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Agricultorii ar putea plăti
un impozit unic
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Calitatea şi mărimea fructelor
poate ﬁ controlată prin rărire

Începând cu anul 2013, producătorii agricoli ar putea plăti un impozit unic consolidat, care
va înlocui toate taxele și impozitele cu excepția TVA, contribuțiilor sociale de stat și primelor
de asigurare obligatorie de asistență medicală. Ministerul Finanțelor a propus această
modificare în politica fiscală pe anul viitor pentru „a susține și dezvolta sectorul agricol, prin
simplificarea sistemului de impozitare, evidenței contabile și administrării fiscale”.
Noua măsură propusă de Ministerul
Finanțelor are drept scop simplificarea
administrării fiscale și prevenirea schemelor de evaziune. Agricultorii salută
intenția autorităților, dar se tem că taxa
unică ar putea fi mai mare decât toate celelalte luate împreună.
Vasile Cociu, directorul gospodăriei agricole Carahasani-Agro SRL, spune
că ideea promovată de autorități pare a
fi una bună. „Sunt mai multe beneficii.
De exemplu, nu va mai fi nevoie ca producătorii să întocmească și să prezinte
numeroase rapoarte la diverse instituții.
Principalul avantaj este însă că toate gos-
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podăriile agricole vor fi puse în condiții
egale și vor plăti aceeași taxă, ceea ce va
duce la eliminarea evaziunii fiscale”, a
precizat omul de afaceri.
În același timp, șeful întreprinderii
atrage atenția asupra unor posibile probleme. „Totul depinde de mărimea impozitului unic. Acum șapte ani, am fost unul
dintre inițiatorii proiectului prin care a
fost introdus impozitul unic în agricultură, cu titlu de experiment. Acesta a eșuat
însă din cauza că a fost stabilită o mărime
prea mare. Foarte multe gospodării agricole nu au fost în stare să achite la timp
taxa”, a explicat Vasile Cociu.

Dumitru Budianschi, director de Programe la centrul analitic Expert-Grup,
atrage atenția asupra faptului că propunerea Ministerului Finanțelor nu este
formulată suficient de clar și de aceea
este greu de spus care va fi impactul
acesteia.
„În document scrie că impozitul unic
consolidat va înlocui toate impozitele și
taxele cu excepția TVA, contribuțiilor de
asigurări sociale de stat și primelor de
asigurare obligatorie de asistență medicală. Nu este clar însă ce anume presupune noțiunea «toate»”, apreciază economistul.
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Ofertă și preț stabil la cartofi

Primele căpsune
de producție autohtonă
au apărut pe piață
Prima producție de căpșuni moldovenești a apărut în vânzare în piețele din Chișinău. La moment,
căpșunile autohtone costă cu 60 la sută mai mult decât cele din import, prețul variază între 80 și 100 de
lei pentru un kilogram.
Vânzătorii spun că vânzarea e cam slabă, din cauza prețurilor mari, dar se justifică prin faptul că și
cheltuielile sunt mari.
În total, în Moldova sunt 400 de hectare cultivate
cu căpșuni în raioanele Soroca, Criuleni și Orhei.

Piețele din țară continuă să fie asigurate din plin cu cartofi de producție
autohtonă. Cu toate că producția este
calitativă prețul nu depășește 3 lei pentru un kilogram.
Producătorii de cartofi susțin ca
anul acesta nu vor mai recolta cartofi,
iar cei ce vor hotărî să cultive o vor face

pe suprafețe foarte mici. Comparativ
cu perioada similara a anului precedent, prețurile la cartofi s-au diminuat considerabil: pe piața din Bălti - cu
93%, Edineț - cu 88%, Cahul - cu 80%,
Ungheni - cu 67%, Chișinău - cu 63%.
Pe piețele internaționale a fost înregistrată o situație similara: în Rusia

(Moscova) cartofii se vând la un preț
de 10,00 RUB/kg (3,90 lei/kg). Pe piețele din Ucraina (Copani și Lvov) prețul este de 1,62 și respectiv 1,32 lei/kg
în scădere cu 82 și respectiv 83%.
Operatorii de pe piață susțin ca
prețurile se vor micșora odată cu apariția cartofilor timpurii pe piață.

Banca Mondială este îngrijorată
de creșterea prețurilor la alimente
Prețurile la alimente cresc în întreaga lume. La nivel global, acestea
au crescut cu 8% în ultimele patru
luni, cu 6% sub vârful istoric din februarie anul trecut, potrivit raportului
Băncii Mondiale. În raportul instituției financiare mondiale se mai spune
că preturile la grâu au crescut în Belarus din martie anul trecut cu 92%, iar
în Republica Moldova cu 56%, în timp
ce au scăzut în Kârgâzstan cu 19%, cu
11% în Georgia, iar în Ucraina cu 9%.
„Prețurile alimentelor la nivel
global cresc din cauza scumpirii petrolului, a creșterii cererii de produse

alimentare de import în Asia, a timpului nefavorabil în Europa, America
de Sud și Statele Unite, dar și din cauza deprecierii dolarului american”, se
spune în raport.
Indicele prețurilor la hrană al
Băncii Mondiale arată că e vorba în
special de prețurile la produsele alimentare de bază, cereale și ulei, care
au crescut constant din ianuarie 2012
încoace.
Țările în curs de dezvoltare au
avut de suferit de criza prețurilor la
energie și alimente din 2008-2009,
care a generat nemulțumiri sociale

și a dus în unele state ale lumii la interzicerea exporturilor de alimente.
Creșterile de prețuri care au urmat în
2010 și la începutul lui 2011 au dus la
o creștere a producției la principalele
culturi agricole.
Chiar dacă prețurile la alimente
au crescut, Banca Mondială nu poate
prezice o eventuală criză alimentară.
„E greu de spus dacă creșterea prețurilor înregistrată până acum va duce
la o nouă criză alimentară globală, din
cauză că nu există încă un mecanism
de identificare a primelor semne ale
unei astfel de crize”.

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 03.05.2012
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Vești proaste pentru consumatori:
Carnea, fructele și alcoolul se vor scumpi

 EDITORIAL

Anul 2013 vine cu vești proaste pentru consumatori, scrie ziarul Adevarul. Conform sursei,
autoritățile vor să mărească taxele indirecte, ceea ce va duce la scumpirea cărnurilor, a fructelor, a
alcoolului, dar și a țigărilor și produselor petroliere.

Liliana BEREGOI

Ca să ajungi
la fericire nu-ţi
trebuie hartă.
Îţi trebuie suflet
Într-un fel, cu necuvinte,
cu tăceri colorate, cu stele pe
tâmple sau mare-n priviri,
cu lumi agățate la urechi și
ceruri în gând, cu veri cuibărite în suflet și prietenii
în inimă, cu ploi însorite,
romane geniale și vise senine și cu toate lucrurile
care-mi mai trec acum prin
minte...e atât de frumoasă
fericirea...e-atât de blândă...
E curioasă și neastâmpărată, dar o adori, e fermecătoare și dulce, dar uneori, te
temi de cruda ei sinceritate.
Și vorbind cu ea afli despre
lumini care n-au strălucit
niciodată, despre zboruri
care nu s-au întors din zarea
lacrimilor, sau despre împliniri atât de frumoase, încât,
nu îndrăznești să șoptești
nimic, ca nu cumva să dispară ca un Castel de Nisip în
apa înspumată a mării.
Toată viața alergăm după
ea, după fericire și nu ne
dăm seama că ea durează
doar o clipă, că se află undeva în zare, e intangibilă
de cele mai multe ori și se
ascunde în parfum de flori,
în speranțe și vise. Pare atât
de îndepărtată și e atât de
aproape, aici alături în sufletul fiecăruia dintre noi și
atâta timp cât avem suflet
care vibrează, care are emoții, e viu, vom fi fericiți.

PUBLICAȚIE PERIODICĂ
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

Redactor-șef: Liliana BEREGOI
Machetare: Victor PUȘCAȘ
Adresa redacției:
MD-2004, Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare, 123 V.
Tel.: 23-56-98
e-mail: publicitate@agroinform.md
www.agravista.md
Comanda nr. 1357
Tiparul executat
la tipografia «PRAG-3»

3

Tiraj: 3500

Guvernanții planifică pentru anul 2013
noi modificări de politică fiscală și vamală,
inclusiv majorări de impozite și accize la o
serie de produse. Intenția este argumentată de șefii Ministerului Finanțelor atât de
necesitatea de a executa prevederile Programului de activitate al Guvernului, cele
ale Memorandumului cu FMI, cât și de necesitatea racordării la acquis-ul comunitar.
Alte motivații sunt: sporirea veniturilor la
buget și simplificarea administrării fiscale,
reducerea presiunii fiscale asupra contribuabililor, dar și „îmbunătățirea nivelului
de trai al populației, cât și diminuarea proporțiilor evaziunii fiscale și vamale”.
Una din cele mai sensibile modificări
este introducerea cotei standard a TVA de
20%, pentru producția agricolă primară,
în locul cotei reduse a TVA de 8%, cu restituirea directă din partea statului. Printre
mărfurile la care în prezent se aplică cota
redusă se numără pâinea, laptele, zahărul,
medicamentele, carnea, fructele și gazul
natural.

MODIFICĂRILE,
DESCURAJEAZĂ
PRODUCĂTORII
Deocamdată, inovația fiscală se referă
doar la carne și fructe. Economistul Viorel
Chivriga susține că, la prima vedere, aceasta va duce la o echitate între agenții economici, dar poate provoca și o nemulțumire
în rândul agricultorilor. „Sunt sceptic că pe
termen scurt și mediu această măsură va
contribui la creșterea veniturilor la bugetul
de stat și la diminuarea ponderii economiei neformale din mediul rural”, a precizat
Chivriga. Iurie Fală, director al Departamentului Cooperare în cadrul Federației
Naționale a Agricultorilor din Moldova
AGROinform, susține că politica fiscală a
statului este una ambiguă și extrem de instabilă. „Frecventele modificări de taxe, în
special în direcția majorării, descurajează
producătorii agricoli. Aceștia au nevoie de
o stabilitate, pentru a putea să-și planifice
investițiile și cheltuielile”, afirmă economistul.

AR PUTEA DUCE
LA EXTINDEREA
VÂNZĂRILOR
LA NEGRU
Dumitru Budianschi de la Expert-Grup,
spune că unificarea TVA va fi resimțită de
agenții economici care, în cazul cotelor diferențiate, aveau de recuperat mai târziu
taxa de la stat. Expertul nu exclude faptul
că intenția s-ar putea lovi de opoziția producătorilor agricoli. Aceștia, după ce vor
fi impuși să includă în prețul de vânzare
a cărnii sau a fructelor TVA de 20%, vor fi
nevoiți să scumpească producția, ceea ce
poate duce la scăderea vânzărilor.
„Prin restituirea de către autorități a
unei cote de TVA, agricultorii ar putea
obține o recompensă pentru diminuările

de vânzări”, explică Dumitru Budianschi.
Aceasta dacă subvenția va fi relativ simplu
de obținut. În caz contrar, ar putea duce la
extinderea vânzărilor la negru, conchide
expertul. De asemenea, autoritățile planifică ca de la 1 ianuarie 2013 să majoreze cu
5% accizele la produsele petroliere și automobile, ceea ce se va reflecta în scumpirea
acestor mărfuri pe piața locală.

VICIILE VOR DEVENI
UN LUX
Schimbările vor viza și taxele la țigări
și băuturi alcoolice. Astfel, acciza la țigaretele cu filtru se va majora cu 50%, de la
20 lei, pentru o mie de țigări, la 30 de lei.
Totodată, cota taxei ad-valorem aplicată la
produsele din tutun se va majora de la 24%
la 30%. Țigările fără filtru însă sunt scutite de taxa ad-valorem. Nicolae Corlăteanu,
reprezentantul companiei Japan Tobacco
International (JTI), consideră că majorarea se face disproporționat, astfel încât
prețul la țigările din segmentul mai scumpe
crește mai tare decât la cele din segmentul
celor ieftine, ceea ce contravine directivelor
UE la care a aderat și Republica Moldova.

„Deja s-a creat o situație când diferența de
preț este de șapte-opt ori mai mare. Aceasta va crește și mai mult, ceea ce va duce la
reorientarea consumatorilor către producția mai ieftină, respectiv statul va acumula
mai puține venituri decât planifică”, a precizat Nicolae Corlăteanu.
La bere, cota accizului se va majora cu
5%, în timp ce la alcoolul etilic de peste
80% accizul va crește de la 15 lei la 20 de
lei pentru un litru. „Toate aceste ajustări au
un scop bine definit, creșterea veniturilor la
bugetul de stat. Dar asta nu înseamnă că așa
va fi. Majorările de taxe și accize pot frâna
activitatea economică a contribuabililor”,
consideră economistul Viorel Chivriga.

MĂSURI DE SUSȚINERE
A PERSOANELOR
CU VENITURI MICI
Pe lângă inovațiile negative din domeniul fiscal, autoritățile vin și cu noutăți
pozitive. Astfel, angajații vor beneficia de
o scutire personală mai mare cu 5%, de la
8.640 de lei la 9.120 de lei. În aceeași proporție va crește și scutirea anuală pentru
persoanele întreținute: de la 1.920 de lei la
2.040 de lei. În cazul impozitului pe venitul
persoanelor fizice, se prevede majorarea cu
5% a tranșelor de venit impozabile: de la
25.200 de lei la 26.700 de lei. Măsura are
drept scop susținerea persoanelor fizice
cu venituri mici și transpunerea treptată a
presiunii fiscale asupra populației cu venituri medii și mari.
Va fi modificat și regimul de impozitare a venitului obținut sub formă de royalty
(drepturi de autor), prin stabilirea unei
cote unice a impozitului în mărime de 12%,
pentru toate categoriile de contribuabili.
Aceasta va exclude necesitatea depunerii declarației pe venit, în cazul obținerii a
unor astfel de sume. Se prevede și eliminarea impozitării dividendelor obținute de
agenții economici.
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În Republica Moldova se pot face
afaceri profitabile și în agricultură
„Țara Moldovei, țara agricultorilor”
D. Cantemir
Nicolai Caireac a fondat
Gospodăria Țărănească „Caireac Ion-Tudora” în anul 1996
pe teritoriul satului Dimitrova
din raionul Cantemir. Datorită
faptului că este un om energic,
onest și corect în business, hotărât să-și creeze el însuși succesul în viața a obținut rezultate
cu care se poate mândri.
Analizând
oportunitățile
pentru dezvoltarea businessu-

lui propriu a ajuns la concluzia
că e posibil să dezvolți o afacere profitabilă în agricultură și
anume în domeniul producerii
cepei pentru mâncare și sămânță.
Pe parcursul anilor fermierul a analizat minuțios aspectele economice și tehnologice ale
acestei activități, a obținut posibilitatea de a face cunoștință
cu alte afaceri similare desfășu-

rate de producători din Moldova și România.
Între timp a devenit un om
de afaceri cu nume în țară, s-a
împărtășit cu experiența și cu
metodele de producere cu alți
producători. Dacă în anul 1996
fermierul producea ceapă pe 3
ha de teren agricol și obținea
câte 20 tone/ha, în prezent
Nicolae Caireac este și un bun
producător de semințe de ceapă. Semințele de ceapă sunt solicitate atât pe piața internă, cât
și pe cea din România și Rusia.
Fermierul consideră că culti-

Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform

varea cepei este o afacere profitabilă și are următoarele avantaje:
- ceapa se întrebuințează pe
larg în alimentație și industrie
- se bucură de cerere sporită
pe piața locală și pe piețele vecine
- se păstrează bine în depozite specializate și poate fi
comercializată la prețuri avantajoase pe tot parcursul anului
- este o cultură rentabilă ce
permite obținerea profitului
- ceapa este relativ rezistentă la temperaturi scăzute și înghețuri, etc.

COMERCIALIZĂM VOPSEA

La creșterea cepei, Nicolae
Caireac folosește intens sistemul de irigare prin picurare și
îngrășăminte minerale. Respectarea tehnologiei de producere și orientarea din start spre
creșterea intensiva a cepei, i-au
permis să obțină recolte constante ridicate.
Alături de ceapă în GȚ “Caireac Ion-Tudora” sunt cultivate
roșii și culturi cerealiere, toate
terenurile fiind prelucrate cu
tehnica proprie.
Gospodarul deține un tractor MTZ 82, o combină nemțească, semănătoare, cultivator.
Are și un depozit de păstrare a
cepei, dar în cele mai dese cazuri comercializează ceapa direct din câmp.
Toată tehnica pe care o deține în gospodărie a fost achiziționată exclusiv din profitul
obținut de la comercializarea
seminței și cepei. GȚ „Caireac
Ion-Tudora” a creat 70 de locuri de muncă sezonieră pentru
locuitorii satului Dimitrova.
Succesul acestei noi afaceri,
obținut doar pe parcursul câtorva ani, îi permite lui Nicolae
Caireac să privească cu optimism în viitor să își construiască planuri reale de extindere a
afacerii.
OR Cantemir

CАДОВАЯ

anunţă selectarea grupurilor de fermieri pentru

DESTINATĂ PENTRU:

CREAREA COOPERATIVELOR
DE COLECTARE ŞI COMERCIALIZARE
A LAPTELUI

 Vopsirea curativă şi preventivă a tulpinilor şi a crengilor de schelet cu scopul de a spori rezistenţa pomilor
fructiferi şi a plantelor decorative în perioada de iarnă

Pot participa grupurile de fermieri care doresc să se asocieze şi
să investească în sistemul de colectare şi comercializare a laptelui.
Grupul de fermieri trebuie să fie format din cel puţin 10 persoane
care sunt din aceeaşi localitate, să aibă în gestiune una sau mai multe
vaci şi să să fie gata să contribuie cu mijloace financiare.
În cadrul proiectului, partenerii selectaţi vor beneficia de asistenţă
la crearea şi dezvoltarea cooperativei. AGROinform va contribui cu o
parte a finanţării.

 Protecţia de arsuri solare
 Dezinfectarea tulpinilor şi a crengilor, distrugerea
agenţilor patogeni provocatori de boli şi a dăunătorilor
 Protejarea împotriva atacului rozătoarelor şi a iepurilor
 Tratare în cazul de infectare cu cancer negru
 Acoperirea crestăturilor după retezarea la pepiniere
sau în livadă.

 Vopseaua înlocuieşte varul, posedă caracteristici mai efective.
 Conţine adaosuri antimicotice şi antimicrobiene.
 Stratul protector se păstrează pe suprafaţa plantelor un an întreg, rezistă la variaţiile
de temperatură de la -40 până la +40 grade.
PRODUSUL ESTE CERTIFICAT
ŞI SE COMERCIALIZEAZĂ LA PREŢ AVANTAJOS.

Cererile de participare pot fi depuse
prin e-mail: gdaraban@agroinform.md,
Detalii la telefonul: 0 22 21 02 26
Fax: 0 22 23 78 30.

SRL “FRUCT-EXCOM” MD-3733
Republica Moldova,
m. Chişinău
tel. 068066366, 069143708
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Guvernul va înființa Agenția Națională
pentru siguranța alimentelor
Guvernul va înființa Agenția
Națională pentru Siguranța Alimentelor. Parlamentul a votat, în
ședința de joi, un proiect de lege
în acest sens, în prima lectură.
Viceministrul
Agriculturii și Industriei Alimentare
(MAIA), Viorel Guțu, a menționat că “Agenția va prelua atribuțiile și responsabilitățile mai
multor ministere și agenții din
domeniul siguranței alimentelor, astfel eliminând dublarea
funcțiilor de control și supraveghere”; va avea menirea să
asigure inofensivitatea alimentelor și creșterea schimbului de
marfuri”; “datorită funcțiilor
preluate de la alte instituții, ea
va avea rolul de “Ghișeu unic”,
facilitând procesul de obținere
a avizelor.
“Crearea acesteia este în
conformitate cu realizarea Planului de acțiuni pentru instituirea Zonei de liber schimb cu
Uniunea Europeană. De asemenea, Agenția va reduce povara

administrativă și fiscală pentru
desfășurarea afacerilor, prin
perfecționarea și simplificarea
mecanismului de eliberare a
autorizației sanitare și sanitarveterinare, precum și micșorarea costurilor aferente avizării”,
a precizat Guțu.
Parlamentarii AIE și neafiliatul Igor Dodon au salutat crearea Agenției, dar nu

au fost de acord ca ea să fie
subordonată
Ministerului
Agriculturii. Fracțiunea Partidului Democrat a sugerat că
ar fi judicios ca Agenția să fie
independentă în activitatea
sa. Parlamentarii au adoptat
proiectul în prima lectură cu o
condiție: ca Agenția să nu fie
subordonată vreunei instituții
guvernamentale.
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Un proiect de modificare a politicii
fiscale și vamale pentru anul 2013
prevede majorarea scutirilor
Ministerul Finanțelor a remis autorităților centrale și
partenerilor sociali un proiect
de modificare și completare a
unor acte legislative privind
politica fiscală și vamală pentru
anul 2013.
Documentul prevede, în
particular, majorarea sumei
venitului neimpozabil și a scutirii anuale personale, pentru
soț (soție) și persoanele întreținute. Se preconizează o creștere la nivelul creșterii inflației
prognozate pentru anul 2013,
de 5%.
Astfel, se plănuiește majorarea scutirii personale de la 8640
la 9120 lei. Pentru persoanele
care s-au îmbolnăvit în urma
avariei de la CAE Cernobâl,
părinții sau soția (soțul) participantului, căzut sau dispărut,
la acțiunile armate pentru apărarea integrității teritoriale și
independenței Republicii Moldova; la acțiunile militare din

Afganistan, persoanele devenite invalide urmare a participării
la acțiunile armate pentru apărarea integrității teritoriale și
independenței Republicii Moldova precum și la acțiunile militare din Afganistan; invalizii
de război, invalizii din copilărie,
invalizii de gradele I și II; pensionarii - victime ale represaliilor politice, reabilitați ulterior,
scutirea urmează să crească de
la 12 840 până la 13 560 lei, inclusiv pentru soțiile acestora.
Scutire a pentru persoanele întreținute urmează să crească de
la 1920 până la 2040 lei.
Proiectul mai prevede o
sumă totală a impozitului pe
venit pentru persoanele fizice
și întreprinzătorii individuali
de 7% din venitul anual impozabil care nu depășește 26 700
lei (pentru anul 2012 sunt prevăzuți 25 200 lei), și 18% din
venitul impozabil anual care
depășește 26 700 lei.

18 mil. dolari de la Banca Mondială
Consiliul de directori a Băncii Mondiale a adoptat decizia
de a acorda Republicii Moldova
un credit în mărime de 18 mil.
dolari, pentru realizarea proiectului “Agricultura Competitiva”.
Pentru implimentarea aceluiași proiect, Republica Moldova va primi încă un grant în
sumă de 4,4 mil. dolari din partea Fondului Global Ecologic.
Creditul este acordat pentru un
termen de 25 ani și cu o perioadă de grație de 5 ani. Rata dobanzii de 1,25% anual și taxa de
administrare 0,75%.
Proiectul “Agricultura Competitivă” va sprijini o gamă

largă de acțiuni a programului
de reformă care vizează creșterea competitivității exportului,
atragerea investițiilor și realizarea integrării comerciale cu
Uniunea Europeană. Obiectivul
de dezvoltare al proiectului se
va realiza prin activități care
vizează: consolidarea capacității țării de a gestiona agenda complexă privind siguranța alimentară; îmbunătățirea
infrastructurii post-recoltare
și creșterea nivelului de organizare al agricultorului; și
promovarea adoptării unor
practici agronomice durabile
de către agricultori și o reacție
consolidată a autorităților la

provocările degradării solului.
Proiectul este destinat utilizatorilor din sectoarele private și
cele de stat, cât și diverse asociații agrare.
Proiectul constă din 4 componente:
1. Îmbunătățirea managementului securității alimentare;
2. Îmbunătățirea potențialului de acces pe piață;
3. Creșterea productivității terenurilor prin gestionarea
durabilă a terenurilor;
4. Managementul proiectului.
Moldova s-a alăturat Bancii
Mondială în 1992. Pânâ în pre-

zent Banca Mondială a finanțat 42 de proiecte în sumă de
880 mil. dolari. La momentul
de față portofoliul BM pentru
Republica Moldova include 11
proiecte active în sumă de 281
mil. dolari.

Suportul financiar, acordat
de Banca Mondială este destinat mai multor ramuri a economiei Republicii Moldova,
inclusiv agricultura, energetica,
domeniul sănătății și educației,
ajutorul social, etc.

Producătorii de sfeclă de zahăr care și-au asigurat recolta
vor primi 2 milioane de lei

Producătorii de sfeclă de
zahăr vor primi despăgubiri în
valoare de peste 22 de milioane

de lei. „Moldasig” a transferat,
deja, aproape 4,5 milioane de
lei pentru 17 beneficiari, iar ce-

lelalte dosare vor fi examinate
pe parcursul zilelor următoare.
Doar că mai multe gospodării
țărănești riscă să nu-și încaseze
banii, din cauza neconcordanței datelor.
„Pe un câmp afectat sau la o
gospodărie, dacă sunt afectate
toate câmpurile, noi începem
achitările de la 28 de tone, în
jos, deci din 40 de tone aplicăm franciza de 30%, de la 28
de tone, în jos, începem achitările. Respectiv cu cât productivitatea este mai mică cu atât
compania mai mult trebuie să
achite” a menționat directorul
general-adjunct
„Moldasig”,
Vitalie Banaru.
În 2011, dintre cele 72 de

gospodării țărănești, 65 și-au
asigurat recolta de sfeclă de zahăr prin intermediul companiei
„Südzucker Moldova”. Conform
contractelor, această firmă este
și beneficiarul despăgubirilor.
Astfel, 66 de gospodării țărănești au înregistrat pierderi la
recolta de sfeclă de zahăr, din
cauza secetei.
Potrivit calculelor „Moldasig”, valoarea despăgubirilor
ajunge la aproximativ 22 de
milioane de lei. Aceasta este
cea mai mare sumă achitată
de către o companie de asigurări. Anul trecut, aproximativ
6,5 milioane lei au fost achitate pentru pierderi înregistrate
la recolta de sfeclă de zahăr.

Experții precizează că cele mai
mari sume pentru despăgubiri
se achită pentru asigurări în
agricultură.
În 2009, peste 220 de contracte de asigurări au fost încheiate.15 milioane de lei s-au
încasat din prime de asigurare,
dar s-au achitat despăgubiri
în sumă de aproape 19 milioane de lei, pentru 74 de dosare.
În 2010 mărimea primelor de
asigurare s-a dublat, iar suma
despăgubirilor a ajuns la 21 de
milioane de lei. Anul trecut, valoarea primelor încasate nu s-a
modificat, iar suma despăgubirilor ce urmează să fie achitate
este de aproximativ 34 milioane de lei.
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Produsele moldovenești ar fi mai competitive
pe o piață europeană afectată de criză
Vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru al economiei, susține că în contextul
încetinirii creșterii economice în zona
euro impactul asupra Republicii Moldova nu ar trebui să fie unul dramatic.
Produsele și serviciile moldovenești pot
fi mai competitive pe piața europeană,
dacă aceasta va fi afectată de criză. În
același timp, piața rusă, de rând cu piețele noi, precum China, ar putea compensa parțial eventualele pierderi a pozițiilor de export în Europa. Declarația
a fost făcută, la întâlnirea oficialului cu
membrii „Trade Club Moldova”, transmite Info-Prim Neo.
„Trade Club Moldova” întrunește 27
de consilieri economici ai ambasadelor acreditate în Republica Moldova și
consuli onorifici ai diferitor țări. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Economiei, membrii „Trade Club
Moldova” s-au interesat în mod special
de perspectivele procesului de privatizare în Republica Moldova, stabilitatea
relațiilor cu Federația Rusă, inclusiv în
domeniul alimentării cu gaze naturale,
evoluția negocierilor privind semnarea
unui acord de creare a Zonei de Comerț
Liber, Profund și Comprehensiv cu Uniunea Europeană etc.

Ministerul Economiei a propus excluderea din lista întreprinderilor ce nu
pot fi supuse privatizării în jur de 100 de
întreprinderi. Urmează a fi luată însă o
decizie politică asupra formei în care capitalul privat va putea participa la dezvoltarea acestor companii – fie prin privatizare, fie prin crearea unor parteneri-

Moldova
beneficiază
de susținerea
Poloniei
în sectorul
agro-alimentar

ate public-private. Ministrul economiei
a declarat că Guvernul nu diferențiază
investitorii în locali și străini, important
este ca aceștia să fie eficienți, să producă
bunuri și servicii de calitate și să asigure
locuri de muncă, iar preocuparea statului va fi să creeze condiții adecvate pentru competiția sănătoasă și transparentă
pe piață.
Valeriu Lazăr a declarat că în negocierea Zonei de Comerț Liber, Profund
și Comprehensiv cu Uniunea Europeană se va încerca realizarea unui echilibru între interesele companiilor și cele
ale consumatorilor, astfel încât primele să devină cât mai competitive, atât
pe o piață comună a UE, cât și pe o piață locală deschisă companiilor străine,
iar consumatorii să obțină produse și
servicii de înaltă calitate. Ministerul
Economiei implementează o serie de
proiecte de sporire a competitivității agenților economici locali, inclusiv
prin cofinanțarea studiilor de fezabilitate în diverse domenii, a implementării sistemelor de management al calității și modernizare a echipamentelor
de producere.

Polonia susține Republica Moldova în sectorul agro-alimentar prin
investiții și schimb de experiență.
Declarațiile au fost făcute în cadrul
unei conferințe de presă de către
ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, și omologul său polonez, Marek
Sawicki.
Potrivit datelor oferite de oficiali, la moment, cea mai mare
investiție poloneză în Republica
Moldova o reprezintă fabrica de zahăr de la Cupcini. Cei doi miniștri
au mai convenit să invite cel mai
mare producător de lactate din Polonia să investească în țara noastră.
“Un alt aspect este reformarea științei și învățământului agricol de la
tipul sovietic, la standardele moderne”, a spus ministrul Agriculturii și
Industriei Alimentare, adăugînd că
universitatea din Cracovia acordă
deja sprijin studenților moldoveni.

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

FINANŢĂRI
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Lituania
va investi
în sectorul
agroindustrial
din Moldova

Femeile sunt încurajate
să se implice în afaceri
Femeile din Moldova sunt încurajate să se implice mai activ în mediul de
afaceri. Prin intermediul unui program,
femeile care vor iniția o afacere sau vor
dori să-și extindă businessul existent, vor
putea beneficia de asistență pentru consultanță.
Banii sunt oferiți de către Guvernul
Suediei pentru promovare și încurajare femeilor din Moldova să-și dezvolte o
carieră în afaceri sau o afacere proprie.
Lansarea oficială a programului „Femeile
în afaceri“ va avea loc pe data de 22 mai,
la Chișinău.
Potrivit organizatorilor, accentul va fi
pus în special pe susținerea proiectelor
de consultanță companiilor din industrie
unde cei mai mulți dintre angajați sunt
femei: modă, vânzări cu amănuntul, turism, catering, prelucrare agricolă, producere de obiecte de artizanat, servicii
medicale etc.
„Potrivit raportorului special al ONU,
Moldova are una dintre cele mai mari

rate nete de emigrare din lume: aproximativ 25% dintre moldoveni sunt plecați în străinătate, și până la 60% dintre
aceștia sunt femei. În acest context, Guvernul Suediei a decis să susțină dezvoltarea oportunităților reale pentru femeile din Moldova, încât acestea să rămână
în țară, alături de familie și să-și poată
construi o carieră pe măsura pregătirii
lor profesionale, dar și după interes”, a
declarat Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, Ingrid Tersman.
Studiile arată că economia UE crește
datorită integrării și implicării femeilor
în câmpul muncii. Europa nu-și poate
permite să țină grupuri largi de persoane în afara pieței muncii. În Moldova
numărul antreprenorilor de gen masculin este de trei ori mai mare decât cel
al femeilor”, mai spune Ambasadoarea
Suediei, care a menționat că aproximativ 90 de femei vor putea beneficia de
acest program.
Suportul oferit în cadrul programului

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova

de către compania de consultanță în afaceri, BERD BAS Moldova pentru întreprinderile locale gestionate sau deținute
de femei include asistență în identificarea
și definirea necesităților de afaceri ale întreprinderilor, cooperare în selectarea celor mai eficienți consultanți locali pentru
soluționarea problemelor specifice de business cu care se confruntă întreprinderile, precum și granturi pentru co-finanțarea proiectelor de consultanță.
„Femeile vor beneficia de granturi în
valoare de până la 70% din costul total
al proiectelor lor de consultanță. Suntem convinși că promovarea spiritului de
afaceri în rândul femeilor poate asigura
oportunități economice mai bune pentru ele și, în acest fel, poate fi înregistrat
un impact pozitiv asupra economiei naționale”, a declarat Veronica Arpintin,
Manager BERD BAS Moldova. Proiectul
„Femeile în afaceri” va dura până în 2015,
iar valoarea acestuia este de un milion de
euro.

AGROinform oferă FINANŢARE

Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform oferă finanţare
fermierilor din linia de creditare AGROinform/
Microinvest pentru următoarele activităţi:
1. Dezvoltarea activităţilor de marketing; depozitarea/păstrarea producţiei; procesarea producţiei; sortarea/calibrarea/ambalarea producţiei şi etichetarea; marcarea
producţiei agricole.
2. Dezvoltarea agriculturii de valoare înaltă prin crearea
capacităţilor de producere a producţiei agricole cu valoare adăugată şi anume:
a. Dezvoltarea legumiculturii şi altor activităţi bazate pe
creştere în spaţii protejate (investiţii pentru crearea şi modernizarea serelor, solariilor şi tunelelor şi infrastructura
de asigurare a lor);
b. Dezvoltarea sectorului de fructe (inclusiv struguri de masă)
şi pomuşoarelor bazate pe tehnologii intensive şi superintensive (investiţii în mijloace fixe capitale şi o parte mijloace circulante).

3. Dezvoltarea capacităţilor la producerea ciupercilor şi
plantelor medicinale (investiţii în mijloace fixe capitale
şi o parte mijloace circulante).
4. Dezvoltarea sectorului zootehnic prin crearea capacităţilor de producere a producţiei animaliere cu valoare
adăugată (inclusiv mini-ferme situate în extravilan).

Circa 20 de milioane de
dolari vor fi investiți de Lituania în sectorul agroindustrial din Republica Moldova. Despre aceasta a anunțat
ministrul Afacerilor Externe
și Integrării Europene, Iurie
Leancă, în cadrul unei conferințe de presă comune cu
omologul său lituanian Audronius Azubalis, aflat în vizită în țara noastră.
Leancă nu a dorit să comunice mai multe detalii în acest
sens, însă a specificat că cifra
vorbește despre anvergura
investițiilor. „Aceste investiții
vor permite deschiderea mai
multor locuri de muncă. Tot
ce pot sa îmi doresc este sa
finalizăm cu succes proiectul
respectiv”, a spus ministrul
de externe moldovean.
Totodată, el a menționat
că, în cadrul vizitei delegației
lituaniene are loc a treia rundă de discuții pe probleme de
integrare europeană a Republicii Moldova. Astfel, Moldova va beneficia de experiența
Lituaniei în vederea obținerii
celor mai bune standarde în
domenii precum achizițiile,
fitosanitarie, guvernarea electronică ș.a.
La rîndul său, Audronius
Azubalis a ținut să aprecieze
realizările obținute de Republica Moldova în parcursul
său european, precum și progresele în cadrul negocierilor
în formatul 5+2 pentru reglementarea problemei transnistrene.

FERMIERILOR

CREDITAREA PENTRU FERMIERI VA INCLUDE URMĂTOARELE SUME:
1. Cooperative de marketing - credite în mărime de până la 50,000 EURO.
2. Antreprenori membri ai cooperativelor de întreprinzători - credite în mărime de până la 25,000 EURO.
3. Antreprenori - credite în mărime de până la 10,000 EURO (excepţii poate fi suma de până la 20,000 EURO când
afacerea are un impact economico-social avansat şi este preponderent orientat în dezvoltarea activităţilor de post-recoltare).
4. Clienţii ce vor contracta creditul poartă deplină răspundere pentru rambursare acestuia (astfel, ei trebuie să ofere
gajul ori să-l contracteze din fondul de garantare).
CONDIŢIILE DE CREDITARE PENTRU ÎMPRUMUTURILE ACORDATE SUNT URMĂTOARELE:
• Cooperative de marketing - rata dobânzii 15% anual la care se adaugă comisioane: 1% pentru împrumuturile pe termen
scurt (< 12 luni) şi 2% pentru împrumuturile pe termen lung (> 12 luni)
• Antreprenori eligibili şi membri ai cooperativelor de marketing - rata dobânzii 17% anual la care se adaugă comisioane: 1% pentru împrumuturile pe termen scurt (< 12 luni) şi 2% pentru împrumuturile pe termen lung (> 12 luni)
• Rata dobânzii este flotantă.

PROCEDURA DE ACCESARE A FINANŢĂRILOR VA FI EFECTUATĂ
PRIN INTERMEDIUL S.R.L. MICROINVEST ŞI ESTE URMĂTOAREA:
1. Potenţialii beneficiari trebuie să se adreseze la organizaţiile Regionale AGROinform sau la oficiul naţional de coordonare.
2. Specialiştii AGROinform selectează clienţii şi îi asistă în perfectarea Planului de Afaceri.
3. Specialiştii AGROinform vor acorda asistenţă beneficiarilor la conlucrarea cu ofiţerii de creditare ai „Microinvest” S.R.L. pentru
pregătirea documentelor necesare Dosarului de Creditare.
4. Creditele vor fi aprobate şi eliberate într-o lună din momentul depunerii Dosarului la Comisia de Creditare.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon (22) 23 77 30
sau la reţeaua AGROinform.
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Cum să alimentăm
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 carneoase, 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.

Hrănirea
găinilor
ouătoare
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 important 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.

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.
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
curcilor
Procesul fiziologic de digestie este absolut asemănător cu
cel al găinilor, diferența constituind-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 vi-

tamine. 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 2530% din concentrate.
În perioada de vară se pot
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
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.
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%.

Hrănirea
gâștelor
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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corect păsările?

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 vari-

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
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
rață
Rațele sunt păsări foarte utile pentru a fi îngrășate în condiții de casă. Ele sunt rezistente

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%, premixuri – 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
etăți 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

la diverse maladii, se dezvoltă
foarte intensiv (la vârsta de 5060 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,

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 4560 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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Apricultorii au înregistrat pierderi
în iarna curentă
Din cauza iernii aspre, apicultorii din Moldova au pierdut
10-11% din totalul de 130 mii
de familii de albine, de două
ori mai mult față de pierderile
obișnuite. Acestea sunt însă,
niște estimări preliminare, pe
când rata reală a pierderilor ar
putea constitui chiar 15-20%,
a declarat pentru Agenția “INFOTAG” Ștefan Condratiuc,
președintele Asociației Naționale a Apicultorilor.
El a spus că datele nu cuprind toate raioanele țării,
pentru că nu toate prisăcile au
fost inspectate de specialiștii
Serviciului Medicină Veterinară, care urmează să verifice
analizele pentru a studia starea albinelor. Conform legii,
prisăcile trebuie inspectate de
două ori, toamna și primăvara.
“La sfârșitul anului trecut,
a fost cald, de aceea albinele

s-au trezit, și atunci când temperaturile au scăzut, posibil, nu
a fost hrană suficientă pentru
toți, din cauza deplasării incorecte a albinelor în stupi. Procesul de înmulțire a albinelor
trebuie început după colectarea
mierii de salcâm, la mijlocul lu-

ției vinicole. În acest sens, au fost
organizate mai multe întrevederi
la întreprinderile moldovenești
din sectorul nominalizat. Oaspeții
au vizitat „Vinăria din vale”, „Migdal P”, „Cricova” etc. Pentru că
membrii delegației chineze reprezentau structurile responsabile de
calitatea, inspectarea și carantina
produselor alcoolice, la 30 aprilie
curent a fost organizată o întrevedere a ministrului Vasile Bumacov
cu Liu Pingjun, viceministrul chinez, cu participarea conducerilor
Centrului Național de Verificare a
Calității Producției Alcoolice din

Moldova și Inspectoratul de Stat
pentru Supravegherea Producției
Alcoolice.
Bumacov a salutat interesul manifestat de Guvernul chinez pentru promovarea vinurilor
moldovenești de calitate pe piața chineză. Totodată, a subliniat
interesul strategic al Republicii
Moldova, pentru piața chineză în
contextul majorării exporturilor
producției vinicole.
Ministrul Agriculturii, a relatat

despre aplicarea normelor UE de
stabilire a calității produselor agricole în Republica Moldova, precum
și de preferințele comerciale cu UE.
În cadrul întrevederii, au fost identificate activități comune de colaborare, cum ar fi:
• suportul statului la majorarea volumului exportului de vinuri
moldovenești pe piața Chinei,
• conlucrarea instituțiilor responsabile de calitatea producției
alcoolice, trasabilitatea producției vinicole în conformitate cu
standardele naționale și internaționale etc.

Va fi dezastru dacă Moldova
nu va reuși să absoarbă
fondurile europene
Va fi un dezastru, daca către
2014-2015 Republica Moldova
nu va fi pregătită să absoarbă
mai mult de 10% din fondurile
europene nerambursabile, susține Vasile Bumacov, ministru
al Agriculturii.
„Voi face tot posibilul ca începând cu anul 2014 Republica Moldova să beneficieze de
fonduri europene nerambursabile din cadrul Programului
European pentru Agricultură și

are un interes sporit pentru
anumite domenii precum plantațiile multianuale. Viitorul Republicii Moldova nu sunt cerealele, ci agricultura cu valoare
înaltă. „De aceea sunt susținute procesele post-recoltare și
aici mă refer la construcția de
frigidere, mașini de procesat,
de conservat adică tot ceea ce
este menit să confere producției noastre valoare adăugată”, a
spus Vasile Bumacov.

Dezvoltare Rurală (ENPARD),
inițiat de Uniunea Europeana
pentru susținerea agriculturii
în statele Parteneriatului Estic. ENPARD este un program
similar SAPARD-ului, de care
a beneficiat mai mulți ani România și alte state la etapa de
pre-aderare la Uniunea Europeana”, a precizat ministrul,
într-un interviu.
Potrivit ministrului statul

„Susținem si sectorul zootehnic aflat într-o situație destul de dificilă, animalele de prăsila și utilajul pentru ferme, am
mărit și linia de creditare etc.
Un alt domeniu de interes este
producția în sere. În acest sens
susținem procurarea tehnicii
moderne. Practic, în anul trecut
jumătate de buget a fost direcționat pentru aceasta”, conchide
ministrul Agriculturii.

nii mai, când familiile de albine
sunt mai bine dezvoltate și sunt
mai ușor de restabilit”, a mai
spus specialistul.
În anul 2011, în Moldova
s-au obținut circa 3 mii tone
de miere, față de 2,3 mii tone,
în anul 2010.

Chinezii tot mai interesați
de vinurile moldovenești
În perioada 29 aprilie – 30 mai
2012 o delegație chineză, condusă
de viceministrul Liu Pingjun, conducătorul Administrației Generale
de Monitorizare a Calității, Inspectare și Carantină a Republicii Populare Chineze (AGMCIC), subdiviziune a Ministerului Comerțului,
a efectuat o vizită de în Republica
Moldova.
Oficialii și specialiștii chinezi
au luat cunoștință de procesul de
producere și de păstrare a produc-
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La punctele vamale
vor fi restabilite
14 servicii
sanitar-veterinare
și fitosanitare
În conformitate cu hotărârea Guvernului, în particular, Agenția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța
Produselor de Origine Animală va crea la frontieră 14
puncte de control sanitarveterinar, în care vor activa
51 de specialiști, iar Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară și Control Semincer – 14 puncte
de control fitosanitar cu 61
de specialiști. Decizia de a
reintroduce aceste servicii
în cadrul posturilor vamale a fost luată la inițiativa
Ministerului
Agriculturii
pentru reluarea controlului
fitosanitar și veterinar la
frontieră, precum și pentru
implementarea principiului
„Ghișeului unic”. Ministrul
Agriculturii, Vasile Bumacov, a menționat că experții
Comisiei Europene în repetate rânduri au atras atenția
asupra necesității acestor
servicii la frontieră, menționând că este vorba despre o
condiție pentru a semna cu
UE Acordul de Comerț Liber
Aprofundat și Cuprinzător.

Exportul de vin în Federația
Rusă va fi liberalizat
Vinificatorii moldoveni vor
putea exporta atât vinuri îmbuteliate, cat și în vrac în Federația Rusă odată cu liberalizarea
comerțului exterior cu produse
vinicole. Premierul Vlad Filat a
dat asigurări că liberalizarea va
avea loc „în timpul apropiat”,
iar producătorii moldoveni vor
avea posibilitatea să exporte vin
în Rusia nu doar prin cele două
terminale existente, ci prin toate punctele vamale.
De asemenea, va fi extinsă
și lista întreprinderilor ce vor
avea dreptul de comercializare
a vinului în Federația Rusă.
Premierul a subliniat că
obiectivul liberalizării operațiunilor de export nu trebuie să
fie în detrimentul calități vinurilor moldovenești, solicitând o
mare atenție în acest sens. Vlad
Filat a cerut vinificatorilor să
asigure o calitate înaltă vinurilor la export, iar instituțiilor
statului cu atribuții în domeniu

implementarea unor mecanisme sigure privind controlul
calității. În acest sens, un rol
deosebit va reveni și Agenției
pentru Securitate Alimentară,
ce va fi instituită în curând.
La sfârșitul săptămânii trecute șeful Rospotrebnadzor,
Ghenadi Onișcenko a spus că
pentru a se asigura de calitatea vinurilor, specialiștii de la
Rospotrebnadzor urmează să
inspecteze fabricile din Republica Moldova conform unei liste întocmite de Ministerul Agriculturii din Republica Moldova.
Datele Rospotrebnadzor relevă că de la începutul anului
curent au fost verificate 1107 loturi de producție alcoolică din
Republica Moldova, dintre care
892 loturi de vin, 168 loturi de
material vinicol și 95 loturi de
divin. Cantitatea producției alcoolice verificate de autoritatea
de control a fost de 8,9 milioane de litri.

ASOCIERE
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Crearea grupurilor de producători agricoli –
o soluție de acces pe piața UE
Grupul de lucru pe Agricultură, din cadrul proiectului
Convenția Națională pentru
Integrarea Europeană, a prezentat la 18 aprilie, o serie de
recomandări și avantaje privind crearea grupurilor de producători agricoli în Republica
Moldova, necesare în contextul
integrării europene.
Responsabili din cadrul instituțiilor guvernamentale și
sectorului asociativ au discutat
pe marginea necesității creării
grupurilor agricole, prezentând
problemele cu care se confruntă producătorii agricoli, avantajelor și riscurilor asocierii
acestora în grupuri specializate.
Ulterior, recomandările vor fi
înaintate autorităților centrale
responsabile de implementarea
reformelor și recomandărilor
Uniunii Europene pentru Republica Moldova pentru a ajusta cadrul legislativ.
În prezent, gospodăriile
mici au capacități limitate de
investire și respectiv de beneficiere din fondurile de subvenționare. În acest sens, asocierea între aceștia reprezintă o
formă de soluționare a problemelor comune, este de părere

Tudor Robu, șef direcție în cadrul Ministerului Agriculturii
și Industriei Alimentare. “Ministerul agriculturii se ciocnește cu faptul că nu este pregătit
să acorde o cantitate suficientă

de produse agricole la calitatea
cerută de piața europeană. Ne
propunem să susținem producătorii agricoli și să ajustăm
cadrul legal necesar pentru o
activitate efeicientă”, a explicat

Recolta de struguri de masă va fi
cu 30% mai mică în anul 2012
În anul 2012, recolta de struguri de
masă în Moldova va fi de circa 50 mii
tone, cu 30% mai puțin decât în anul
trecut.
Președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Struguri
de Masă, Vasile Bieșu, a relatat pentru Agenția “INFOTAG” că plantațiile
de struguri de masă ocupă în țară 13
mii ha, iar situația cu afectarea viilor
de către înghețurile din februarie este
mai bună decât s-a așteptat. Acum, viile sunt la etapa de vegetație. Frigul a
afectat cel mai mult soiurile Cardinal,

Muscat de Hamburg, care au un nivel
mic de rezistență la ger - de minus 18
grade. Pentru acest motiv, acum se
plantează soiuri cu rezistență sporită
la frig - Codreanca, Moldova, Negru de
Toamnă, Alb de Suruceni, a precizat
specialistul.
El a mai spus că prețul strugurilor
pentru consumatori va depinde de
calitatea strugurilor. Pentru aceasta
producătorii urmează să execute un
complex de lucrări tehnice, care vor
contribui la obținerea unor struguri de
calitate înaltă.

Tudor Robu.
Sergiu Țirigan, specialist în
cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
a enumerat o serie de sarcini
cărora producătorii agricoli

urmează să se conformeze
pentru a asigura durabilitate
în activitatea lor, cum ar fi:
adaptarea producției agricole
la condițiile pieței; planificarea producției cu accent deosebit pe cantitate și calitate;
utilizarea în comun a clădirilor, mașinilor și utilajelor;
aprovizionarea în comun cu
mijloace de producție; etc.
Toate aceste sarcini reies din
o serie de factori cu care producătorii se ciocnesc, printre care
putem enumera accesul limitat
la piață, fluctuațiile prețurilor,
expunerea la o multitudine de
factori de risc, costul mari de
producție și lipsa de competitivitate, etc.
Totodată, experții au enumerat și o serie de avantaje
rezultate din activitatea în comun, și anume: prețuri mai
bune pentru produse uniforme,
de bună calitate și livrate la termen, limitarea numărului de
intermediari; venituri individuale mai mari; un singur manager; investiții comune (capital, credite, mașini, depozite și
blocuri frigorifice); schimburi
de experiențe în domeniul tehnologiei, etc.

Compania Nic-Ol din orașul Edineț
produce la comandă:

 linii de calibrare a merelor

 descărcătoare mecanice pentru containere

 stupi pentru  mânere mecaalbine
nice pentru captarea containerelor

 containere din lemn
 transportoare
 hidrobur pentru plantarea livezilor și viilor
 lăzi din lemn pentru fructe

Așteptăm comenzile Dvs. la numerele de telefon:
024692521
069163954
060561222
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Calitatea și mărimea fructelor
poate fi controlată prin rărire
Normarea încărcăturii de rod a pomilor fructiferi este o lucrare absolut necesară la piersic,
prun, cais, măr și chiar la păr, și are ca scop îmbunătățirea mărimii și a calității fructelor. Lucrarea se poate executa manual sau chimic (prin
folosirea unor substanțe de rărire) și se recomandă atunci când legarea fructelor este exagerat de
mare în inflorescență.

Supraîncărcarea pomilor se reflectă în calitatea gustativă scăzută.
Concurența dintre mărimea fructelor și dezvoltarea ramurilor poate aduce, de asemenea,
prejudicii recoltei viitoare.

CE FRUCTE ELIMINĂM?

Prin rărire se urmărește suprimarea:
- fructelor duble, deformate, atacate de insecte sau boli;
- fructelor prea apropiate unele de altele;
- fructelor situate la baza ramurii, sau dimpotrivă, la extremitatea ramurilor;
- fructelor de dimensiuni mici;
- fructelor incorect situate: sub ramură, sau
în interiorul coroanei.

CANTITATEA DE FRUCTE
CARE SE ÎNDEPĂRTEAZĂ

Volumul răririi depinde de dimensiunea potențială a fructului matur dintr-un anumit soi. În
general, cu cât mărimea normală a fructului la
maturitate este mai mare, cu atât mai largi vor fi
spațiile de pe care trebuie să se îndepărteze rodul
ramurilor.
Distanța corectă a fructelor rămase pe ramuri
depinde de suprafața foliară pentru un fruct, precum și de vigoarea generală a pomului. Pentru a
produce un fruct de dimensiune mare și de calitate bună, sunt necesare aproximativ 35 frunze
sănătoase, de dimensiuni medii.
Cantitatea de fructe care trebuie îndepărtată
de pe un pom prin rărire depinde în special de
mărimea pomului și de capacitatea lui de rodire.
Dacă pomul nu suportă mai mult de 30-40 kg/
pom (piersic), sau 50-70 kg/pom (măr), cantitate considerată suficientă pentru ca fructele să
se dezvolte până la mărimea dorită, rărirea se
va face la distanțe fixe, de 15-20 cm, de-a lungul
ramurii. Fructele care prezintă diametrul optim
în momentul intervenției, dacă nu sunt în număr
prea mare, se vor reține.

RĂRIRE MANUALĂ,
MECANICĂ SAU CHIMICĂ

Rărirea manuală permite obținerea unei
încărcături optime și o repartizare omogenă a
fructelor.
În practică, lucrarea se efectuează de către
cultivator astfel:
- prin “atingere”, detașând unul după altul
toate fructele considerate ca fiind în număr prea
mare sau cu poziție defectuoasă.
- global, începând cu stadiul de mugure roz.
Rărirea poate fi realizată ținând vârful ramurii cu
o mână și eliminând cu cealaltă mână, acoperită
cu o mănușă, mugurii, folosind un bețișor, sau
chiar cu un cleștișor. Operațiunea începe cu stadiul de buton floral și continuă până la căderea
petalelor.
Dacă rărirea se face când fructele au diametrul de 8-10 mm (cât aluna), ea trebuie încheiată
înainte de întărirea sâmburelui.
La încheierea lucrării, pe pom vor fi menținute 400-600 fructe, în funcție de vigoarea pomului
și a ramurilor de rod.
Operațiunea, destul de costisitoare prin faptul că necesită 25-40 zile de lucru/ha, de persoană, este absolut obligatorie pentru obținerea
unor fructe de calitate.
Rărirea mecanică se realizează folosind fie
un cârlig care vibrează și care transmite vibrațiile
unei șarpante, unei ramuri anticipate sau unui
ax, fie un pieptene oscilant, care permite perierea
ramurilor de rod, una după alta.
Vom utiliza aceste mijloace atunci când fructele au o anumită dezvoltare. Vibrația este eficace
pentru fructele cu diametrul minim de 12-14 mm.
Aceste două utilaje nu asigură o rărire complet
satisfăcătoare, chiar dacă “pieptenul” permite
efectuarea unei operații mai precise.
În ambele cazuri, multe fructe rămân
grupate, iar încărcătura nu este repartizată
regulat, așa cum se întâmplă în cazul răririi

ÎNCĂRCĂTURA OPTIMĂ
A POMILOR

manuale. Această rărire permite totuși “ușurarea” rapidă a pomilor, ea fiind considerată o
tehnică de ultimă oră.
Rărirea chimică, utilizând substanțe care
permit inhibarea formării florilor sau distrugerea
lor, are ca avantaj, față de rărirea manuală, timpul redus de execuție și, prin urmare, scăderea
costului de producție.
De-a lungul anilor au fost testate numeroase
substanțe active, care se deosebesc prin modul
principal de acțiune.
Cu toate acestea, se observă o lipsă de eficacitate asupra soiurilor timpurii, acestea fiind și cele mai vizate la rărire. S-a demonstrat
o variabilitate a rezultatelor, atribuită concentrației aplicate, condițiilor climatice din timpul aplicării, soiului, dar și a unei repartizări
a fructelor rămase către vârfurile ramurilor,
care presupune un oarecare risc de crăpare și
de scădere a calității.
Aplicată în perioada de înflorire, ea împiedică
legarea a 40-60 la sută dintre florile răspândite
pe ramură, în funcție de stadiul lor de deschidere.
Pe de altă parte, lucrarea permite o oarecare marjă de intervenție, în funcție de condițiile climatice
din momentul aplicării, asigurând astfel o rărire
foarte timpurie, favorabilă creșterii fructului. Cu
toate acestea, o rărire de corecție, manuală, rămâne indispensabilă.
La măr, perioada de executare a răririi corespunde unei mărimi a fructelor de 8-12 mm diametru. Rărirea chimică, deși ușurează mult munca omului, nu realizează o rărire corespunzătoare, fiind totuși necesară o corectare manuală.

COSTURI, BENEFICII,
RISCURI

Cu toate că rărirea fructelor ar putea părea
o operație drastică și costisitoare, trebuie să
ținem cont de faptul că fructele mici sunt mai
greu de comercializat. În plus, rărirea fructelor reduce în același timp și manopera la recoltare, precum și pericolul ruperii ramurilor
sub greutatea fructelor.
La piersic, limitarea destul de timpurie a numărului de fructe pe pom este necesară pentru
obținerea de fructe de talie comercială apreciată.
O rărire concepută defectuos, dacă pomul
este foarte încărcat, va favoriza o producție de
fructe de calibru redus, care vor avea un preț de
vânzare mic. Dimpotrivă, o rărire excesivă riscă,
în funcție de soi, să favorizeze diferite accidente:
crăparea sâmburilor, a fructului sau pur și simplu obținerea de fructe de dimensiuni mari, greu
de comercializat, fie chiar și la o producție mai
scăzută.

Calculul încărcăturii optime a pomilor se
face în momentul tăierilor de iarnă, atunci
când stabilim numărul ramurilor de rod, sau al
altor formațiuni fructifere, de pe pom, pe care
le vom păstra. O tăiere suplimentară, dacă cea
de iarnă se dovedește insuficientă, este necesară primăvara târziu, pentru a reduce costul
răririi din timpul verii.
Potențialul de producție al unei livezi trebuie
să țină seama de mai mulți factori: soi, portaltoi,
vigoare, vârsta livezii etc. Potențialul producției
estimate se împarte la greutatea medie a fructe-

lor din soiul luat în calcul. Astfel vom obținâe un
anumit număr de fructe la hectar, de exemplu între 150.000 și 300.000.
Această cifră o vom împărți la numărul pomilor, raportat tot la un hectar, și vom afla încărcătura de fructe pentru un pom, rezultat care
se majorează cu 10-20 la sută, pentru a lua în
calcul și eventualele accidente și căderea fiziologică, care poate avea loc înaintea recoltării.

ȘTIAȚI CĂ...
• La mijlocul perioadei de vegetație, în
cazul soiurilor tardive, fructele mici se îndepărtează abia la prima cădere fiziologică a
fructelor.
• Durata operației de rărire la hectar este
foarte variabilă; ea poate oscila între 50 și 500
ore, în funcție de vigoarea și de dezvoltarea
pomilor, de procentul de legare al soiului, precum și de modul de conducere a coroanei etc.
• Pentru toate speciile, rărirea manuală
se execută întâi la soiurile extratimpurii și
timpurii, apoi la cele cu maturare mijlocie și
tardivă.
• În țările mari cultivatoare de fructe, rărirea manuală face parte din tehnologia de
cultură și se execută în mod sistematic, anual.
• Întrucât nici o substanță folosită la rărirea chimică nu a dat depline satisfacții până în
prezent, rărirea manuală rămâne tehnica cea
mai folosită.

SRL Ozonteh IMPEX
VĂ PROPUNE

Tocătorul de crengi Pirania
Tocătorul de crengi Pirania
este conceput pentru înlăturarea
deșeurilor lemnoase, mărunțirea
crengilor, lemnelor și resturilor
din lemn pentru așchii potrivite
pentru incinerare sau compostare.
Tocătorul trage materialul
în camera de mărunțire, iar
productivitatea pe ora este de
2m3. Zdrobește materialul până
la 70 mm.
Pentru a fi conectat la tractor
este recomandată puterea
minimă de 10 KW (tocătorul este
conectabil cu orice tip de tractor).
Pot fi mărunțite ramuri cu frunze,
ace, ramificații, laolaltă uscate sau
umede. Mărunțește de asemenea
și deșeuri agricole ca bețele de la
floarea soarelui sau porumb.

Ozonteh IMPEX S.R.L.
Chişinău,
str. Mitropolitul Varlaam 84/12
Mob.: 0698 98 123 - Nicolae
mob.: 0685 98 250 - Nicolae
mob.: 0680 91 611 - Robert
mob.: 0690 52 772 - Ion
Oficiu: 0 (22) 22 89 52
E-mail : ozonteh@gmail.com
www.TehnicaAgricola.md
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România: Grupurile de producători mai mult pe hârtie decât... pe câmpie
Constituirea grupurilor de producători agricoli a fost dintotdeauna un subiect controversat,
la fel ca și punerea în practică a acestui program. În plus, reticența românilor pentru formele
asociative a făcut ca realizarea lui să aibă loc mai degrabă pe hârtie decât în practică.
Cum înțeleg asocierea
oficialii și cum o văd
fermierii?
Ministrul Agriculturii Stelian Fuia se plângea recent într-o
conferință la Craiova că în România există aproape un milion
de fermieri care dețin suprafețe foarte mici de teren agricol, mare parte dintre ei chiar
sub 2 hectare. Iar în asemenea
condiții vorbim mai mult de o
agricultură de subzistență decât de o activitate performantă.
„Pentru a eficientiza acest mod
de producție este nevoie de asociere. Nu putem să producem
economic fără a-i asocia pe micii fermieri din două puncte de
vedere: atât în ceea ce privește
aprovizionarea, cât și desfacerea. Dacă se întâmplă să și exploateze împreună terenul, cu
atât mai bine“, a declarat Stelian Fuia.
Rămâne de văzut însă cum
va reuși Ministerul Agriculturii să-i atragă pe fermieri spre
formele asociative, mai ales că
programul instituției de sprijinire a înființării grupurilor de
producători – inițiat în urmă
cu câțiva ani – se derulează cu
greutate. Teoretic, agricultorii
ar trebui să fie atrași de formele asociative pentru că pot să se
poziționeze mai bine pe piață și
să obțină prețuri mai bune, mai
ales că dispar intermediarii,
dar și pentru că se reduc costurile de transport. Pe de altă
parte, membrii unui grup își pierd independența și trebuie să
pună totul la comun, ceea ce nu
prea îi încântă pe mulți, nu mai
vorbim de toate „actele“ care
trebuie ținute la zi. O dovadă
că programul este greu de pus
în practică este grupul de producători „Paradisul Legumelor“
din bazinul Curtici-Macea (județul Arad). Altădată un model
de succes, grupul din Arad se
luptă acum pentru supraviețuire, după ce anul trecut a fost
foarte aproape de faliment.

De unde vine
reticența?
Costică Măcelaru, un fermier din județul Brăila, spune că
programul instituit de Ministerul Agriculturii nu este viabil în
primul rând din cauza reticenței fermierilor de „a pune totul
la grămadă“ sau de a realiza îm-

preună activități precum aprovizionarea sau depozitarea.
Pe de altă parte, lipsa stimulentelor financiare sau fiscale
constituie un alt motiv care împiedică comasarea suprafețelor
agricole, mare parte din acestea
continuând să rămână și în prezent fărâmițate. Există totuși
și o măsură bună, recunoaște
Măcelaru, faptul că grupurile
de producători au prioritate la
accesarea de fonduri europene
pentru construirea de depozite.
Acesta spune că pe lista
avantajelor membrilor unui
astfel de grup se numără și faptul că primesc un bonus de 5%
în anul viitor pentru marfa vândută prin intermediul grupului,
cu condiția ca aceasta să reprezinte peste 70% din producția
membrilor. La nivelul județului Brăila nu se poate spune
că există un interes prea mare
din partea fermierilor pentru
constituirea grupurilor de producători. Costică Măcelaru,
care este și președinte al Asociației Producătorilor Agricoli
din județul Brăila, afirmă că
în această zonă s-au constituit
doar câteva astfel de grupuri,
principala cauză fiind faptul că
agricultorii preferă să lucreze
individual.

Legislația
și scăpările ei
Nici din partea producătorilor de mere din zona Voinești
nu pare să existe un interes
prea mare pentru constituirea
grupurilor de producători. Florin Istrate, președintele Asociației Producătorilor Agricoli
„Valea Florilor“ și vicepreședin-

te Agrostar, susține că legislația
actuală – și el a participat la comisiile de lucru – nu este deloc
favorabilă pentru producători,
care nu doresc să facă parte din
astfel de grupuri. Iar principalul motiv pentru care aceștia se
feresc este faptul că dacă devin
membrii unui grup sunt impozitați de două ori, adică și pe firma proprie și pe grup. Tocmai
de aceea Ministerul Agriculturii
ar trebui să pună la punct toate
actele normative privind grupurile pentru a pune în mișcare acest mecanism. Altfel, tot
programul este sortit eșecului.
Acum, de exemplu, în România funcționează doar câteva
grupuri de producători, „deși
scriptic există mult mai multe,

chiar zeci“, susține Istrate.
Pomicultorul spune că, în
ceea ce-l privește, el a constituit
o cooperativă pe Legea nr. 566,
după care vrea să treacă și la
faza următoare, grupul de producători. Speră să și reușească
să realizeze acest proiect. „Cooperativa vrem să fie un fel de
proiect-pilot, un model de succes, să vadă și alții că se poate
face ceva în România. Dacă noi
care lucrăm în domeniu nu facem ceva, atunci cine?“, afirmă
Istrate.

Acces greu la finanțare
chiar și după asociere
Marinela Van de Waart,
reprezentanta societății
Horti Group Sadova, este
și ea nemulțumită de modul în care se desfășoară
programele Ministerului
Agriculturii în ceea ce
privește grupurile de producători. Iar problemele
sunt de tot felul. Astfel, de
exemplu, a afirmat Van
de Waart, „noi care am
constituit grupul, când
am vrut să luăm o hotărâre în numele membrilor,
am fost refuzați pentru
că nu suntem persoane
autorizate“. Aceasta spune că ministerul ar trebui
să găsească o procedură
prin care să aducă la cunoștința funcționarilor că

există aceste grupuri de producători, pentru că „nu suntem recunoscuți de toată lumea“.
Un alt motiv de nemulțumire pentru Van de Waart este
și accesul dificil la sursele de
finanțare cu bani europeni. De
exemplu, a pierdut un punctaj
de 10 puncte pe Măsura 121 –
Modernizarea
exploatațiilor
agricole la un proiect depus,
pentru că „dintr-o eroare“ grupurile n-au fost incluse în ghid.
Acesta este și motivul pentru
care și alți membri ai grupului
de producători din care face
parte au renunțat să mai încerce să acceseze această măsură.
Van de Waart este nemulțumită și de faptul că băncile nu
vor să ia în seamă garanția pe
proiectul respectiv, în condițiile în care pentru realizarea investițiilor este nevoie de foarte
mulți bani. În România, grupurile de producători din legumicultură funcționează în general
pe baza membrilor fondatori,
susține Van de Waart. Iar chiar
dacă în general aceștia ar trebui
să se ocupe cu comercializarea
producției, în realitate sunt nevoiți să devină și producători,
pentru că agricultorii români
nu prea își respectă contractele.
Același lucru se întâmplă și în
cazul Marinelei Van de Waart,
care cultivă și ea legume de ani
buni.
Sursa: Revista
LUMEA SATULUI
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Cereri și Oferte – perioada 13 - 26 aprilie 2012 (www. agravista.md)
OFERTE
Nume
produs

Descriere produsului

Cantitate Regiune

PRODUSE CEREALIERE
Ungheni, s. Frăsineşti, Telefon: (236) 45449,
Porumb
Porumb alimentar
15 tone
Telefon mobil: 069246057
Nisporeni, com. Şişcani, Telefon: (264) 42360,
Porumb boabe de calitate
Porumb
60 tone
Telefon mobil: 69651130
bună
Comercializez porumb
Porumb
1500 kg
Hînceşti, Telefon mobil: 068083841
furajer
Edineţ, s. Hlinaia, Telefon: (246) 50233,
Comercializăm porumb,
Porumb
120 tone
Telefon mobil: 068999242
depozitul producătorului
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: (273)
Porumb
Comercializăm porumb
50 tone
2-30-66
FloareaComercializăm floarea
Hînceşti, Telefon: (269) 23408, Telefon
30 tone
soarelui
soarelui pentru ulei
mobil: 060705606
FloareaComercializăm floarea
Edineţ, s. Bădragii Noi, Telefon mobil:
9 tone
soarelui
soarelui pentru ulei
067143703
FloareaComercializez floareaCantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-210 tone
soarelui
soarelui
14
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-3Comercializez grâu
Grâu
50 tone
54, Telefon mobil: 78374383
alimentar
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-2Orz
Comercializez orz
5 tone
14
Comercializăm soia
Edineţ, s. Alexandreni, Telefon: (246) 92474,
Soia
pentru ulei, depozitul
4 tone
Telefon mobil: 079612196
producătorului
LEGUME
Edinet, Edinet, Telefon mobil: 069612756
Sfeclă roşie
60 tone
Ridiche
Ridiche de lună, soi
Ungheni, s. Manoilesti, Telefon: (236) 73253,
800 kg
neagră
olandez
Telefon mobil: 0795 50647
Ridiche
Ungheni, s.Chirileni, Telefon: (236) 23923,
Ridiche de lună
800 kg
neagră
(236) 75341, Telefon mobil: 079207222
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75207,
Ceapă
Ceapă verde
800 kg
Telefon mobil: 069357289
Varză proaspătă hibridul
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: (273)
Varză
8 tone
Jetman
2-30-66, Telefon mobil: 69039217
Varză
470 tone Edineţ, Telefon mobil: 069612756
Comercializarea varzei de
Hînceşti, Ciuciuleni, Telefon: (269) 23408,
Varză
5 tone
la frigider.
Telefon mobil: 068083841
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: (273)
Varză proaspătă hibridul
Varză
12 tone
2-30-66
Pandion şi Jetman
Ridiche
Ungheni, s. Buşila, Telefon: (236) 75400,
Ridiche de lună
500 kg
neagră
(236) 75335, Telefon mobil: 079959625
Ridiche
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75378
Ridiche de luna
500 kg
neagra
Cartofi
200 tone Edineţ, Colicăuţi, Telefon mobil: 068277899
Cartofi
100 tone ţEdinet, Colicăuţi, Telefon mobil: 069008989
ANIMALE ŞI PRODUSE ANIMALIERE
Comercializează porci
Nisporeni, com. Şişcani, Telefon: (264) 42360,
Porci
pentru carne de la 100- 20 bucăţi
Telefon mobil: 69651130
150 kg
Comercializează porci
Nisporeni, com. Şişcani, Telefon: (264) 42360,
Porci
60 bucăţi
tineret de la 10-20 kg
Telefon mobil: 69651130
Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 42561,
Porci
Purcei de 10-15 kg
150 bucăţi
Telefon mobil: 079045980
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: (273)
Porci
Purcei de prăsilă 12-20kg 50 bucăţi
75-018
Produse
Comercializarea cărnii
300 kg
Hînceşti, s. Bujor, Telefon: (269) 23408
animaliere de porc
Comercializarea porcilor
Porci
20 bucăţi Hinceşti, s. Bujor, Telefon: (269) 23408
masă vie 10-15 kg
Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 42561,
Porci
Porci pentru carne
80 bucăţi
Telefon mobil: 079045980
Comercializam pui de
Cantemir, s.Vadul lui Isac, Telefon: (273)
Păsări
rasă Argintii de Adler de nelimitat
2-30-66
la o zi la o lună
Cantemir, s.Vadul lui Isac, Telefon: (273)
Comercializăm răţuşte de
Păsări
nelimitat
2-30-66
o zi – luna
Comercializăm bobocei
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: (273)
Păsări
nelimitat
de o zi – lună
2-30-66
Produse
Cantemir, s. Chisilia Rusă, Telefon mobil:
Comercializez brânză
nelimitat
lactate
67303546
Produse
Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 42561,
Carne de porc
2 tone
animaliere
Telefon mobil: 079045980
Produse
animaliere

Se vând angro pielicele
200
de miel, de calitate înaltă. bucata

Făleşti, s. Ciolacu Vechi, Telefon: (259) 78227,
Telefon mobil: 067178220

Echipamente
agricole

Echipamente
agricole
Echipamente
agricole
Echipamente
agricole

Răsad

Răsad

Răsad

Răsad

Răsad
Material
semincer
Pepiniere
viticole si
pomicole
Pepiniere
viticole si
pomicole
Pepiniere
viticole si
pomicole
Pepiniere
viticole si
pomicole
Pepiniere
viticole si
pomicole
Seminţe de
cereale

ECHIPAMENT AGRICOL
Comercializarea unei
sisteme de irigare Sigma,
Hînceşti, s. Logăneşti, Telefon: (269) 57349,
cu 50 de ţevi cu lungimea 1 unitate
(269) 23408
de 6 m şi toate cele
necesare pentru irigare.
Comercializarea unei
sisteme de irigare care a
Hînceşti, s. Logăneşti, Telefon: (269) 57349,
fost utilizata doar 1 an de 1 unitate
(269) 23408
zile, la care se va face 0
reducere de 40%.
Comercializez tractor
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-21 unitate
IUMZ – 6 cu plug
09
Ungheni, str. Naţională f/n, Telefon: (236)
Tehnică agricolă, utilaj,
nelimitat 26179, (236) 24755, Telefon mobil:
piese de schimb
068186696
MATERIAL POMICOL ŞI SEMINCIER
Comercializam răsad de
varză mijlocie, tomate
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: (273) 75timpurii soiul Leana, vinete, nelimitat
1-83, Telefon mobil: 67303556
soiul Almaz, Ardei dulce,
soiul Cornul caprei etc.
50000
Riscani, str. Maiacovschii 2, Telefon: (0256)
Răsad de varză timpurie
bucăţi
24584, Telefon mobil: 79140521
Răsad ardei sort: 1.
Californiiscaia ciornaia - 360000
Rîşcani, str. Maiacovschii 2, Telefon: (0256)
200 000 2.Atlant - 80 000 bucăţi
24584, Telefon mobil: 79140521
3.Antei - 80 000
Răsad de roşii: 1.Suria Rîşcani, str. Maiacovschii 2, Telefon: (0256)
1500 2.Rio Grant - 1500 6000
24584, Telefon mobil: 79140521
3.Iana - 1500 4.Nasco
bucăţi
- 1500
Răsad Gogoşari sort: 1.
Rîşcani, str. Maiacovschii 2, Telefon: (0256)
100 bucăţi
Serif - 100 000
24584, Telefon mobil: 79140521
Comercializez mălai
Cantemir, Porumbeşti, Telefon: (273) 52-2nelimitat
seminţe
95, Telefon mobil: 067125395
Comercializează puieţi
de cais.

10000
bucăţi

Nisporeni, com.Vorniceni, Telefon: (264)
46235, Telefon mobil: 069190095

Comercializarea puieţilor 1000
de nuc.
bucăţi

Hînceşti, Telefon mobil: 068083841

Se vând puieţi de altoi
pere, soiul SEIANET
CHEFFER.

1400
bucăţi

Făleşti, s. Sadovoe, Telefon: (259) 55007,
Telefon mobil: 068033936

Se vând puieţi altoiţi de
gutui, soiul AURIU.

2200
bucăţi

Făleşti, s. Sadovoe, Telefon: (259) 55007,
Telefon mobil: 068033936

Se vând puieţi altoiţi de
vişină.

1200
bucăţi

Făleşti, s. Sadovoe, Telefon: (259) 55007,
Telefon mobil: 068033936

Seminţe de porumb
M-450

nelimitat

Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47 534,
Telefon mobil: 069965656
BĂUTURI ALCOOLICE
Comercializarea vinului
Băuturi
Hînceşti, Telefon: (269) 23408, (269) 24040,
5000 litri
alcoolice
din struguri de Sardoney.
Telefon mobil: 69221826
Băuturi
Comercializez vin
Cantemir, s.Tarancuta, Telefon: (273) 54661,
2 mii litri
alcoolice
„Moldova”
Email: curcenco@mail.md
Băuturi
Comercializarea vinului
Hînceşti, Telefon: (269) 23408, (269) 24040,
3000 litri
alcoolice
din struguri Moldova.
Telefon mobil: 69221826
Comercializarea vinului
Băuturi
de casa roşu,din struguri 2000 litri Hînceşti, s. Buteni, Telefon: (269) 23408
alcoolice
Izabela.
Băuturi
Comercializarea vinului
Hînceşti, Telefon: (269) 23408, (269) 24040,
5000 litri
alcoolice
din struguri de Aligote.
Telefon mobil: 69221826
Băuturi
Comercializarea vinului
3000 litri Hînceşti, s. Buteni, Telefon: (269) 23408
alcoolice
alb din struguri de noua.
PRODUSE APICOLE
Produse
Comercializarea mierii de
Hînceşti, Telefon: (269) 23408, 068535894,
200 kg
apicole
albină de mai.
Telefon mobil: 068083841
Produse
Comercializarea mierii de
Hînceşti, Telefon: (269) 23408, 068535894,
300 kg
Telefon mobil: 068083841
apicole
albină Poliflora.
PRODUSE DE MORĂRIT
Cahul, zona Industriala 1, Telefon mobil:
Produse de
Faină de grâu
40 tone
078300186, Email: eni-alexandru@hotmail.
morărit
com
Cahul, zona Industriala 1, Telefon mobil:
Produse de
078300186, Email: eni-alexandru@hotmail.
tărâţe de grâu
30 tone
morărit
com
ALTELE
comercializam sare
Edineţ, Chisinau, str. Maria Dragan, 21,
Premixuri si brichetata in forma de
nelimitat Telefon: (246) 475570, Fax: (246) 401070,
aditivi
roata , diametrul 20 cm,
Email: stalagmita@rambler.ru
greutatea 4 kg
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Ulei

Comercializează ulei
vegetal de calitate bună.

600 kg

Ulei

Ulei din floarea-soarelui

nelimitat

Mere

Mere Idared

5 tone

Srot

nelimitat

Nisporeni, com. Siscani, Telefon: (264) 42360,
Telefon mobil: 69651130
Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 42360,
Telefon mobil: 069346320
Ungheni, s. Cetireni, Telefon: (236) 41382,
Telefon mobil: 079171730
Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 42360,
Telefon mobil: 069346320

CERERI
Nume produs

Descriere
produsului

Cantitate Regiune
ANIMALE

Porci
Păsări
Bovine
Cabaline
Ovine
Iepuri

Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Porumb
Floarea-soarelui

Cumpăr purcei de
prăsilă
Cumpăr boboci de
gâscă de casă

Cantemir, s. Sadîc, Telefon: (0273)2-30-66,
Telefon mobil: 78014742
Cantemir, s. Sadîc, Telefon: (0273)2-30-66,
100 bucăţi
Telefon mobil: 78014742
Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon mobil:
Achiziţionez bovine
20 tone
068083841
Achiziţionez
Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon mobil:
10 tona
cabalinelor
068083841
Hânceşti, s. Logăneşti, Telefon mobil:
Achiziţionez Ovine
10 tona
068083841
Procur iepuri de
Hânceşti, s. Ciuciuleni, Telefon: 23408,
5 bucăţi
prăsilă.
Telefon mobil: 068083841
PRODUSE CEREALIERE
Grâu alimentar, gluten
500 tone Telefon mobil: 069709509
23%, IDC 90%
Orhei, s. Peresecina, Telefon mobil:
nelimitat
67188900
Grâu alimentar,
Telefon mobil: 078300186, Email: eniglutenul 20-23%,IDK 200 tone
alexandru@hotmail.com
70-90
Grâu alimentar 23%
or. Chişinău, str. Armenească 29/1, Telefon
500 tone
gluten, 85-90% IDC
mobil: 079480289
Cumpăr porumb
500 tone Telefon mobil: 068083841
calitativ
Cumpăr floarea
1000 tone Telefon mobil: 068083841
soarelui
2 bucăţi

Floarea-soarelui
Floarea-soarelui
Floarea-soarelui
Echipamente
agricole

15

Orhei, s. Peresecina, Telefon: 42360,
Telefon mobil: 069346320
Briceni , s. Colicăuţi, Telefon mobil:
Bioseminţe
1000 tone
068277899
Floarea soarelui
or. Chişinău, str. Armenească 29/1, Telefon
500 tone
pentru ulei
mobil: 079480289
ECHIPAMENT AGRICOL
nelimitat

Tractor T-40

1 unitate

Telefon mobil: 078587250

Cumpăr cauciucuri
Cantemir, s. Cania, Telefon mobil:
tractor mărimea
2 bucăţi
79241418
9,5x38
MATERIAL SEMINCIER ŞI SĂDITOR
Material semincer Seminţe de soia
1 tonă
Telefon mobil: 069357289
Pepiniere viticole Cumpăra butaşi de vie
200 bucăţi Nisporeni, Telefon: (0264) 22020
şi pomicole
soiul Moldova.
Pepiniere viticole Cumpăr puieţi de
150 bucăţi Telefon mobil: 68631360
şi pomicole
pruni de soiul Stelnei
NUTREŢURI
Nutreţuri
Orhei, s. Peresecina, Telefon mobil:
nelimitat
concentrate
67188900
Hrană pentru
Orhei, s. Peresecina, Telefon mobil:
nelimitat
animale de casă
67188900
Orhei, s. Peresecina, Telefon mobil:
Cereale furajere
nelimitat
67188900
Orhei, s. Peresecina, Telefon: 42360,
Cereale furajere
nelimitat
Telefon mobil: 69346320
Hrană pentru
Orhei, s. Peresecina, Telefon: 42360,
nelimitat
animale de casă
Telefon mobil: 69346320
Echipamente
agricole

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md
Dacă doriţi să plasaţi un anunţ la rubrica Cereri şi Oferte
contactaţi-ne la numărul de telefon: (022) 23 56 98.
Comercializăm seminţe de Facelia.
Tel.: 069278347

060087765

MONITORIZAREA PIEŢEI ANGRO
DE FRUCTE ŞI LEGUME

cel mai complet portal
agricol din Moldova,
 ştiri din agricultură,
 preţuri zilnice
la produsele agricole,
 cereri şi oferte,
 studii pe produse,
 tehnologii şi legislaţie,
 istorii de succes.

 Evoluţia săptămînală a preţurilor pe pieţele
angro din Bălţi, Cahul, Chişinău, Edineţ şi
Chişinău
 Evoluţia preţurilor pe pieţele angro din Polonia, Rusia şi Ucraina

ŞTIRI AGRICOLE ONLINE
 Cele mai importante ştiri din agriculturăă
 Preţuri, evoluţii, evenimente
 Actualizare zilnică

CERERI ŞI OFERTE
DE PRODUSE AGRICOLE
 Cea mai mare bază de oferte şi cereri de
produse agricole din Moldova
 O bază online de oferte de input-uri agricole:
seminţe şi material săditor, produse de
uz fitosanitar şi fertilizanţi, echipament şi
tehnică agricolă

STUDII PE PRODUSE AGRICOLE
TEHNOLOGII AGRICOLE
PERFORMANTE
 Noi tehnologii agricole
 Istorii de succes

ALTĂ INFORMAŢIE UTILĂ
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DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
şi nu ştiţi în ce domeniu să investiţi?
DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

Abonaţi-Vă la ziarul AGROMEDIAINFORM
şi Veţi primi:

 informaţii despre preţuri pe diferite pieţe agricole din ţară;
 cereri şi oferte de producţie agroalimentară;
 recomandări ale specialiştilor în agricultură despre:
Toate acestea la un preţ
rezonabil de numai

132 de lei
pentru abonament anual

 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

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM
pot fi perfectate în toate oficiile poştale.
Index de abonare: PM

21948

Ozonteh IMPEX S.R.L. vă propune calitate şi precizie japoneză la preţuri mici
 Tractoare compacte japoneze
de la 12 la 70 cai putere atât de
mâna a doua, cât şi noi

 Asistenţă tehnică
 O gama larga de utilaj
nou pentru aceste tractoare
precum:
 Plug cu 2, 3 şi 4 stupiţi
 Stropitoare combinată (dotată
atât cu ventilator pentru stropit în
vie, cât şi cu braţe pentru stropitul
culturilor de câmp)

Pentru comoditate tractoarele
şi agregatele au fost expuse
pe o suprafaţă special amenajată
ce se află în or. Străşeni la adresa:
str. Ştefan Cel Mare 92/c.
Terenul este amplasat exact
lângă Gara Auto, pe traseul
naţional Chişinău – Ungheni.
 Grapă cu discuri
 Cultivatoare

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

 Cositoare cu rotor
 Cositoare plată
 Burghiu de săpat gropi
 Remorcă simplă sau basculabilă
 Tocător de crengi

Toate piesele de schimb la tractoarele importate
Preţuri accesibile - suntem importatori direcţi din Japonia

AVANTAJE:
CALITATE SUPERIOARĂ
CONSUM REDUS
TRACŢIUNE 4x4
LONGEVITATE
STARE TEHNICĂ EXCELENTĂ
PUTERNICĂ ŞI COMPACTĂ
PREŢ MIC

Ozonteh IMPEX S.R.L.
Chişinău, str. Mitropolitul Varlaam 84/12
Mob.: 0698 98 123 - Nicolae
mob.: 0685 98 250 - Nicolae
mob.: 0680 91 611 - Robert
mob.: 0690 52 772 - Ion
Oficiu: 0 (22) 22 89 52
E-mail : ozonteh@gmail.com
www.TehnicaAgricola.md

