorit. Se ară pe uscăciune și
se scot bolovani, iar mărunțirea acestora
cu unelte ajutătoare duce la pulverizarea
parțială și la stricarea structurii.
Cel mai bine se lucrează solurile din
zonele intermediare, cu umiditate potrivită, cum sunt cernoziomurile degradate și solurile brune-roșcate de pădure,
când nu sunt prea argiloase.
Pentru a realiza la suprafață un strat
afânat și mărunțit, arătura trebuie grăpată în aceiași zi. Grăpatul nivelează
solul și micșorează suprafața de evaporație, mărește procentul de agregate la
suprafață și realizează un strat protector
pentru păstrarea umidității în sol, fără

să împiedice pătrunderea în sol a unei
noi cantității de apă din precipitații.
Excepție fac arăturile de toamnă.
Acestea se lasă negrăpate, în brazdă crudă, spre a expune o suprafață cât mai
mare înghețului, care este un agent important în realizarea structurii optime.
Arăturile de toamnă negrăpate mai îndeplinesc rolul și de a reține zăpada.
Această recomandare este valabilă
numai în regiunile în care iarna cade
multă zăpadă și temperatura scade
mult. În regiunile în care nu cade multă
zăpadă și pământul este expus să piardă
umiditatea sa chiar în timpul iernii, acolo trebuie grăpată și arătura de toamnă.
Rădăcinile plantelor pătrund până la
o adâncime destul de mare, până la 1 m
și mai mult. Cerealele trimit rădăcinile
până la 176 – 232 cm, leguminoasele la
90 – 216 cm, sfecla la 173 cm, cartofii la
243 cm, lucerna până la 10 m.
Teoretic, ar trebui ca solul să fie
mobilizat pe o adâncime cât mai mare.
Acest lucru nu este posibil și nici nu
este necesar pentru marea majoritate a
plantelor cultivate. La plantele de mare
cultură se face o dezmiriștire, o arătură
adâncă de 18 – 20 cm și o lucrare superficială de însămânțare. Sfecla, bumbacul și lucerna prosperă și mai bine
într-o arătură adâncă de 25-30 cm. Înființarea plantațiilor de pomi roditori și
vită de vie cer o desfundare de până la
cel puțin 60 cm.
Arăturile adânci sunt necesare mai
ales pe terenurile îmburuienate, spre a
le curăța. Odată ce terenul a fost curățit și pus în bună stare de cultură, se pot
face arături mai în față. Este mai important să se are la timp, să se are de două
ori, decât adânc o singură dată.
Dar pe solurile plastice, reci cu subsol puțin permeabil, arăturile adânci
sunt indispensabile, pentru a aerisi solul, a stimula viața bacteriană și a ușura
pătrunderea rădăcinilor plantelor.
Adâncimea arăturii variază nu numai cu necesitățile plantelor și cu tipul
de sol, dar și cu mersul vremii, și cu starea de umiditate a solului. În sezonul
secetos, când solul este uscat, nu putem
face decât lucrări superficiale. Arătura
adâncă se face în sezonul ploios, când
solul este în sare optimă de umiditate.
Nu este bine a lucra mereu la aceiași
adâncime, fiindcă în acest caz se formează la nivelul tălpii plugului un strat
întărit numit ‚,bătătura plugului’’.
Agra.ro
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6 lucruri mai puțin știute
despre agricultura Chinei
Încă din luna mai, când o companie chineză de stat a decis să achiziționeze gigantul
din industria suinelor, Smithfield, toată lumea și-a întors interesul, încă o dată, către
țara asiatică cu o uriașă putere de cumpărare și care acum se orientează spre sectorul
agricol. Tom Philpott de la Grist.org a analizat situația și a descoperit elemente ce indică o reală problemă în China, o țară cu locuitori tot mai interesați de hrană consistentă, care iau în greutate și care se confruntă de multe ori cu apă contaminată și zone
poluate.

4.

Concentrată pe transformarea sa industrială, China a neglijat mult timp agricultura națională ajungând
astăzi la un paradox: hrănește un sfert din populația
globului cu un procent de doar 7% din totalul suprafeței
agricole mondiale. Din 1978, numărul fermelor chineze s-a triplat, dar acest lucru nu este suficient pentru
că în prezent, statul chinez are de mulțumit un număr
tot mai mare de oameni care doresc să consume carne,
iar ca să produci fripturi pentru 1,2 miliarde de locuitori înseamnă suprafețe uriașe și cantități enorme de
apă, exact acele resurse ce, în ultimii zeci de ani au fost
alocate zonelor și activităților industriale.
Astfel, există elemente mai puțin știute despre
agricultura actuală din China.

Problemele de sol ale Chinei sunt considerate secrete de stat. Guvernul de la
Beijing a demarat un studiu național privind situația,
dar rezultatele cercetării nu au fost făcute publice.
Este însă evident că toxicitatea solului este o problemă majoră care se afectează posibilitatea de producere a alimentelor. Mai mult, în luna mai a acestui an,
oficialități sanitare din sudul orașului Guangzhou au
depistat un nivel ridicat de cadmiu, un metal cancerigen. Îm 2011, Universitatea de Agricultură din Nanjing a anunțat și ea că a descoperit cadmiu în 10% din
mostrele de orez din țară și 60% din contaminare s-a
depistat în sudul Chinei.

1.

5.

Suprafața agricolă este în continuă scădere. În ciuda dimensiunii statului chinez,
această resursă este limitată. Între 1997 și 2008, China a pierdut 6,2% din suprafața sa agricolă în favoarea
exitenderii de fabrici și zone industriale.

2.

SUA are de 6 ori mai mult teren agricol
pe cap de locuitor decât are China care,
în prezent, are doar 0,09 hectare de persoană. Această
suprafață este jumătate din media globală.

3.

Peste 20% din solul chinez este poluat,
problemă apreciată ca ”scăderea calității solului”. În total, 40% din suprafața agricolă a Chinei este
degradată de eroziune, salinizare, aciditate și 20% este
poluată de activități industriale, scurgeri, abuzuri de
chimicale agricole.

Sistemul alimentar chinez are la bază
cărbunele. Această industrie degradează
apele și solul, dar afectează și indirect agricultura.
Miracolul recoltelor bogate din China se bazează pe o
tot mai ridicată folosire a îngrășămintelor chimice pe
bază de nitrogen. Producerea acestora se face în cadrul
unor fabrici ce folosesc, în proporție de 70%, energia
cărbunelui.

6.

Cinci dintre cele mai mari lacuri din
China au porțiuni fără viață în urma
contaminărilor cu fertilizatori. Informația a fost publicată în 2008 de către o universitate locală într-un
ziar regional. Folosirea intensă a îngrășămintelor cu
azot scad pH-ul solului, făcându-l acid și mult mai
puțin fertil.

China cumpără Ucraina –
cel mai mare proiect agricol
din lume
China intenționează să cheltuiască câteva miliarde de yuani
pentru a cumpăra teren agricol
în Ucraina, în cadrul unui proiect care are toate șansele să devină cel mai mare proiect agricol peste hotare al țării.
Mișcarea reprezintă un pas
semnificativ înainte, în eforturile Chinei de a încuraja companiile private să facă agricultura
în alte țări, pe fondul cererii tot
mai mari de alimente din România.
În prima fază a proiectului,
Ucraina ar urmă să asigure Chinei cel puțin 100.000 de hectare de teren - o bucată de pământ
cu dimensiunile Hong Kongului, teren de bună calitate în
estul regiunii Dnipropetrovsk,
în special pentru cultivarea cerealelor și pentru înființarea de
ferme de porci.
Produsele vor fi vândute

către două conglomerate deținute de statul chinez, la prețuri
preferențiale. Proiectul se va
extinde treptat pentru a ajunge
în cele din urmă la trei milioane
de hectare achiziționate de China în Ucraina.
Ding Li, cercetător la Institutul de Consultanță Agricolă
din Beijing, a declarat că afacerea este cea mai importantă
afacere în domeniul agriculturii, pe care China o face în afară
țării.
Până în prezent, cele două
părți nu au făcut publică valoarea investiției, dar cotidianul
ucrainean Kiev Post a titrat,
luna trecută, că suma pe care
China o va investi se ridica
la 2,6 miliarde de dolari. Ziarul a numit înțelegerea drept
„o investiție străină fără precedent” în sectorul agricol din
Ucraina.

Undă verde pentru vânzarea produselor alimentare expirate. În Grecia
Retailerii din Grecia vor putea
vinde produse alimentare expirate
la un preț de până la trei ori mai
mic, în raioane special amenajate,
începând de duminică. Produsele
marcate cu inscripția “a se consuma de preferință înainte de” (n.r.
best use before), al căror termen
de valabilitate a expirat, vor putea
fi comercializate timp de maxim
trei luni. Astfel, alimentele cu un
termen de valabilitate ce indică
ziua și luna vor putea fi vândute încă o săptâmână după data
marcată pe ambalaj, cele care au
inscripționate luna și anul – încă
o lună, iar cele care au trecut pe
pachet doar anul în care expiră –
încă trei luni. Produsele perisabile

nu intră sub incidența acestei legi,
iar lactatele, brânzeturile și mezelurile expirate se vor vinde doar în
anumite condiții.
Legislația europeană prevede

că garantarea siguranței alimentelor este o responsabilitate comună
a guvernelor, producătorilor, industriei și consumatorilor.
În Uniunea Europeană, terme-

nul de valabilitate al alimentelor
este marcat în două moduri care
le clasifică în produse care, consumate după ce expiră, prezintă
ris¬curi pentru sănătatea consumatorului (n.r. “a se consuma înainte de”) și cele care se păstrează
cel mai bine o anumită perioadă
de timp după care își pierd din
proprietăți (n.r. “a se consuma de
preferință înainte de”). Acestea
din urmă pot fi consumate și după
ce termenul de valabilitate expiră,
deși producătorii nu garantează că
alimentele își vor menține aceleași
proprietăți (gust, miros).
Parlamentul European a votat în ianuarie 2012 o rezoluție
care, printre altele, propune ca

produsele ce sunt pe cale să expire să fie vândute la prețuri reduse ori să fie donate băncilor de
alimente (pentru a le oferi celor
nevoiași). Practicile din țările
scandinave (n.r. Danemarca, Suedia) cu privire la anumite alimente sunt cele mai apropiate de
politicile europene. Magazinele
de panificație din aceste țări oferă gratis produsele nevândute de
peste zi organizațiilor sau persoanelor fizice. Aceeași politică
o au și unele supermarketuri
pentru produsele ce sunt foarte
aproape de expirarea termenului
de valabilitate sau al căror aspect
a fost afectat de condițiile de depozitare.
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Cereri și oferte – perioada 1 - 12 septembrie 2013 (www. agravista.md)
OFERTE
Nume
produs

Descriere produsului

Cantitate

Regiune

PRODUSE CEREALIERE
Grâu

Grâu

Grâu

Vând grâu

Vând grâu
Vând grâu alimentar, conţinutul de gluten
23%

5 tone

10 tone

300 tone

Glodeni, s. Dușmani, Telefon: (249) 74586
begin_of_the_skype_highlighting Telefon
mobil: 068554002
Glodeni, s. Petrunea, Telefon: (249) 24069
begin_of_the_skype_highlighting Telefon
mobil: 079140861
Fălești, s. Catranic, Director: Turea Grigorii, Telefon: (259) 52773, Telefon mobil:
069101052

Grâu

Vând grâu alimentar, conţinutul de gluten
22%

250 tona

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

Grâu

Grâu alimentar
23% gluten, 90% 400 tone
IDC

Ungheni, str. Naţională 17, Manager: Vorobiov Victor, Telefon: (236) 23051 Telefon
mobil: 069139292, Fax: (236) 23808, Email:
mdsperanta@mail.ru

Grâu

Comercializez
grâu

nelimitat

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

Grâu

Grâu alimentar,
conţinutul de
gluten-23%

800 tone

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

Grâu

Vând grâu alimentar, conţinutul de gluten
21%.

Grâu

Grâu alimentar
23% gluten, 95% 100 tone
IDC

Ungheni, s. Tescureni, Telefon: (236) 20616
Email: traidanagro@gmail.com

Se vinde grâu
furajer

Fălești, s. Doltu, Telefon: (259) 58418,
Telefon mobil: 069319420

Grâu

Grâu

Vând grâu
alimentar,
conţinutul de
gluten-22%

100 tone

50 tone

150 tone

Fălești, s. Sărata Nouă, Director: Bucicovschi Adela, Telefon: (259) 64457, Telefon
mobil: 068525144

Ardei
dulce

Vând ardei dulce nelimitat

Orhei, s. Donici, conducător: Cibotari Serghei, Telefon mobil: 079569855

Ardei
dulce

Vând ardei dulci

2 tone

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

Ardei
dulce

Comercializăm
ardei dulce

30 tone

Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil:
069194978

Varză

Comercializăm
varză, soiul
Vestri

20 tone

Briceni, s. Colicăuţi, Telefon mobil:
069195685

Varză

Vând varză

4 tone

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

Varză

Comercializăm
varză

2 tone

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

Varză

Comercializăm
varză, soiurile
Slava, Gloria,
Pructor

100 tone

Briceni, s. Colicăuţi, Telefon: (246) 24384
Telefon mobil: 068894438

Varză

Comercializăm
varză

100 tone

Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil:
069194978

Varză
conopidă

Comercializăm
varză conopidă

2 tone

Briceni, s. Colicăuţi, Telefon: (246) 24384
Telefon mobil: 068894438

Morcov

Comercializăm
morcov

30 tone

Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil:
069194978

Roșii

Comercializăm
roșii

1.5 tone

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

Roșii

Roșii de seră

5 tone

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

Roșii

Comercializăm
roșii

600 kg/zilnic

Drochia, s. Popeștii de Jos, Telefon: (252)
27032 Telefon mobil: 079386420

Roșii

Roșii de seră și
de câmp

10 tone

Ungheni, s. Manoilești, Telefon: (236)
73253 Telefon mobil: 0795 50647

Roșii

Roșii de sera

5 tone

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

Roșii

Roșii de seră

5 tone

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

Roșii

Roșii de seră

10 tone

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

Roșii

Vând roșii de
calitate înaltă

5 tone

Fălești, s. Hitrești, Conducator: Ceahur
Mihail, Telefon mobil: 068848400

Fălești, s. Doltu, Director: Ursu Ion, Telefon: (259) 58563, 067178563

Floareasoarelui

Vând floarea
soarelui de cali- 500 tona
tate înaltă

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

Floareasoarelui

Vând floarea
soarelui din roa- 30 tona
dă anului curent

Fălești, s. Doltu, Director: Ursu Ion, Telefon: (259) 58563, 067178563

Roșii

Roșii de seră

10 tone

Ungheni, s. Manoilești, Manager: Glodeanu Vladislav, Telefon: (236) 73253 Email:
vladislav_glodeanu@mail.ru

Orz

Vând orz

nelimitat

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

Roșii

Roșii de seră

5 tone

Ungheni, s. Grozasca, Manager: Pascaru
Ion, Telefon mobil: 068022244

Orz

Vând orz pentru
furaj

15 tone

Fălești, s. Horești, Director: Revenco
Anton, Telefon: (259) 77174, Telefon mobil:
079850249

Roșii

Vând roșii

3 tone

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

Roșii

Comercializăm
roșii

10 tone

Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil:
069194978

Orz

Se vinde orz de
calitate bună

50 tone

Fălești, s. Catranic, Director: Turea Grigorii, Telefon: (259) 52773, Telefon mobil:
069101052

Vinete

Comercializăm
vinete

500 kg

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

Ovăs

Vând ovăs

18 tone

Fălești, s. Doltu, Director: Ursu Ion, Telefon: (259) 58563, 067178563

Vinete

Vând vinete,
stare proaspătă

3 tone

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

Fasole
uscată

Vând fasole

8 tone

Glodeni, s. Petrunea , Telefon: 067460602
begin_of_the_skype_highlighting

Vinete

Comercializăm
vinete

60 tone

Edineţ, s. Hlinaia, Telefon: (246) 50134
mobil: 068346021

Vinete

Comercializez
vinete

2 tona

Drochia, s. Sofia, Telefon: (252) 27032

Vinete

Comercializăm
vinete

10 tone

Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil:
069194978

Pătrunjel

Vând pătrunjel

500 kg

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

Salată

Comercializăm
salată

300 bucăţi

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

LEGUME
Gogoșari

Comercializăm
gogoșari

o tonă

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

Gogoșari

Comercializăm
gogoșari

15 tone

Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil:
069194978

Ardei
dulce

Comercializez
ardei dulce

5 tone

Drochia, s. Sofia, Telefon: (252) 27032

Ardei
dulce

Comercializăm
ardei dulce

1000 kg

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

CERERI ŞI OFERTE
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Bostan

Comercializez
bostani

Ceapă

Comercializez
ceapă de masă

3 tone

Drochia, s. Sofia, Telefon: (252) 27032

Usturoi

Vând usturoi

2 tone

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

Castraveţi

Comercializăm
castraveţi

500 kg

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

Castraveţi

Comercializăm
castraveţi

5 tone

Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil:
069194978

5 tone

Orhei, s. Podgoreni, Telefon: (235) 50280
Telefon mobil: 67181142

ECHIPAMENTE AGRICOLE
Echipamente
agricole

Vând automobilul GAZ-53, stare o unitate
tehnica bună

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

Echipamente
agricole

Vând automobilul MAZ-5549,
o unitate
starea tehnică
bună

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

Echipamente
agricole

Tractor T-40
în stare foarte
bună

Ungheni, s. Berești, manager: Cazacov
Sofia, Telefon: (236) 93421 begin_of_the_
skype_highlighting

Echipamente
agricole

Vând oloiniţă,
capacitatea de
200 kg/h

o unitate

Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil:
060006888

Echipamente
agricole

Vând tractor
T-150, în stare
bună

o unitate

Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil:
060006888

Echipamente
agricole

Vând tractor
T-70, în stare
bună

1 unitate

Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil:
060006888

o unitate

FRUCTE
Prune

Prune Stenley

2 tone

Ungheni, s. Alexeevca, Manager: Frunze
Vladimir, Telefon: (236) 71324 begin_of_
the_skype_highlighting

Prune

Prune Stenley

15 tone

Ungheni, s. Cetireni, Telefon: (236) 41382
Telefon mobil: 079171730

Prune

Prune Stenley

10 tone

Ungheni, s. Cetireni, Manager: Timoﬅi Serghei, Telefon: (236) 41275 Telefon mobil:
079578045

Prune

Prune Stenley

o tonă

Ungheni, or. Cornești, manager: Iarmaliuc
Constantin, Telefon: (236) 61447 begin_
of_the_skype_highlighting

Mere

Mere soiul
Florina, Idared,
Liberti, Golden

40 tone

Ungheni, s. Cetireni, Telefon: (236) 41382
Telefon mobil: 079171730

Mere

Comercializăm
mere, Soiul Gol- 20 tone
den Rezistent

Briceni, s. Colicăuţi, Telefon mobil:
069195685

Mere

Mere Idared,
Golden

Ungheni, s. Năpădeni, Manager: Jantovan
Anatol, Telefon: (236) 47389 Telefon mobil:
069259228

40 tone

Vând mere pen80 tone
tru suc

Fălești, s. Catranic, Director: Turea Grigorii, Telefon: (259) 52773, Telefon mobil:
069101052

Comercializăm
mere de vară

20 tone

Drochia, s. Popeștii de Jos, Telefon: (252)
27032 begin_of_the_skype_highlighting
end_of_the_skype_highlighting, Telefon
mobil: 079386420

Struguri

Struguri tehnici
de soiul Aligote

nelimitat

Orhei, s. Peresecina, conducator: Bratunov
Vasile, Telefon: (235) 47475 Telefon mobil:
069157673

Struguri

Comercializez
struguri

nelimitat

Orhei, s.Donici, conducător: Cibotari Serghei, Telefon mobil: 079569855

Struguri

Struguri de
soiuri tehnice,
nelimitat
Aligote, Rcatiteli

Orhei, s. Peresecina, conducator: Bratunov
Liuba, Telefon: (235) 47 230, Telefon mobil:
0 691 57673

Struguri

Vând struguri

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

Gutui

Gutui soiul Auriu 3 tone

Mere

Mere

nelimitat

Ungheni, s. Cetireni, Telefon: (236) 41382
begin_of_the_skype_highlighting Telefon
mobil: 079171730
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PRODUSE APICOLE
Produse
apicole

Miere polifloră

800 kg

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

Produse
apicole

Se vinde miere
de albine, polifloră

700 kg

Fălești, s. Glingeni, Conducator: Bujag Vladimir, Telefon: (259) 71599, Telefon mobil:
068941228

Produse
apicole

Vând miere de
albine, polifloră, 800 kg
calitate bună

Fălești, s. Glingeni, Conducator: Bujag
Anatol, Telefon: (259) 71442, Telefon
mobil: 078787934

Produse
apicole

Comercializăm
miere de albini
polifloră, amba- 100 unităţi
lata în borcane
de un litru

Drochia, s. Popeștii de Jos, Telefon: (252)
27032 begin_of_the_skype_highlighting
end_of_the_skype_highlighting, Telefon
mobil: 079386420

Produse
apicole

Comercializăm miere de
500 kg
albini polifloră în
bacuri

Drochia, s. Popeștii de Jos, Telefon: (252)
27032 begin_of_the_skype_highlighting
end_of_the_skype_highlighting, Telefon
mobil: 079386420

Produse
apicole

Comercializăm
miere de albini
ambalată în
30 bucăţi
căldărușe a câte
un kg

Drochia, s. Fîntîniţa, Telefon: (252) 41251

ANIMALE ȘI PRODUSE ANIMALIERE
Porci

Comercializăm
porci de carne

10 unităţi

Drochia, s. Gribova, Telefon mobil:
060491969

Porci

Comercializăm
purcei a câte
30 kg

30 unităţi

Drochia, s. Gribova, Telefon mobil:
060491969

Produse
lactate

Vindem caș de oi 100 kg

Comercializăm
Produse
carne de porc, în nelimitat
animaliere
diferite forme

Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54380
Telefon mobil: 079380439
Drochia, s. Gribova, Telefon mobil:
060491969

TERENURI ȘI CONSTRUCŢII
Comercializăm
Terenuri și
o vagoneta în
construcţii
stare bună

o unitate

Drochia, s. Chetrosu, Telefon: 068385313

Se vinde carcasa
unui depozit
cu dimensiunile 10*30 m,
Terenuri și
sau împreună
o unitate
construcţii
cu terenul de
sub carcasa și
materiale de
construcţie

Drochia, s. Chetrosu, Telefon: 068385313

Terenuri și Se vinde depozit
o unitate
construcţii cu teren 27,7 ari

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

CERERI
Nume
produs

Descriere
produsului

Cantitate

Regiune

Echipamente
agricole

Cumpăr plasă
pentru seră

o unitate

Drochia , s. Antoneuca, Telefon mobil:
069194978

Echipamente
agricole

Cumpăram
sistem de
irigare prin
o unitate
picurare pentru
seră

Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil:
069194978

Floareasoarelui

Procurăm floarea soarelui,
nelimitat
soiul Donscoi

Chișinău, Telefon: 0 22 24384, Telefon
mobil: 060110027

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

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

