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de piersici de calitate
superioară?
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Banii de la Banca Mondială sunt destinați
doar producătorilor mari
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Daiconul - puţin cunoscut,
dar foarte preţios

4
Odată cu aderarea Rusiei la OMC, fructele moldoveneşti vor pierde piaţa de
desfacere

Peste 22 de milioane de dolari. Atât va primi Republica Moldova din partea Băncii Mondiale. Banii sunt destinați implementării proiectului”Agricultură
competitivă”. În acest sens, Vlad Filat a semnat două acorduri cu Qimiao Fan,
director de țară al Băncii Mondiale pentru Ucraina, Belarus și Moldova.
Primul acord presupune acordarea
unui împrumut investițional de 18 milioane de dolari Moldovei, iar al doilea este un grant 4,4 milioane dolari,
din partea Fondului Global de Mediu.
Potrivit premierului Vlad Filat, ambele fac parte dintr-un acord mai mare,
în valoare totală de 48,8 milioane de
dolari.
“Scopul este creșterea competitivității, a exporturilor, asigurarea calității și siguranței alimentelor, sprijinirea
dezvoltării instituționale. Aceste acorduri prevăd asigurarea securității alimentelor. Va fi instituit un sistem de
siguranță a alimentelor, prin crearea
Agenției pentru securitate alimentară, până la sfârșitul anului, asigurarea
acesteia cu trei laboratoare, precum
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și crearea a patru puncte de control la
frontiera statului. Produsele alimentare vor fi verificate atât la frontieră,
cât și în interior, în baza unui sistem
prestabilit, unul împrumutat de la europeni. Un alt punct ține de accesul la
piețe: granturi investiționale pentru
fermieri, care nu vor depăși 50% din
suma investiției, valoarea maximă fiind de 350 mii dolari, dar și acordarea
serviciilor de consultanță și instruirea
pentru planificarea afacerii. Și încă un
punct se referă la conservarea solului
și a rezistenței climaterice, mai precis,
acordarea de suport pentru practicile
de rezistență climatică. Vor fi acordate granturi pentru agricultura conservativă, cu valoare maximă de 20 mii
dolari”, a explicat șeful Guvernului.

Prim-ministrul a precizat, însă, că
ajutorul este destinat doar marilor
producători.
Potrivit directorului de țară al
Băncii Mondiale pentru Moldova,
Ucraina, Belarus, Qimiao Fan, acest
proiect va ajuta Moldova să asigure
mai multe produse alimentare de o
calitate mai înaltă. „Proiectul respectiv va susține eforturile Guvernului
în vederea sporirii competitivității, pentru a produce mai mult, produse mai bune și mai ieftine. La fel,
suntem satisfăcuți să contribuim la
eforturile Guvernului de a îmbunătăți nivelul de trai al populației, nu
doar a celei din mediul rural, ci de pe
întreg teritoriul R. Moldova”, a subliniat Qimiao Fan.
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Primăvara timpurie nu le-a permis apicultorilor
să colecteze toată floarea de salcâm
Sosirea primăverii mai devreme
ca de obicei, în acest an, și seceta
nu le-au permis apicultorilor să colecteze pe deplin floarea de salcâm.
Astfel, în anul curent familiile de albine au reușit să recolteze doar 30%
din floarea de salcâm.
Președintele Asociației Naționale a Apicultorilor, Ștefan Condratiuc, a spus că, de obicei, se reușea
recoltarea a peste 700-800 tone de
miere de salcâm.
„În acest an, primăvara a venit
prea devreme, florile de salcâm au
înflorit cu două săptămâni înainte, iar familiile de albine nu au fost
dezvoltate biologic pentru a începe
recoltare. Sperăm să reușim colectarea a cel puțin 300 tone de miere. O familie de albine abia reușește să colecteze în jur de 8-10 kg
de miere de salcâm față de norma
obișnuită, de 25-30 kg. Nici nectarul nu este la nivel, de aceea nu
vom îndeplini normele de calitate
pentru export, deși producătorii
deja au încheiat contracte cu importatorii din alte țări. Din cauza
timpului nefavorabil din această

Cererea sporită a determinat
scumpirea ouălor
În Moldova prețul la ouă a crescut datorită cererii sporite din partea consumatorilor, a declarat directorul Întreprinderii de Stat „Avicola-Moldova”,
Ion Bîzgu.
„În prezent, producătorii comercializează ouăle la prețul de 8-10 lei pentru 10 ouă, față de 7-8
lei cât era până acum. Însă la piață ouăle sunt mai
scumpe cu 2-3 lei, în funcție de prețul stabilit de comercianți. În acest an, se prognozează o producție

de familii de albine, deși baza meliferă asigură, în condițiile țării,
întreținerea a circa 500 de mii de
familii de albine. Cei mai mulți
apicultori se află în raioanele de
centru, mai ales, la Călărași, Strășeni, Orhei, Hâncești și Nisporeni.
Asta pentru că acestea sunt situate
în zona codrilor unde există păduri
de salcâmi și de tei.

iarnă, aproximativ 15-20% din albine au pierit. Reducerea numărului de albine, dar și recolta proastă
de miere, va conduce la scumpirea
prețurilor. În aceste condiții, un
kg de miere de salcâm va ajunge să
coste ș ;i până la 100-120 lei, față
de 70-80 lei în prezent”, a încheiat
Condratiuc.
În Moldova sunt circa 150 mii

de cel puțin 810 mil. ouă, cu aproximativ 8% mai
mult față de anul trecut. „Fabricile avicole au decis
să-și majoreze numărul de găini ouătoare, pe motiv
că atât pe piața internă cât și la export, în special,
în țări precum Libia sau Iran, cererea pentru acest
produs a crescut”, a spus Bîzgu.
Potrivit specialistului, de obicei, ouăle se ieftinesc în lunile de vară pentru că populația se consumă mai multe legume.
În Moldova sunt peste 30 de întreprinderi avicole și circa 12 întreprinderi care produc ouă.

Preţuri săptămânale angro pentru fructe şi legume pe 10 pieţe ( Moldova, România, Ucraina)
Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agrimarket-blacksea.com
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ENPARD - o șansă reală
pentru dezvoltarea și modernizarea
agriculturii Moldovei

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI

Dumnezeu
ne dă atât
cât putem duce
Se spune că Dumnezeu ne
dă fiecăruia exact atât cât putem duce, dar câte-odată îngenunchiați de greutăți și tristețe
ne-am dori ca Cel de Sus să nu
mai aibă atâta încredere în noi.
Greutățile și încercările ne
fac mai puternici, dar ne știrbesc involuntar din suflet, ne
fac mai duri, mai violenți și
mai răi.
Lumea din jur e rea și grăbită să-și satisfacă necesitățile
proprii. Azi, mai rar întâlnești
oameni care să-ți întindă o
mână atunci când ți-e greu. E
mult mai simplu să treci indiferent pe lângă necazul cuiva…
e mult mai simplu să fii egoist.
Eu m-am certat de mai
multe ori cu Dumnezeu, mai
ales în zilele triste din viața
mea, El a avut răbdare să-mi
răspundă la toate întrebările
și să-mi aducă în suflet dorința
de a merge mai departe. Acum
îmi pare rău că l-am învinuit
doar pe El pentru toate necazurile.
Îmi dau seama că și voi, cei
care mai găsiți timp să citiți
aceste rânduri, vă confruntați
cu probleme, aveți liste întregi
de „De ce-uri”. Totuși, oricât de
mari ar fi dificultățile pe care
le avem, ele nu pot nicidecum
depăși forțele noastre. Trebuie doar să învățăm să ridicăm
fruntea spre cer și să mulțumim pentru fiecare zi din viața noastră. Să învățăm să fim
mai buni și să nu facem rău
nimănui și atunci ploile vor fi
la timp și curate, visele noastre
se vor realiza în timp util, iar
viața va fi mai frumoasă.
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Comisarul european pentru
agricultură și dezvoltare rurală,
Dacian Cioloș a avut, la sediul
Comisiei Europene de la Bruxelles,
o întrevedere cu Ministrul
agriculturii și industriei alimentare
din Republica Moldova, Vasile
Bumacov.
Discuțiile celor doi oficiali au
vizat în principal viitorul Program
European pentru Agricultură
și Dezvoltare Rurală pentru
țările din vecinătatea Uniunii
Europene (ENPARD) dar și evoluții
recente ale dialogului Republica
Moldova – Uniunea Europeană,
precum deschiderea negocierilor
pentru Acordul privind zona
de liber schimb aprofundată și
cuprinzătoare (DCFTA) și încheierea
acordului privind Indicațiile
Geografice.
“ENPARD este o șansă reală pentru
dezvoltarea și modernizarea agriculturii
și a mediului rural din Republica Moldova. Dincolo de finanțare, va veni cu modele de lucru deja probate în statele care
au aderat recent la Uniunea Europeană.
Mai mult, valoarea programului ENPARD
este că va sprijini agricultorii din Republica Moldova să beneficieze de un acces
îmbunătățit pe piața europeană, odată ce
acordul DCFTA va fi încheiat” a declarat
comisarul european după întâlnire. “În
măsura în care autoritățile din Republica
Moldova vor considera agricultura și dezvoltarea rurală ca un domeniu prioritar și
acest lucru se va reflecta în solicitările de
asistență transmise Comisiei europene,
viitorul program ENPARD va putea fi folosit în aceasta direcție”, a subliniat comisarul Cioloș.
În cadrul conferinței ministrul agriculturii Vasile Bumacov a realizat o prezentare privind „Configurarea ENPARD-ului în
conformitate cu provocările si necesitățile
naționale” - viziunea unei țări PEV. Bumacov a accentuat importanța lansării si valorificării instrumentului ENPARD pentru
Moldova și a identificat două direcții principale pentru care există speranța de a obține suportul ENPARD, in special, consolidarea siguranței alimentare si dezvoltarea
competitivității.
Ministrul a menționat, de asemenea,
faptul că, Republica Moldova nu are intenția de a crea o piață concurentă pentru
cea a UE, ci una complementară, care își
va găsi locul său și consumatorul său, pe
piata UE.
În continuarea discursului, Vasile Bumacov a vorbit despre importanța stabilirii
priorităților în realizarea cărora ar putea fi
atras ENPARD: instituirea sistemului “eagriculture”, utilizarea deșeurilor in agricultură si consolidarea capacităților instituționale a autorităților de resort.
Bumacov a subliniat că, RM are deja
experiența realizării numeroaselor proiecte in domeniu, finanțate cu suportul altor

parteneri internaționali si că își dorește
lansarea cît mai rapidă a unui Proiect pilot
in cadrul ENPARD.
Ministrul a asigurat de deplina disponiobilitate a țării noastre pentru găzduirea
la Chișinău a unei reuniuni ministeriale a
Miniștrilor Agriculturii, in cadrul Parteneriatului Estic.
ENPARD a fost creat prin două comunicări comune ale Comisiei Europene și ale
Serviciului European de Acțiune Externă,
din martie și mai 2011.
UE oferă tuturor țărilor partenere în
Programul de Vecinătate posibilitatea de a
participa la un dialog pe tema ENPARD și
este pregătită să îi ajute pentru implemen-

tarea politicilor ENPARD și a reformelor
conexe pe toți cei angajați să transforme
agricultura/dezvoltarea rurală într-un sector prioritar al cooperării lor cu UE.
Acest lucru va include asistență în pregătirea strategiilor de dezvoltare agricolă
și rurală pe termen lung împreună cu toate părțile interesate relevante, precum și
în crearea capacităților instituționale necesare la nivel național și local. ENPARD
se va baza pe experiența dobândită de UE
în procesul de reformare a agriculturii și
a zonelor rurale în țările aflate în faza de
preaderare și va ține seama de diversitatea
experiențelor și a eforturilor din țările partenere.
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Daiconul - puțin cunoscut, dar foarte prețios
În anul 2011 gospodăria țărănească „L. Bolocan” satul Fuzăuca, raionul Șoldănești a implementat un proiect care prevedea
cultivarea legumelor, în special a
cepei din semințe, cu irigare prin
picurare. Ion Bolocan a semănat
în jur de un hectar cu ceapă, dar
în luna mai un vânt puternic a
acoperit plantele, încă firave, cu
țărână. După mai multe consultații cu specialiști, fermierul decis să semene pe acest teren alte
culturi legumicole, lăsând și o
parcelă nu prea mare cu ceapă.
A semănat ridiche de toamnă,
morcov, iar pe 0,15 ha a semănat
o cultură nouă pentru Moldova:
daicon (ridiche japoneză albă).
„Trebuie să precizez că daiconul în părțile noastre este puțin
cunoscut și nu prea speram la
succes. Dar toamna de pe 15 ari
am recoltat circa 6 tone, producție și m-am convins că această

Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform

cultură este foarte
avantajoasă.
În primul rând,
daiconul nu cere
cunoștințe
specifice, e destul de
tolerant la condițiile climaterice
și pedologice din
regiune, nu necesită cheltuieli
mari, e rezistent la
boli și dăunători și este un produs alimentar foarte prețios. Din
păcate, deocamdată daiconul e
foarte puțin cunoscut de consumatorii de la noi. Și cele mai
mari probleme le-am avut anume la comercializarea producției
pe piața locală. Cumpărătorii se
apropiau, admirau frumusețea
daiconului și plecau, puțini riscând să-l procure. Până la urmă

am găsit cumpărători la piața din
capitală, comercializându-l la un
preț de două ori mai mare decât
cel al tomatelor”, a relatat Ion
Bolocan.
Gospodarul afirmă că implementarea tehnologiei de cultivare a daiconului e simplă. De regulă, se seamănă în prima decadă a lunii iulie, dar nu mai târziu
de 25 iulie, la o distanță de 15-20
centimetri pe rând și 60 centimetri între rânduri. Lucrările de
bază la creșterea daiconului sunt
răritul, afânarea bună a solului
și irigarea plantelor. Necesitatea în umezeală pentru dezvotarea optimă a plantelor este de
15/20 litri de apă la fiecare metru pătrat de plantație de 3-4 ori
în perioada de vegetație. Recoltarea începe la 50-70 zile după
plantare, numai pe timp uscat.
Dacă cultura crește pe soluri
ușoare, ea pur și simplu se scoate de frunze. Dacă recoltarea se
efectuează toamna, daiconul se
poate păstra bine la temperatura de zero grade și umiditatea
aerului de 90-95% până în luna
februarie. Greutatea daiconului
în faza de coacere ajunge la 1,01,5 kilograme, la unele soiuri
acest indice poate fi și mai înalt.
O calitate distinctivă și foarte
prețioasă a daiconului este că
el poate fi utilizat în alimentație pe tot parcursul perioadei de
vegetație, adică când rădăcina
ajunge de mărimea unei ridichi
obișnuite deja poate fi folosită
în alimentație, deoarece ea dis-

COMERCIALIZĂM VOPSEA

pune absolut de toate calitățile
plantelor mature.
Daiconul se impune prin
calități curative și prin caracteristicile gustative deosebite.
Produsul conține caliu, carotină,
vitamine din grupurile B, C și PP,
microelementele necesare pentru funcționarea normală a aparatului digestiv, este un minunat
stimulator al schimbului de substanțe. Medicina îl recomandă
pentru tratamentul profilactic al
diabetului zaharat, neutralizarea radiației. Pentru diminuarea
impactului negativ al radiației
savanții recomandă să fie consumat în stare crudă. Daiconul
este foarte eficient în profilaxia și
tratamentul aterosclerozei, viciilor cardiace, fiindcă stimulează
esențial eliminarea din organism
a colesterolului, stimulează pofta
de mâncare. Ca și ridichea obișnuită și hreanul, dispune de o
calitate unică de curățire a ficatului și a rinichilor, descompune
pietrele. Dar spre deosebire de
ridiche și hrean, daiconul aproape că nu conține ulei de muștar
și nu are impact negativ asupra
persoanelor mai în vârstă. În alimentație daiconul poate fi folosit
atât în stare crudă, ca orice ridiche, cât și prelucrat termic: înăbușit, fiert, prăjit, își păstrează
de minune calitățile și murat sau
conservat. În bucătăria japoneză
aceasta este o plantă foarte apreciată, din care se gătesc sute de
specialități, deoarece se combină
foarte bine cu alte produse.

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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Economia autohtonă șchiopătează
Economia Moldovei dă tot
mai multe semne de stagnare.
Biroul Național de Statistică a
anunțat, pentru primul trimestru al acestui an o scădere cu
aproape cinci la sută a investițiilor pe termen lung. Asta după
ce recent și în sectorul industrial s-a înregistrat un declin de
peste trei la sută.
În lunile ianuarie-martie
ale acestui an, economia moldovenească a atras investiții
pe termen lung în sumă de
aproape 1 miliard 800 milioane de lei, în scădere cu 4,6
procente comparativ cu perioada similară a anului trecut.
Principalul domeniu de investiții, cel al utilajelor și mașinilor, inclusiv mijloace de transport, a scăzut cu un procent
și jumătate, până la suma de
peste 1 miliard de lei.
Sectorul privat este destul
de reticent atunci când este
vorba despre investiții. Plasamentele companiilor cu capital
privat s-au micșorat cu aproape

20 la sută și au constituit 800
de milioane de lei. Întreprinderile mixte, cu capital local și
străin, și-au redus investițiile
cu 15 procente până la un nivel
de aproape 260 milioane de lei.
Și în industrie lucrurile nu
merg bine. Contracția din sectorul industrial a fost în primul
trimestru de 3,4 procente. Potrivit statisticilor oficiale,două
treimi din sectoarele industri-

Banca Mondială: Agricultura
Moldovei nu este eficientă
Agricultura din Moldova este ineficientă. Este concluzia
unui studiu al Băncii Mondiale, potrivit căruia, în anul 2011,
agricultura a înregistrat o productivitate scăzută, investițiile
în domeniu au fost mici, iar costurile - exagerate.
Astfel statisticile oficiale arată că fermierii moldoveni produc de cinci ori mai puțin decât cei din România, de 31 de ori
mai puțin decât cei din Olanda și de 35 de ori mai puțin decât
cei din Statele Unite ale Americii.
Experții explică situația prin faptul că agricultorii moldoveni produc mai mult pentru propriile necesități. Statisticile
mai arată că aproximativ 30 la sută din populația Moldovei
este antrenată în sectorul agrar și produce nouă la sută din
Produsul Intern Brut.

Vinul moldovenesc –
din nou pe placul rușilor
„Rospotrebnadzor”, Serviciul Federal de Supraveghere în Domeniul Protecției
Consumatorilor al Federației
Rus, este dispus să simplifice
procedura de livrare a vinurilor moldovenești în Rusia
și să recunoască certificatele
de conformitate eliberate de
Centrul Național privind Calitatea Producției Alcoolice din
Moldova.
Șeful „Rospotrebnadzor”,
Ghenadi Onișcenko a anunțat, printr-un comunicat de
presă, că în anul curent s-a
îmbunătățit calitatea vinurilor moldovenești exportate
în Federația Rusă și că au fost
înregistrate mai puține cazuri
de rebutare a loturilor cu vin
din Republica Moldova.
“Vom analiza, în continuare, simplificare procedurii de
import al băuturilor alcoolice
moldovenești. Restricțiile vor
fi anulate pentru produsele
vinicole îmbuteliate”, a specificat Onișcenco.
În anul 2012, vinificatorii din Republica Moldova au

ale monitorizate au înregistrat
scăderi. Adică din 29 de sectoare, doar zece au încheiat trimestru pe plus.
Guvernul mizează în acest
an pe o creștere economică de
doar 3 la sută, față de prognoza inițială de 4,5 procente. În
același timp, Banca Națională
a Moldovei estimează o inflație
de aproape 5 la sută la finele
anului.

exportat 2.170 de loturi cu
băuturi alcoolice cu un volum
total de 15, 3 milioane de litri.
După embargoul din anul
2006 impus de Federația
Rusă la importul de vinuri
moldovenești, agenții economici din Republica Moldova
exportă băuturile alcoolice
în această țară doar prin intermediul a două terminale
vinicole - din regiunea Moscova și Sankt Petersburg. În
luna aprilie curent, ministrul
Agriculturii, Vasile Bumacov
a plecat la Moscova pentru a
negocia eliminarea acestor restricții, însă deocamdată partea rusă nu a renunțat la cele
două terminale vinicole.

Ne putem integra în UE
fără Transnistria
Republica Moldova și-ar
putea atinge obiectivele de integrare în Uniunea Europeană
chiar dacă nu ar reuși să reîntregească țara rezolvând conflictul transnistrean. O declarație în acest sens a făcut Manfred
Grund, membru al Comisiei de
politică externă al Bundestagului german și președinte al
Forului Germania-Moldova de
la Berlin, în cadrul Clubul de

presă de la Chișinău, transmite
Info-Prim Neo.
Oficialul german susține
că chiar dacă Moldova poate
deveni membru UE fără neapărat să reîntregească țara,
autoritățile, totuși, trebuie să
ia toate măsurile necesare ca
populația de peste Nistru să
dorească să fie un tot întreg cu
cei de pe malul drept și să înțeleagă câte beneficii vor primi dacă vor face parte dintr-o
țară membră a UE.

Manfred
Grund spune
că regiunea
transnistreană este văzută de către
partenerii europeni ca un
teritoriu unde
Rusia și-a pus
cizma
militară
pentru
a-și împiedica vecinii să
realizeze alte
opțiuni decât zonă de influență a Federației Ruse și dacă
aceasta va bloca soluționarea
conflictului
transnistrean,
atunci se va admite posibilitatea Moldovei de a adera la UE
fără această regiune.
Oficialul german a comunicat că atunci când a căzut
zidul berlinez prima declarație a nemților a fost că ei sunt
poporul, ei iau deciziile, iar a
doua a fost că ei sunt un singur popor. Manfred Grund s-a
întrebat dacă nu pot și moldovenii de pe ambele maluri ale

Nistrului să facă o astfel de
declarație.
Potrivit membrul Comisiei
de politică externă a Bundestag-ului german, cancelarul
Angela Merkel și fostul președinte rus Dmitri Medvedev au
avut o înțelegere în privința soluționării conflictului transnistrean și germanii chiar doresc
să se găsească soluții viabile
pentru finalizarea conflictului,
dar ei nu mai sunt siguri că
noul președinte rus, Vladimir
Putin, va dori să moștenească
memorandumul ruso-german.

SRL “PRODMARKET”
PRESTEAZĂ:

COMERCIALIZEAZĂ:

 servicii tipografice

 nisip

 pietriș

 servicii de transport

 ciment

 metal

Tel.: 060060035
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Moldasig ar putea reveni
în proprietatea statului
Moldasig, cea mai mare
companie de asigurări de pe
piața moldovenească ar putea reveni proprietatea statului, dacă magistrații vor
declara nulă tranzacția prin
care a fost vândută. Decizia
ar putea provoca probleme
în relația cu gigantul rus al
asigurărilor Rosgosstrah și
chiar cu autoritățile din Rusia, scrie Adevărul.
La 21 mai curent, de către
Procuratura Generală, a fost
depusă o cerere la Curtea de
Apel Chișinău, prin care solicită declararea ca nul a contractului de vânzare-cumpărare a 80 la sută din capitalul
social al Moldasig. Ca urmare
a acestei tranzacții, în 2008,
Moldasig ajunge sub controlul
Rosgosstrah.
În cazul unei decizii pozitive din partea Curții de
Apel Chișinău, Moldasig revine sub controlul statului, iar
Rosgosstrah, cea mai mare
companie de asigurari din Rusia și Europa de Est, va rămâne fără activele din țara noastră. Procurorii cer să fie anulate și hotărârile din 2008 ale
Comitetului de Conducere și
Adunării Generale a acționarilor, prin care s-a decis majorarea cu 48 de milioane de lei a
capitalului Moldasig, ceea ce a
reprezentat un pas spre înstrăinarea activelor companiei.
Viorel Morari, adjunctul șefului Procuraturii Anticorupție, spune că cererea a fost depusă după ce s-a constatat că
deciziile adoptate în 2008 de
conducerea și acționarii Moldasig n-au fost îndeplinite, iar
majorarea de capital efectuată
pentru a aduce resurse necesare dezvoltării companiei nu s-a

realizat. „Atunci s-a decis că
banii vor merge pentru extinderea rețelei Moldasig și pentru prestarea de noi servicii.
În realitate, banii au rămas pe
cont și nu au fost folosiți conform destinației”, a precizat
procurorul. El susține că acum
patru ani, când Moldasig era o
companie cu capital majoritar
de stat, orice program de dezvoltare ar fi trebuit să fie adoptat după efectuarea unui studiu de fezabilitate. „Acest studiu, care trebuia să stabilească
și prețul real al cotei expuse
pentru înstrăinare, lipsește,
iar selectarea investitorilor nu
s-a făcut prin concurs deschis,
după cum prevede o hotărâre a
Guvernului”, a menționat Viorel Morari.
La 17 iunie 2008, în cadrul Adunării extraordinare a
fondatorilor Moldasig, a fost
luată decizia de a include în
listă și compania Linekers Investments Limited din Cipru,
al cărei director și cofondator
era Oleg Voronin, feciorul președintelui de atunci al țării.
Al doilea fondator, Serghei
Haceaturov, este frate cu Da-

niil Haceaturov, director general și acționar majoritar la
Rosgosstrah. Contribuția companiei Linekers Investments
Limited în valoare de 48 de
milioane de lei la capitalul
Moldasig a dus la diminuarea
de cinci ori a cotei celor trei
fondatori - Banca de Economii, Calea Ferată a Moldovei
și Poșta Moldovei. Prin majorarea capitalului social compania cipriotă obținea 80% din
capitalul Moldasig. Ulterior
cota Linekers Investments Limited a ajuns în proprietatea
Rosgosstrah, care la un preț de
nimic a preluat cea mai mare
companie de asigurări din Republica Moldova.
Moldasig a fost creată în
2002 de trei întreprinderi cu
capital majoritar de stat: Banca de Economii - 51%, CFM 25% și Poșta Moldovei - 24%.
Susținută de autorități, în câțiva ani Moldasig a devenit cea
mai mare companie de asigurări din Moldova.
În anul 2011 cota de piață a
companiei a fost de circa 28%.
Totodată, anul trecut Moldasig a procurat 99,932% din

acțiunile societății de asigurări
ASITO Kapital din România și
și-a extins afacerile pe piața
românească.
Grupul Rosgosstrah din
Rusia se arată susprins de
faptul că după patru ani de
la semnare “apar întrebări cu
privire la structura” tranzacție
de preluare a controlului companiei Moldasig, în schimbul
unor investiții directe de milioane.
Într-un comentariu oferit
pentru “Adevărul”, administrația grupului Rosgosstrah
susține că “în tot această perioadă, compania de asigurări
Moldasig continuă să funcționeze cu succes în Republica
Moldova și deține poziția de
lider pe această piață”.
“Noi declarăm în mod responsabil că toate condițiile
necesare pentru înregistrarea juridică a tranzacției privind intrarea Rosgosstrah în
capitalul social al companiei
de asigurări Moldasig au fost
îndeplinite în totalitate și în
termenele prevăzute de legislația Republicii Moldova, iar
autorizațiile prealabile (aprobările) de la autoritățile de
reglementare din Republica
Moldova, de asemenea, a fost
primit în întregime. Lucrăm
întotdeauna în strictă conformitate cu legislația locală și în
Rusia, și în Ucraina, și în Belarus, și în Republica Moldova”,
se menționează în comentariul
Rosgosstrah.
În final, în comentariul
companiei se mai afirmă că
aceasta își propune să se mențină pe aceeași poziție și în
viitor, iar “dacă va fi necesar
- suntem gata să ne apărăm interesele în instanță”.

Ploile din ultima
perioadă
au provocat
pierderi
în toată țara
Ploile cu grindină căzute în
localitățile din țară în perioada 18-24 mai, au adus pagube
substanțiale locuitorilor. Doar
în satul Alexăndreni, raionul
Sîngerei, un număr de 30 gospodării au fost afectate de ape.
Acestea s-au revărsat din iazul
din localitate, iar oamenii s-au
pomenit cu grădini înnămolite
și case inundate. În perioada vizată, ploile torențiale din localitățile țării au adus pagube de

peste 34 milioane lei, fiind prejudiciate peste 32 case de locuit,
70 beciuri și 33 fântâni. În total
au fost afectate 34 localități din
14 raioane, iar 66 de localități au
rămas parțial fără energie electrică. În plus, ploile cu grindină
din republică au distrus 600 ha
de vii, 1210 ha livezi, 6326 ha
semănături și 73 ha de grădini
particulare. Angajații Serviciului Protecției Civile și Situațiilor
Excepționale au efectuat lucrări
de lichidare a consecințelor ploilor. Echipe de pompieri și salvatori au pompat apa din casele
și subsolurile avariate, au curățat grădinile și au participat la
dezinfectarea fântânilor.

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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ONU: Femeile din Moldova sunt discriminate
Grupul de lucru ONU privind discriminarea împotriva femeilor în legislație și în practică a întreprins prima
vizită în Republica Moldova în perioada 21 - 30 mai curent, pentru a evalua progresele în realizarea egalității între bărbați și femei și protecția și promovarea drepturilor femeilor. Acesta s-a axat pe cadrul legal și pe
participarea femeilor în viața politică și publică.
În timpul misiunii de zece zile, delegația s-a angajat în dialoguri constructive în Chișinău, Găgăuzia, Bălți și Căușeni, cu oficiali guvernamentali, reprezentanți ai puterii legislative, societatea
civilă, instituții religioase,
precum și cu femei din comunitățile de romi. Grupul
de lucru a avut, de asemenea, discuții și în stânga
Nistrului, la Tiraspol.
De la independența sa
și pe parcursul ultimului
deceniu, Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în crearea
cadrului legal pentru egalitatea între bărbați și femei,
însă mai are de lucru la capitolul coerența legislației
cu privire la non-discriminare, în conformitate cu
standardele internaționale. În context, reprezentanții ONU au menționat unele lacune în legea cu privire la asigurarea egalității,
adoptată recent. Grupul de
lucru „regretă excluderea
pe ultima sută de metri a
celor patru motive de discriminare, și anume starea
de sănătate, proprietate,
origine socială și orientarea sexuală, în
urma unui discurs public extrem de politizat și homofob cu privire la orientarea sexuală”.
O altă lacună ține de sistemul național al drepturilor omului pentru soluționarea cazurilor de încălcare a drepturilor femeilor. Potrivit sursei, nici unul
din cei patru avocați parlamentari nu
își axează activitatea pe drepturile fe-

meilor, în ciuda rapoartelor frecvente
privind încălcările în acest domeniu. În
opinia ONU, femeile care se confruntă
cu forme multiple de discriminare, cum
ar fi femeile membri ai grupurilor religi-

tăți familiale, sub 45 de ani, iar salariile
acestora sunt mult mai mici decât cele
ale bărbaților. Grupul de lucru a fost
informat, de asemenea, despre cazuri
de concedieri abuzive legate de sarcină,

oase minoritare, femeile cu dezabilități,
femeile de etnie romă, femeile migrante
- au nevoie de un mecanism eficient de
monitorizare a situației lor.
S-a constatat că practicile discriminatorii sunt în continuare aplicate și
împiedică participarea deplină și egală
a femeilor pe piața forței de muncă din
Republica Moldova. Angajatorii preferă să angajeze femei fără responsabili-

inclusiv în cazul femeilor angajate în
cadrul poliției, unele cazuri fiind în prezent judecate în instanță.
Astfel, nereușind să găsească locuri
de muncă decente în țară, din ce în
ce mai multe femei își caută un loc de
muncă în străinătate. Guvernul trebuie
să realizeze o monitorizare și o analiză
periodică bazata pe gen a situației muncitorilor din Republica Moldova, în in-

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova

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).

teriorul și în afara țării și să stabilească
mecanisme pentru a lupta cu practicile
discriminatorii pe piața forței de muncă.
Lasă de dorit și prezența femeilor în
viața politică. Ar trebui să fie luate măsuri speciale pentru a depăși
sub-reprezentarea
femeilor în posturi decizionale la
toate nivelurile. Planurile de
modificare a Codului Electoral pentru a oferi o cotă
de minim 30% de femei pe
listele partidelor politice și
creare a stimulentelor financiare pentru partidele politice care promovează femeile
trebuie să fie implementate
imediat, pentru a putea fi
aplicate la următoarele alegeri locale.
Grupul de lucru a menționat și eforturile depuse
de autoritățile regionale de
a institui un cadru de reglementare pentru a îmbunătăți accesul femeilor la
compensații și servicii. În
Găgăuzia, există un proiect
de regulament privind protecția familiei, maternității,
paternității și copilăriei, iar
în Transnistria este discutat
un proiect de regulament
privind violența în familie. Reprezentanții ONU cheamă la accelerarea finalizării acestor ordonanțe și stabilirea
instrumentelor necesare pentru implementare.
Grupul de lucru va prezenta concluziile finale și recomandările în raportul care urmează a fi prezentat
Consiliului pentru Drepturile Omului
în iunie 2013.

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 obținem o recoltă de
Pentru obținerea unor piersici de calitate superioară, este absolut necesară rărirea fructelor,
datorită diferențierii abundente și tendinței naturale a pomilor de supraîncărcare
Ope
Operația
pare a fi drastică și costisitoare dar piersicile mici sunt greu de
sitoare,
com
comercializat.
De asemenea, rărirea
fructelor reduce manopera la recoltare, precum și pericolul ruperii ramurilor sub greutatea
fructelor.

Rărirea fructelor
în funcție de soi

În primele 3-4 săptămâni după legat,
fructele cresc destul de încet în perioada întăririi endocarpului și a formării
endospermului din sămânță, ritmul de
creștere fiind cel mai lent acum. Apoi,
spre perioada intrării în pârgă și a maturării fructelor, creșterea se intensifică. La piersic, mugurii sunt grupați câte
trei/nod, din care doi sunt floriferi, iar
în condiții climatice normale pomul leagă foarte multe fructe.
Pe măsură ce acestea cresc, sporește și consumul de substanțe nutritive.
Când piersicile depășesc mărimea unei
alune, dar și în fenofaza întăririi endocarpului, are loc căderea fiziologică a
fructelor întârziate în creștere sau a celor cu poziții nefavorabile.
Unele soiuri ca Elberta sau Flacăra
prezintă o cădere fiziologică mai accentuată și necesită o intervenție sumară
pentru normarea recoltei. Majoritatea
soiurilor, însă, rămân supraîncărcate cu
o cantitate de fructe de 2-3 ori mai mare
decât pot hrăni. În acest caz este necesară rărirea lor.
Reglarea producției de fructe începe
cu tăierea de fructificare, operație care stabilește cantitatea de
ramuri mixte prin rărirea acestora. Pe ramura mixtă, fructele
rămân însă apropiate, ceea ce
impune rărirea lor. Aceasta se
poate efectua manual, chimic
sau mecanic.
Rărirea fructelor este necesară mai ales în anii cu recolte
bogate. 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 fructele de pe ramuri.
Distanța corectă a fructelor
rămase pe ramuri depinde, în
parte, de suprafața foliară pentru fruct, precum și de vigoarea
generală a pomului. Este nevoie de aproximativ 35 frunze sănătoase, de dimensiuni medii,
pentru a produce o piersică de
dimensiune mare și de calitate.
La rărire, se lasă un fruct pe o
lungime de 15-20 cm a ramurii.

În cazul soiurilor de piersic cu
coacere timpurie, care au tendința unei
încărcături
încărcă
mari de fructe, rărirea acestora în
înainte de luna iunie contribuie
substanțial la creșterea dimensiunii
fructelor și la coacerea lor timpurie.
Aceste soiuri au o perioadă mult mai
scurtă de dezvoltare a fructelor decât
cele cu coacere mai tardivă. Soiurile care
beneficiază de rărirea timpurie sunt:
May Flower, EarlyRed, Cardinal, Coronet sau Redhaven, pentru care rărirea
la timp nu contribuie numai la creșterea
dimensiunii fructelor, ci și la creșterea
tinerilor lăstari și a mărimii frunzei.
La astfel de soiuri, dacă rărirea este
mult întârziată, dimensiunea finală a
fructului poate fi necorespunzătoare, mai
ales dacă vremea este secetoasă în prima
parte a perioadei de vegetație și la recoltare. Cultivatorii trebuie să decidă dacă
prețul mai ridicat al fructelor mai mari
justifică cheltuielile cu rărirea timpurie.
Pentru soiurile mai tardive aflate la
mijlocul perioadei de vegetație numai
după prima cădere fiziologică a fructelor se îndepărtează fructele mici. Experiențele cu soiul Elberta au arătat că
dacă legarea fructelor este moderată iar
căderea lor în luna iunie este destul de
abundentă, rărirea se efectuează cât mai
repede cu putință după cădere.

Rărirea defectuoasă
aduce pierderi
de recoltă
Piersicul este o specie cu înflorire
foarte abundentă în mod natural, iar
majoritatea soiurilor cultivate, fiind auto-fertile, au posibilitatea de a asigura
transformarea în fructe a majorității florilor. Din acest motiv rărirea, care constă
în limitarea destul de timpurie a numă-

rului de fructe pe pom, devine o operație
necesară pentru obținerea de fructe de
talie comercială mult apreciată.
O rărire concepută defectuos poate
duce, dacă pomul este foarte încărcat,
la obținerea de fructe de calibru redus,
care va reduce prețul de vânzare. Dimpotrivă, o rărire excesivă riscă, în funcție de soi, poate să favorizeze diferite
accidente: sâmburi crăpați, secționarea
fructului sau pur și simplu obținerea de
fructe de dimensiuni mari, greu comercializabile, fie chiar și la o producție mai
scăzută.
Supraîncărcarea pomilor se reflectă într-o calitate gustativă scăzută.
Concurența dintre mărimea fructelor
și dezvoltarea ramurilor poate aduce,
de asemenea, prejudicii recoltei viitoare.
Rărirea poate fi realizată fie manual, fie mecanic sau chimic.

Rărirea
manuală
Este operația care permite obținerea unei încărcături optime și o repartizare omogenă a fructelor.
Rărirea poate fi obținută prin tăierea inițială a ramurilor de rod și se
poate face în diverse moduri , având
însă în toate cazurile, ca obiectiv suprimarea:
- fructelor duble, deformate, atacate de insecte sau boli;
- fructelor prea apropiate una de
alta;
- fructelor situate la baza ramurii
sau, dimpotrivă, la extremitatea ramurilor;

- fructelor de dimensiuni mici;
- fructelor situate sub ramură sau în
interiorul coroanei.
Dimpotrivă, fructele care prezintă
diametrul optim în momentul intervenției, dacă nu sunt în număr prea mare,
se rețin.
În practică, producătorul acționează:
• fie prin “atingere”, detașând unul
după altul toate fructele considerate ca
fiind în număr suplimentar sau cu poziție defectuoasă.
• fie global, începând din stadiul de
mugure roz până la căderea primelor

petale. Rărirea se face ținând vârful
ramurii cu o mână și cu cealaltă mână
acoperită cu o mănușă, fie cu un bețișor sau un cleștișor, se elimină mugurii. Operațiunea poate începe din
stadiul de buton roz, până la căderea
petalelor, în cazul florilor campanulate și din stadiul de mugure roz până la
prima floare deschisă, în cazul florilor
rozacee.
În cazul în care rărirea se face când
fructele au diametru de 8-10 mm, ea trebuie încheiată înainte de întărirea sâmburelui. Lucrarea constă în eliminarea
fructelor astfel încât între ele să rămână
distanța de 6-8 cm la soiurile extratimpurii și timpurii, de 8-10 cm la soiurile
cu fructe supramijlocii (Cardinal și Higland) și de 12 cm la soiurile cu fructe
foarte mari (Elberta I.H.Hale, Flacăra,
Redhaven, Jerseyland). Lucrarea se
execută întâi la soiurile extratimpurii și
timpurii și apoi la cele cu maturare mijlocie și tardivă.
Numărul fructelor reținute depinde de vigoarea ramurilor de rod.
Astfel, pe o ramură mixtă de vigoare
mijlocie se opresc 3-4 fructe, pe cele
viguroase 6-7 fructe, iar pe cele salbe
2-3 fructe. De regulă, fructele obținute pe buchetele de mai sunt mai mici,
dar dacă nu sunt suficiente ramuri de
rod, se poate păstra câte un fruct și pe
aceste buchete.
La încheierea lucrării, pe pom vor fi
menținute 400-600 fructe, în funcție de
vigoarea pomului. Această lucrare costisitoare necesită 25-40 zile om/ha, dar
este absolut obligatorie pentru obținerea unor fructe de calitate. În țările mari
cultivatoare de piersic această lucrare
face parte din tehnologia de cultură și se
execută în mod sistematic, anual.
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piersici de calitate superioară?
Perioadele de realizare
a răritului manual
Perioada intervenției poate fi modulată și realizată în trei feluri, în funcție
de soi (perioada de maturare, potențial
de calibru, etc.):
• Rărirea fructelor imature este
operată într-o singura fază. Poate fi
efectuată timpuriu, într-o perioadă
intermediară sau tardivă, intervenția fiind legată de epoca de maturare a fructelor. Este cazul, de pildă, al soiurilor Flavorgold, Queen
Ruby etc.
• Rărirea fructelor tinere este
efectuată în două faze: timpurie,
într-o perioadă intermediară sau
târzie, în funcție de maturarea
fructelor. Un supliment de corecție, efectuat cu 3 sau 2 săptămâni
înaintea maturării, va permite îndepărtarea fructelor crescute pe
ramurile slabe (cu calibru și calitatea gustativă necorespunzătoare),
dar și fructele cu crăpături sau cu
sâmburele crăpat și cu alte defecte, spre exemplu soiurile Vermeil,
Royal Glory, Alexandra etc.
• Rărirea efectuată în trei faze:
mugure roz sau flori; fructe tinere;
cu două săptămâni înaintea maturării (această a treia intervenție corespunde suplimentului de
corecție specific fructelor tinere).
Acest tip de rărire se referă, în general, la soiurile cu maturare tardivă și la cele cu un procent foarte
ridicat de legare.
În funcție de tipul florilor, rozacee
ori campanulate, rărirea efectuată în perioada de înflorire este mai mult sau mai
puțin dificilă ca execuție. În cazul utilizării “pensetei” sau chiar a bețișoarelor,
este indispensabil ca lăstarii anticipați
să fie tăiați la nivelul ramurii purtătoare, deoarece aceștia ar putea incomoda
lucrarea de rărire.
Pentru toate cele 3 tipuri, un supliment de corecție “retăiere” poate fi efectuat în aprilie - mai.

Rărirea mecanică
Această rărire, utilizată mai ales în
plantațiile comerciale mari (de peste
50-100 ha în care sunt predominante
soiurile pentru procesare), se realizează prin utilizarea fie a unui carlig care
vibrează și care transmite vibrațiile
unei șarpante, unei ramuri anticipate
sau unui ax, fie a unui pieptene oscilant, care permite perierea ramurilor
mixte, una după alta.
Lucrarea se face când fructele au
o anumită dezvoltare. Vibrația este
eficace pentru fructele cu diametrul
minim de 12-14 mm. Funcționarea
acestor două aparate este asigurată
cu aer comprimat. Aceste două utilaje
nu asigură o rărire complet satisfăcătoare, chiar dacă “pieptenele” permite
efectuarea unei operații mai precise.
În ambele cazuri, multe fructe rămân
grupate, iar încărcătura nu este repar-

tizată regulat, cum este în cazul răririi
manuale.
Durata operațiilor este de ordinul a
40 de ore la hectar - când folosim cârligul - și de 80 de ore la hectar, pentru
pieptenele oscilant. Această rărire permite totuși “ușurarea” rapidă a pomilor,
ea fiind considerată ca o tehnică de ultimă oră.

Rărirea
chimică
Utilizarea substanțelor care permit inhibarea formării florilor sau
distrugerea lor are ca avantaj, față de
rărirea manuală, un câștig de timp
și reducerea costului de producție.
De-a lungul anilor au fost testate numeroase substanțe active, care se deosebesc
prin modul principal de acțiune.
Acidul giberelic (GA-3) acționează
prin inhibarea producției florale de pe
ramurile în creștere, reducând astfel
numărul mugurilor florali în medie cu
25-50%.
Cu toate acestea, se observă o lipsă
de eficacitate asupra soiurilor timpurii,
cele mai vizate la rărire demonstrând
o variabilitate a rezultatelor, atribuită
concentrației aplicate, condițiilor climatice din timpul aplicării, soiului, însă și
unei repartizări a fructelor rămase către
vârfurile ramurilor, de unde apare un
oarecare risc de crăpare și de obținere a
unei calități mai slabe.
Aplicată în perioada înfloritului, ea
împiedică legarea a 40-60% din florile răspândite pe ramură, în funcție de
stadiul lor de deschidere, în momentul
aplicării. Ea permite o oarecare marjă de
intervenție, în funcție de condițiile climatice ale momentului, asigurând astfel o
rărire foarte timpurie, favorabilă creșterii fructului. Cu toate acestea, o rărire de
corecție manuală rămâne indispensabilă.

Calculul încărcăturii
optime
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 poate suporta mai mult de 30-40 kg/
pom, cantitate suficientă pentru ca fructele să se dezvolte până la mărimea dorită, rărirea se va face la distanțe fixe, respectiv la 15-20 cm de-a lungul ramurii.
Durata operației de rărire la hectar
este foarte variabilă; ea poate oscila între 50 și 500 ore, în funcție de vigoarea
și dezvoltarea pomilor și de procentul de
legare al soiului, de modul de conducere
a coroanei etc.
Calculul încărcăturii optime a pomilor se stabilește în momentul tăierii de
iarnă, prin păstrarea unui anumit număr de ramuri mixte sau a altor forma-

țiuni fructifere. O tăiere suplimentară,
în cazul în care tăierea de iarnă se dovedește insuficientă, este necesară pentru
a reduce costul răririi; în acest caz, operația va fi efectuată în perioada de rărire.
Potențialul de producție al unei livezi
trebuie să țină seama de mai mulți factori: soi, portaltoi, vigoare, vârsta livezii
etc., putând varia de la 12 tone la soiurile
timpurii, până la 45 tone, la cele târzii.
Potențialul de producție estimat se împarte la greutatea medie a fructelor de la
soiul luat în considerare, obținându-se
astfel un număr de fructe la hectar.
Dacă acest număr cuprins, de exemplu, între 150.000 și 300.000, în funcție
de soi, vârsta pomului etc., se împarte
la numărul de pomi la hectar, se obține
numărul de fructe pe pom, care se majorează cu 10-20%, pentru a ține seama de
diferitele accidente și de căderea fiziologică ce poate avea loc înaintea recoltării.
Sursa: Ferma
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Producătorii vor putea procura
tractoare dotate cu GPS
Guvernul își propune ca tehnică
agricolă modernă să fie tot mai accesibilă fermierilor. Astfel, în cadrul unui
program moldo-japonez, producătorii
agricoli vor putea procura la jumătate de preț tractoare dotate cu sisteme
GPS. Mașinile agricole vor putea fi plătite în rate și fără dobândă timp de trei
ani. Pentru a spori numărul celor care
pot beneficia de aceste programe, Guvernul îndeamnă fermierii să-și consolideze terenurile agricole.
Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, care a testat personal mașinile agricole, spune că sistemul GPS permite o
ghidare mai eficientă a tractoarelor pe
suprafețele agricole și sporește randamentul fermierilor.
„Acest sistem este încă costisitor,
vor trece cinci ani și va fi ceva obișnuit.

Mergem pe mai multe filiere – și pe modernizare și îi spunem agricultorului că
dacă va consolida mai mult teren agricol, va beneficia de sisteme care îl vor
ajuta mult”; a declarat ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov.
Noile tractoare cu sistem GPS ajung
la un preț de peste 100 de mii de euro,
iar tractoriștii, de exemplu, ar putea manevra mașina și fără ajutorul volanului

și pedalelor. În timp ce unii fermieri visează la aceste utilaje, alții sunt gata să
le cumpere.
„Este o dorință și ceva ce ar trebui să
aibă fiecare. Numaidecât o să-mi procur”, a spus fermierul Mihai Gașper.
„Sunt tractoare la care visează fermi-

erul. E greu să ne îndeplinim visurile,
sunt foarte scumpe, dar totuși sperăm că
cu așa sistem vom dezvolta agricultura”,
a menționat fermierul Vasile Druță.
Echipamentul GPS pentru tractoarele moderne ajunge la un preț de 20 de
mii de euro.

MAIA prognozează o recoltă de grâu
mai mică decât în anul trecut
Timpul nefavorabil din iarna trecută și seceta
din această primăvară au cauzat micșorarea producției de grâu. Specialiștii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare prognozează
pentru anul curent o recoltă de grâu de circa 650
mii tone, cu peste 100 mii tone mai puțin față de
anul 2011. Grâul alimentar urmează să constituie
aproape 40% din această cantitate.
Ion Guci, consultant al Secției fitotehnie a ministerului, a informat că în regiunea de nord, în
special, în raioanele Râșcani, Glodeni și Soroca,

se preconizează să fie recoltate, cel puțin, 3,5-4
tone de grâu la hectar, pe când în raionul Șoldănești și autonomia găgăuză - circa 1,5 tone la hectar, din cauza faptului că în aceste zone, grâul a
fost afectat de înghețuri și de lipsa precipitațiilor.
Totodată, conform spuselor specialistului,
chiar dacă producția de grâu va fi mai mică, securitatea alimentară a țării va fi asigurată, iar circa
200 mii tone de grâu vor fi exportate. Principalii
importatori de grâu moldovenesc sunt Turcia,
Italia și Portugalia.
“În prezent în rezerva de stat există peste 50
mii tone de grâu. În caz de necesitate, acestea vor
fi repartizate combinatelor de panificație. Este
posibil ca prețul la grâu să crească la bursele internaționale. Dacă în Moldova în prezent grâul
cu conținutul de gluten 20 poate fi achiziționat
la prețul de 2,70 lei până la 3 lei pentru un kg,
atunci până în toamnă acesta s-ar putea scumpi
cu circa 50 bani pentru un kg”, a estimat reprezentantul Ministerului Agriculturii.
În anul curent, în Moldova au fost semănate
cu grâu 277 mii ha, 7 mii ha mai multe față de
anul trecut.

Sancțiunile pentru arderea vegetației
de pe câmp vor fi majorate
Sancțiunile pentru arderea vegetației de pe
câmp vor fi majorate. Un proiect de lege în acest
sens a fost aprobat astăzi de Legislativ.
Deputatul PLDM Tudor Deliu a menționat că
pentru arderea resturilor vegetale de orice proveniență se va aplica o amendă de la 2000 la 3000 de lei
pentru persoane fizice și de la 8000 până la 10 mii
de lei pentru persoane juridice.
„În timpul arderii, microorganismele din sol
sunt distruse. Un alt efect negativ este evaporarea
apei din stratul superior al solului. Totodată, este
deteriorată calitatea aerului, deja sînt înregistrate depășiri grave ale limitelor de poluare admise.
Toamna, gospodarii vor constata că au obținut o recoltă mai mică, asta pe lângă amenzile pe care riscă
să le achite”, a spus Deliu.
Conform proiectului de lege, amenzile vor fi
aplicate de angajații Ministerului Afacerilor Interne, deoarece Ministerul Mediului, care este responsabil de acest domeniu, are puțini angajați în zone.

Deținătorii terenurilor
neprelucrate vor fi amendați
Proprietarii loturilor de
pământ neprelucrate vor fi
amendați. O declarație în
acest sens a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă
de ministrul Agriculturii și
Industriei Alimentare, Vasile
Bumacov, care a menționat
că amendamentele respective
urmează să fie operate în Codul Funciar.
Potrivit ministrului, mărimea impozitului achitat
de proprietarii terenurilor
neprelucrate încă nu a fost
stabilită, această problemă
fiind discutată. Se preconizează că impozitul ar putea
constitui 40 de unități convenționale pentru un hectar de teren neprelucrat în
primul an, iar ulterior va fi
majorat pe parcursul următorilor doi ani.
Vasile Bumacov a subliniat că, în prezent, în Moldova
nu se prelucrează circa 200
mii de hectare de terenuri
agricole, deoarece proprietarii acestora intenționează să
le vândă la un preț mai mare.

Totodată, pământurile lăsate
pârloagă reprezintă focare de
infecții și dăunează culturilor
și semănăturilor de pe loturile cultivate din apropiere.
Perceperea
impozitului
progresiv va impune proprietarii terenurilor neprelucrate
să le lucreze, să le vândă sau
să le ofere în arendă. Vasile
Bumacov a menționat că de
pe urma perceperii impozitului progresiv vor fi afectate în
special companiile și persoanele care se ocupă cu cumpărarea pământului pentru realizarea ulterioară la prețuri
mai mari.
Potrivit ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, este inadmisibil ca Moldova să devină o pârloagă,
având atâtea soluri bogate
și fertile. Vasile Bumacov a
menționat că peste jumătate
din terenurile neprelucrate
din Moldova aparțin diferitor
companii, care au procurat
mai multe loturi de pământ
în speranța de a le vinde la
prețuri mai mari.
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Odată cu aderarea Rusiei la OMC, fructele
moldovenești vor pierde piața de desfacere
La 26 mai curent, Consiliul de Administrare a Asociației Producătorilor de Fructe
din Moldova s-a întrunit în ședință. Cei 9
nouă membri ai CA au discutat despre activitățile desfășurate în anul curent, despre
problemele cu care se confruntă producătorii
de fructe, dar și despre perspective.
Președintele APFM, Anatolie Trincanu a
menționat că Asociația a reușit să se afirme
și este recunoscută de către actorii principali ai ramurii, datorită consiliului care se
implică în diverse activități. Trincanu a informat că de la începutul anului 2012 APFM
a înaintat rezoluția Adunării Generale către
autorități, a participat la 2 ședințe ale grupului de lucru format de Prim-ministrul
Vlad Filat cu privire la elaborarea propunerilor de modificare a legislației fiscale, subvenționare a producătorilor agricoli, formularea propunerilor privind dezvoltarea sectorului de fructe sâmburoase și măsurile de
susținere și promovare a strategiei de diversificare a piețelor de export pentru fructele
moldovenești. De asemenea a luat parte la
ședința grupului de lucru pentru elaborarea
strategiei naționale privind dezvoltarea ramurii horticole.
Principalele probleme care vor afecta în
anul curent producătorii de fructe sunt legate de aderarea Rusie la Organizația Mondială
Comerțului:

Acutizarea concurenței pe piața merelor
în Rusia începând cu prima parte a sezonului 2012/2013 datorită influxului de mere
din alte țări decât cele din CSI, datorită diminuării de 2 ori a taxelor vamale pentru
acest produs.
Presiune mai mare asupra prețurilor la
mere pe piața internă drept efect a încetinirii
ritmului exporturilor de fructe și a lipsei de
frigidere.
Producătorii se vor confrunta cu o concurență acerbă cu produsele originare din

UE la raport preț-calitate. Dacă la moment
Acordul de Comerț Liber RM-FR permite accesul produselor moldovenești la un preț mai
mic decât produsele originare din alte țări
generat de valoarea taxelor vamale aplicate
în regim general, după aderarea FR la OMC
marja de interes sau operare pentru producătorii autohtoni se va reduce considerabil.
Pentru ca efectele să fie minime, membrii
APFM consideră că este necesar ca exportul
de fructe trebuie să fie diversificat, stimulat
și promovat. În acest scop asociația va or-

ganiza împreună cu Federația AGROinform
o masă rotundă la tema „Exportul fructelor
moldovenești în contextul aderării Rusiei la
OMC – efecte, perspective și oportunități”.
La acest eveniment urmează să participe:
Reprezentanți a MAIA, AIPA, Asociațiile
producătorilor și exportatorilor de fructe;
reprezentanți ai Băncilor care finanțează
operațiunile de export. De asemenea producătorii de fructe vor participa în comun
cu alte asociații la expoziția World Food din
septembrie 2012 or. Moscova. Asociația va
avea un stand la această expoziție unde va
fi diseminat catalogul companiilor exportatoare de fructe din Moldova (în catalog vor fi
incluși doar membrii asociației).
APFM urmează să participe în calitate de
co-organizator la Festivalul Mărului cu Organizarea vizitei reprezentanților rețelelor
de supermarketuri din UE și CSI în Moldova.
În următoarea perioadă asociația va solicita convocarea ședinței Consiliului pe produs „Fructe, pomușoare și produse procesate” în cadrul căreia să fie discutate aspectele
legate de măsurile necesare de întreprins
pentru susținere și promovarea exportului
de fructe moldovenești.
Pentru a crește gradul de vizibilitate a
APFM, membrii consiliului au decis să lanseze până la 1 septembrie, curent pagina web
a asociației.

Asociația Producătorilor de Fructe a fost creată cu asistența Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova AGROinform
Tel:+373 22 21 02 26, Fax:+373 22 23 78 30 GSM: +373 69 12 09 46, +373 69 36 64 24 fruitmoldova@hotmail.com

Procedura de export a fructelor
și legumelor a fost simplificată
Producătorii de legume și fructe ușor
alterabile își pot exporta producția prin
toate posturile vamale, iar procedura
de export a fost simplificată. Un ordin
în acest sens a fost semnat de directorul general al Serviciului Vamal, Tudor
Balițchi.
Exportatorii sunt scutiți de obligația
prezentării documentelor suplimentare
necesare pentru autorizarea vămuirii în
alte organe vamale decât cele din raza de
activitate a exportatorului.
Pentru circa 30 de tipuri de legume
și fructe se acordă prioritate la vămui-

re, inclusiv la perfectarea actelor vamale
corespunzătoare.
Totodată, rămân în vigoare și condițiile favorabile de trecere în regim prioritar peste frontiera Republicii Moldova
și a Ucrainei a producției pomi-legumicole în conformitate cu prevederile Declarației Serviciului Vamal al Republicii
Moldova și Serviciului Vamal de Stat al
Ucrainei, semnată în iunie 2011.
Documentul stabilește o procedura
de vămuire prioritară a producției agricole, inclusiv a celei aflate în regim de
tranzit.

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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Fermierii nu se grăbesc să investească
în sectorul zootehnic
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare a elaborat recent o strategie
de dezvoltare a sectorului de lapte în R.
Moldova pentru perioada 2012 – 2027.
Aceasta însă poate fi considerată doar una teoretică, având în vedere
propunerile ambițioase de dezvoltare a
acestui sector cu o precizare vagă a surselor financiare care vor acoperi cheltuielile. Strategia a fost avizată pozitiv
de ministerele de resort și urmează a fi
examinată la ședința Cabinetului de miniștri.
Strategia de dezvoltare a sectorului
de lapte prevede trecerea treptată a efectivelor de taurine de la casele cetățenilor
în extravilan, revitalizarea și modernizarea fermelor existente și construcția
noilor ferme dotate cu utilaje moderne.
Se preconizează, de asemenea, aplicarea
metodei însămânțărilor artificiale pentru obținerea fermelor de prăsilă, care
va asigura producerea laptelui calitativ,
conform normelor. Pentru implementarea strategiei sunt necesare 7 miliarde
de lei...

De unde
luăm bani?
Vitalie Cioban, șeful Direcției zootehnie din cadrul MAIA, a spus că sectorul de lapte este unul strategic pentru
R. Moldova. Dar, totodată, circa 97% din
efectivul de animale este întreținut în
gospodării individuale. „Din acest motiv, laptele nostru nu este calitativ. Ne
propunem ca până în 2027 să producem
960 mii tone de lapte pe an”, a afirmat
V. Cioban. Potrivit lui, moldovenii consumă aproximativ 180 kg de lapte pe an.

Norma cuvenită este de 298 kg pe cap
de locuitor. „Nu avem nici fond genetic
cu un potențial bun de reproducere. Actualmente doar 1% din taurinele din țară
sunt animale de prăsilă, iar conform
procesului tehnologic, acest număr trebuie să reprezinte 25 la sută din total”,
a mai spus el.
Evident, șeful Direcției zootehnie
recunoaște că planul financiar al strategiei nu este expus în mod amănunțit.
Astfel, banii vor fi repartizați în felul
următor: fermierii vor trebui să acopere 20 % din cheltuieli, adică să scotocească buzunarul pentru reconstrucția
fermelor. Alte 20 la sută vor fi investite de fabricile de procesare a laptelui,
dacă nu cu sume financiare, atunci
măcar cu scrisori de garanție, statul va
contribui cu circa 35% prin subvenționarea procurării animalelor de prăsilă
și a utilajului tehnologic, iar restul banilor urmează să vină de la investitori,
care încă nu au fost identificați. „Avem
foarte mult de lucrat. Căutăm soluții și
modalități de obținere a banilor”, ne-a
convins Vitalie Cioban.

Vaci luate
în leasing
O altă întrebare la care nu ne-a putut
răspunde reprezentantul MAIA și care
este prevăzută în strategie este implicarea Guvernului în facilitarea leasingului
animalelor de prăsilă, utilajelor tehnologice, tehnicii și agregatelor pentru recoltarea culturilor furajere și prepararea
nutrețurilor. Deocamdată, ministerul
nu știe cum va implementa această prevedere.

OPINIA EXPERTULUI
LUI
Grigore Daraban,
consultant agrobusiness,
ness,
Federația Națională
a Agricultorilor
din Moldova,
„AGROinform”
Sectorul zootehnic din
agricultura R. Moldova
este unul dintre cele mai
slab dezvoltate. Actualmente există foarte puține ferme în extravilan, iar cantitățile de lapte produs de gospodăriile
individuale sunt mai mici decât cele din
perioada colhozurilor. Probleme avem
și în sectorul procesării laptelui, care
este monopolizat. Câteva companii procesatoare au dezvoltat rețele de colectare a laptelui pe tot teritoriul Moldovei,
în cadrul cărora își dictează prețurile.
Importăm produse lactate, în special
cașcaval, întrucât calitatea materiei prime nu ne permite să le producem.
„Federația AGROinform” implementează un proiect finanțat de suedezi,
care ajută la crearea cooperativelor de
colectare și comercializare a laptelui.
Până în prezent, am acordat suport la
dezvoltarea a șase cooperative, în cadrul

cărora p
producătorii au posibilitatea să negocieze prețul
la care își
î vând laptele. Referitor la leasingul animalelor,
acesta
acest este o alternativă
destul
de complicată.
d
Nu știu care instituție
financiară ar dori o
astfel de colaborare.
Ar trebui să existe o
înțelegere trilaterală
între Guvern, bănci
și fermieri, pentru că
băncile nu ar dezvolta asemenea servicii
pe cont propriu. Fermierii nu văd o perspectivă în dezvoltarea pieței, de aceea
nu investesc în domeniul zootehnic.
La 01.01.2011 în toate categoriile de
gospodării din țară se întrețineau 216
mii capete bovine de rasă pentru lapte
și lapte-carne (rasele Bălțată cu negru
tip Moldovenesc, Roșie Estoniană și în
ultimii doi ani Holshtein și Simmental),
inclusiv 154,4 mii vaci și 26,9 mii junci.
Bovinele sunt întreținute în 94 de ferme
zootehnice de producere a laptelui și de
către144,6 mii deținători individuali de
animale (câte 1-2 vaci în gospodărie).
În anul 1990 în Moldova activau cca.
1150 de ferme de producere a laptelui.
Timpul

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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Pe timp de criză,
grecii s-au apucat de agricultură
Lipsa resurselor naturale este marele dușman pentru sectorul agricol din Grecia. Aproximativ 70 la sută
din suprafața țării nu poate fi cultivată din cauza solului sărac, a climei uscate și a terenului accidentat
Agricultura este concentrată în câmpiile din nord,
în regiunile Tesalia, Macedonia și Tracia, unde se află
vaste terenuri cultivate cu porumb, grâu, orz, sfeclă de
zahăr, bumbac și tutun. Creșterea nivelului de trai a dus
între timp la o intensificare a producției de fructe și legume.
Chiar dacă se confruntă cu mari dificultăți economice, Grecia continuă să fie un furnizor important de produse agricole în interiorul Uniunii Europene și nu numai. Citricele, tomatele, măslinele, pepenii și strugurii
sunt printre cele mai solicitate produse pe piețele externe. În ultimii ani, guvernul elen a cerut proprietarilor
de viță-de-vie să producă vinuri de calitate superioară
pentru a crește exporturile.
Creșterea animalelor este o practică des întâlnită
în această țară. Carnea de capră și de oaie, precum și
produsele lactate sunt extrem de populare și reprezintă aproximativ șase la sută din producția agricolă. Renumita brânză Feta, obținută din lapte de oaie, este un
adevărat brand național.
În ciuda patrimoniului său maritim, Grecia nu joacă
un rol atât de important la nivel mondial din punct de
vedere al pescuitului. Capturile relativ mici provin, atât
din Marea Mediteraneană, cât și din apele Oceanului
Atlantic.

DEPENDENȚA
DE SUBVENȚII

Raportat la dimensiunea economiei naționale, sectorul agricol al Greciei este unul dintre
cele mai mari din comunitatea
europeană, contribuind cu 3% la
formarea produsului intern brut
(PIB). Sectorul s-a restrâns însă
considerabil în ultimul deceniu și
constă acum mai ales din ferme
mici, care depind pentru supraviețuire de subvențiile europene
și de prețurile minime garantate.

PATRIA
MĂSLINILOR

Circa 765.000 de hectare,
ceea ce reprezintă aproximativ
16 la sută din suprafața agricolă
a Greciei, sunt destinate culturilor de măslini. Din totalul de
276 milioane de copaci, 200
milioane sunt exploatați pentru
producția uleiului de măsline,
iar restul, pentru producția de
măsline de masă. Anual, fer-

mierii greci produc în jur de
397.000 tone de ulei de măsline, din care 70% sunt absorbite
de piața internă.

GRECII REDESCOPERĂ
VIAȚA LA ȚARĂ

Pentru a stimula producția
agricolă, Grecia a adoptat un
sistem de cooperative agricole
încă din 1915. Aceste forme asociative sunt acum grupate întrun mare sindicat, beneficiind în
permanență de susținerea guvernelor. Majoritatea fermelor
sunt însă de mici dimensiuni.
Potrivit ultimului recensământ
agricol, suprafața medie a unei
exploatații este de 6,5 hectare.
În total, Grecia numără peste 711.000 de gospodării agricole, dintre care aproape 95%
ocupă o suprafață mai mică de
20 hectare. Circa 13 la sută din
ferme sunt specializate pe producția vegetală, iar 29 la sută au
ca principal domeniu de activitate cultivarea măslinilor.

Republica Elenă,
în cifre
• Teren agricol: 4,69 milioane ha (cca. 35,5% din
suprafața totală a țării);
• Teren arabil: 2,1 mil.
ha (cca. 44,7% din totalul
terenului agricol);
• Păduri: 3,8 mil. ha;
• Suprafața agricolă irigată: 0,79 mil. ha;
• Populația: 11,3 milioane locuitori;
• Membru UE din 1981.

FEMEILE SUSȚIN
PIAȚA MUNCII

Ocuparea forței de muncă în
sectorul agricol a scăzut aproape la jumătate în ultimele trei
decenii. Dacă în 1981 Grecia
avea 972.000 de fermieri, zece
ani mai târziu numărul acestora s-a redus cu circa o sută
de mii. În prezent, s-a ajuns la
528.000 angajați full-time în
agricultură, ceea ce reprezintă
aproximativ 12 la sută din totalul forței de muncă. Interesant
este însă faptul că în jur de 40 la
sută dintre fermierii greci sunt
femei, 55 la sută au vârsta peste 55 de ani, iar opt la sută sunt
mai tineri de 35 de ani.
Totuși, în ultima perioadă,
pe fondul crizei economice și al
măsurilor de austeritate impuse de guvern, numeroși eleni au
părăsit orașele și s-au apucat de
muncile câmpului, mai ales în
zona de vest a țării și în Tesalia
(nord-est). Aproximativ două
treimi dintre persoanele care
doresc să-și schimbe viața au
studii universitare și trei sferturi au cel puțin 44 de ani.
Cei mai mulți dintre ei sunt
interesați de cultivarea măslinilor, agricultura ecologică sau
cultivarea de plante aromate și
farmaceutice.

INFO BIO

AGRICULTURA ECOLOGICĂ
În Grecia, peste 24.000 de producători sunt certificați în
agricultura ecologică. Potrivit datelor oficiale, în 2009 suprafața cultivată în regim ecologic a fost de circa 318.000 hectare,
ceea ce reprezenta 4,1% din suprafața Uniunii Europene alocată
culturilor bio. Uleiul de măsline, legumele și cerealele sunt cele
mai populare produse ecologice elene.
P.A.C.

SUBVENȚII ÎNCASATE ILEGAL
Grecia este una dintre marile beneficiare ale actualului sistem de subvenții europene. În 2010, plățile de sprijin în cadrul
Politicii Agricole Comune (PAC) au totalizat peste 3 miliarde de
euro, dintre care aproximativ 2,44 miliarde au constituit plăți
directe, 493 milioane au fost alocate prin programul de dezvoltare rurală și circa 65 milioane euro pentru măsurile de intervenție pe piață. Cu toate acestea, Grecia va trebui să restituie
circa 425 milioane de euro din subvențiile agricole acordate de
guvern în condiții neconforme cu legislația Uniunii Europene.
ECONOMIE

VALOAREA PRODUCȚIEI
Conform rapoartelor oficiale, valoarea totală a producției
agricole obținută în 2011 a fost evaluată la 9,592 miliarde de
euro, ceea ce reprezintă 2,7 la sută din totalul înregistrat pe teritoriul Uniunii Europene. Sectorul vegetal a contribuit cu 69,9 la
sută, dintre care 11,2 procente au însemnat valoarea producției
de cereale, iar 17,4 la sută, producția de legume și cea horticolă.
Valoarea economică a sectorului zootehnic a reprezentat 30,1
procente din totalul producției agricole.
VITICULTURĂ

MOȘTENIRE ISTORICĂ
Vița-de-vie a fost cultivată în această regiune a lumii încă din
antichitate. În prezent, Grecia ocupă locul 13 în lume în ceea ce
privește producția de vin. Potrivit Eurostat, anul trecut fermierii
eleni au obținut 2,95 milioane hectolitri de vin, de pe o suprafață
de aproape o sută de mii de hectare. Totodată, Grecia este al treilea producător mondial de stafide, după Turcia și SUA.
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OFERTE
Nume
produs

Descriere
produsului

Cantitate

Porci
Regiune

PRODUSE CEREALIERE
Grâu
Grâu

Grâu alimentar,
conţinutul de gluten
22%
Grâu alimentar de
calitate bună

100 tone
50 tone

Făleşti, s. Navirneţ, Telefon mobil: 069194851

Vând orz

15 tone

Porumb

Porumb alimentar.

100 tone

Porumb
Porumb
Porumb
Porumb
Porumb
Porumb

Comercializează
porumb boabe de
20 tone
calitate bună
Porumb pentru furaj 50 tone
Se vând seminţe de
25 tone
porumb, soiul P-212

Vând porumb boabe

Glodeni, Telefon: (249) 023716, Email:
cajbeanca@mail.ru
Făleşti, s. Marandeni, Telefon: (259) 72337,
Telefon mobil: 69212681
Nisporeni, str. Lăpusneanu 30, Telefon: (264)
22324, Telefon mobil: 79575117

Porumb pentru furaj. 100 tone
Comercializez
porumb
Vând porumb boabe
de calitate bună

Făleşti, s. Marandeni, Telefon mobil: 069108603
Porci

Orz

Porumb

Porci

10 tone
6 tone

Făleşti, s. Navirnet, Telefon mobil: 069194851
Făleşti, s. Glingeni, Telefon: (259) 71319, Telefon
mobil: 079591851
Făleşti, s. Mărăndeni, Telefon: (259) 72337,
Telefon mobil: 69212681
Nisporeni, s.Bălăneşti, Telefon: (264) 53 5 98,
Telefon mobil: 068233316
Nisporeni, Telefon: (264) 2-33-55
Glodeni, Telefon: (249) 2 37 16, Email:
cajbeanca@mail.ru
Nisporeni, Telefon: (264) 2 24 77, Telefon mobil:
(794) 20449

6 tone

Comercializează
50 tone
Fasole uscată
fasole de calitate
Comercializez fasole
Fasole uscată
1 tonă
„Porumbiţa”

Cantemir, s. Cirpesti, Telefon: (273) 78-5-49

LEGUME
Ungheni, s. Valea Mare, Telefon: (236) 43230,
1 tonă
Telefon mobil: 078284456
Ungheni, s. Buşila, Telefon: (236) 75400, (236)
1 tone
75335, Telefon mobil: 079959625

Porci
Animale de
blană
Produse
lactate
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole

Varză timpurie

Varză

Varză timpurie

Varză

Comercializez
varză Kevin, Mirror,
Reactor F1

2 tone

Cantemir, s.Sadic, Telefon: (273) 2-30-66, Telefon
mobil: 78014742

Răsad

Varză

Varză timpurie

2 tone

Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75207,
Telefon mobil: 069357289

Răsad

Nisporeni, s. Baraboeni, Telefon: (264) 43636,
Telefon mobil: 078049648

Răsad

Nisporeni, s. Balauresti, Telefon: (264) 48249

Răsad
Răsad

Castraveţi

Castraveţii sunt
crescuţi în sere si
200 kg
sunt de calitate bună
Castraveţii sunt
100 kg
crescuţi în sere

Castraveţi

Castraveţi de seră

1 tonă

Ungheni, s. Buzduganii de Jos, Telefon: (236)
50275, (236) 93762, Telefon mobil: 069784220

Castraveţi

Comercializez
castraveţi
săptămânal de la
100-250kg

nelimitat

Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273) 51-2-66

Sfeclă roşie

Sfeclă roşie timpurie 1 tonă

Cartofi
timpurii

Comercializez cartofi
700 kg
timpurii

Cartofi

Cartofi

5 tone

Dovlecei

Dovlecei

1 tonă

FRUCTE
Căpşună

Comercializez
căpşune Polca,
Honey 20kg/pe zi

nelimitat

Cireşe

Cireşe de calitate

2 tone

Cireşe

Cireşe de calitate

1.5 tone

Cireşe

Cireşe de calitate

30 tone

Cireşe
Cireşe

Cireşe

Miei

Cantemir, s. Sadic, Telefon: (273) 2-30-66,
Telefon mobil: 78014742
Ungheni, s. Alexeevca, Telefon: (236) 71218,
Telefon mobil: 069304804
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75329
Făleşti, s. Navirnet, Telefon: (259) 73431, Telefon
mobil: 069213297

Cireşe de calitate
5 tone
Făleşti, s. Chetriş, Telefon mobil: 069553653
bună, soiul Cikalov
Cireşe de calitate
Făleşti, s. Catranic, Telefon: (259) 52773, Telefon
10 tone
bună
mobil: 069101052
Cireşe de calitate
bună, soiurile
Făleşti, s. Navîrneţ, Telefon: (259) 73375, Telefon
5 tone
Cicalov, Tehlovan,
mobil: 068087039
Bigaro.
ANIMALE ŞI PRODUSE ANIMALIERE
Comercializez miei

20 bucăţi

Cantemir, s. Haragis, Telefon: (273) 63-2-18

Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273) 51-2-71

2 tone

Ungheni, s. Petresti, Telefon: (236) 42561, Telefon
mobil: 079045980

150 unitate

Ungheni, s. Petresti, Telefon: (236) 42561, Telefon
mobil: 079045980

9 bucăţi

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

10 bucăţi

Nisporeni, Telefon: (264) 22020

100 kg

Cantemir, s. Costangalia, Telefon: (273) 55-3-34

Comercializez stupi
Comercializează
miere de albină.
Comercializează
ceară
Miere de albină de
calitate
Miere de albină de
calitate
Miere de albină de
calitate
Miere de albină de
calitate
Miere de albină de
calitate

10 bucăţi

Cantemir, s.Cania, Telefon: (273) 22511

250 kg

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

50 kg

Nisporeni, s. Drojdieni, Telefon: (264) 42617,
Telefon mobil: 069359009

1500 kg

Făleşti, str. Baltului 1, Telefon: 025921249

800 kg

Făleşti, s. Bocsa, Telefon: 025976149

1200 kg

Făleşti, s. Glingeni, Telefon: 025971442

800 kg

Făleşti, s. Glingeni, Telefon: 025971599

700 kg

Făleşti, s. Pietrosu, Telefon: 025956384

MATERIAL POMICOL ŞI SĂDITOR
Răsad

Răsad

Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 23923, (236)
75341, Telefon mobil: 079207222
Glodeni, str. Trandafirilor, Telefon mobil:
069251254
Ungheni, s. Cetireni, Telefon: (236) 41236, Telefon
mobil: 079613223
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 23923, (236)
75341, Telefon mobil: 079207222

15 bucăţi

PRODUSE APICOLE

Varză

Castraveţi

Comercializez purcei
8-12kg/cap
Porci cu greutatea
100-120 kg pentru
carne, m/v: 30,00 lei/
kg masă vie
Purcei cu greutatea
10-12 kg la preţ de
70 lei/kg
Porci maturi masă
vie; tineret porcin de
diferite vârste
Comercializează
iepuroaice tinere de
rasă
Comercializez brânză
de oi

Răsad
Răsad
Pepiniere
viticole si
pomicole
Pepiniere
viticole si
pomicole
Pepiniere
viticole si
pomicole
Pepiniere
viticole si
pomicole

Comercializează
răsad de castraveţi
Comercializez
răsad de roşii soiul
„Balada”
Comercializez răsad
de tomate
Comercializez răsad
de vinete
Comercializez răsad
de varză
Comercializez răsad
de ardei dulci
Comercializează
răsad de varză, roşii
şi ardei
Răsad de tomate şi
ardei dulci pentru
seră
Comercializez răsad
de legume
Comercializează
butaşi de viţă de vie
soiul Codreana

2000
Bucăţi

Nisporeni, s. Barboeni, Telefon: (264) 43636,
Telefon mobil: 078049648

20000
bucăţi

Cantemir, s. Cania, Telefon mobil: 69939887

10000
bucăţi
10000
bucăţi
10000
bucăţi
10000
bucăţi

Cantemir, s. Antonesti, Telefon: (273) 73-3-87,
Telefon mobil: 68072630
Cantemir, s. Antonesti, Telefon: (273) 73-3-87,
Telefon mobil: 68072630
Cantemir, s. Antonesti, Telefon: (273) 73-3-87,
Telefon mobil: 68072630
Cantemir, s. Antonesti, Telefon: (273) 73-3-87,
Telefon mobil: 68072630

nelimitat

Făleşti, s. Răuţel, Telefon: 060053475

nelimitat

Nisporeni, s. Balauresti, Telefon: (264) 48249,
(264) 23857, Telefon mobil: 69926550

1000 bucăţi Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273) 51-2-71
6000 bucăţi

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

Comercializează
butaşi soiul Bianca

5000 bucăţi

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

Comercializează
butaşi soiul
Prezentabil.

5000 bucăţi

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

Comercializează
Nisporeni, com. Vorniceni, Telefon: (264) 46235,
1000 bucăţi
butaşi soiul Moldova.
Telefon mobil: 069190095
BAUTURI ALCOOLICE

Băuturi
alcoolice

Comercializează
vin alb

450000 litri Nisporeni, s. Vărzăreşti, Telefon: (264) 656303

Băuturi
alcoolice

Comercializez vin
Moldova

1 tonă

Cantemir, Costangalia Telefon: (273) 55254

Băuturi
alcoolice
Băuturi
alcoolice
Băuturi
alcoolice

Comercializează vin
de casă

1000 litru

Nisporeni, Telefon: (264) 22473

Vin de casă roşu

3000 litri

Nisporeni, Telefon: (264) 65313

Vin negru

3 tone

Nisporeni, s. Varzaresti, Telefon: (264) 24132,
(264) 23857, Telefon mobil: 069563657

CERERI ŞI OFERTE

nr. 10 (117) 30 mai 2012 

Băuturi
alcoolice

Comercializează
vin alb de casă de
calitate bună

Echipamente
Tractor T-70 S
agricole
Se vinde un complet
de utilaj pentru
Echipamente
prelucrarea laptelui
agricole
de vaca si pregătirea
brânzei de vacă
Tractor MTZ 82, anul
Echipamente
fabricării 1986, stare
agricole
bună
Seră de sticlă, cu
tot cu utilaj pentru
Echipamente
încălzire si creşterea
agricole
răsadului, suprafaţa
11m/22m.
DT-75 buldozer plug,
Echipamente
ZIL-130 Freza de 3
agricole
metri.
Echipamente Se vinde un complex
agricole
de uscare a fructelor
Echipamente Vând combină
agricole
Dominator-106
Comercializează
făina de porumb de
calitate
Vând soia pentru
Soia furajeră
furaj
Comercializează
Fân şi senaj
lucernă uscată
Comercializează
Lucernă
lucernă uscată

Produse de
morărit

2000 litri

Nisporeni, str. V. Micle 10, Telefon: (264) 23355,
Telefon mobil: (795)45586

ECHIPAMENTE AGRICOLE
Nisporeni, s. Balanesti, Telefon: (264) 53 5 98,
1 bucăţi
Telefon mobil: 068233316

1 unitate

1 unitate

1 unitate

1 unitate

Făleşti, s. Logoﬅeni, Telefon: (259) 60138, Telefon
mobil: 069640708

Ungheni, s. Gherman, Telefon: (236) 65394

Nisporeni, Telefon: (264) 22144, Telefon mobil:
69083695, Email: vrobu@mail.ru

Nisporeni, Telefon: (264) 22144, Telefon mobil:
69083695, Email: vrobu@mail.ru

Nisporeni, s. Macaresti, Telefon: (264) 45 5 35,
Telefon mobil: 0697 04643
Edinet, s. Bădragii Noi, Telefon: (246) 43232,
1 unitate
Telefon mobil: 067143152
ALTELE

CERERI
Nume
produs

Descriere
produsului

Bovine

Cumpăr tăuraşi de
la zece zile până la 10 bucăţi
trei luni

Glodeni, s.Duşmani, Telefon: (249) 74605

Porumb

Cumpăr porumb
boabe

6 tone

Glodeni, s. Fundurii Vechi, Telefon mobil:
079737673

Echipamente Cutie de viteză
agricole
pentru T 150K

1 unitate

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

Pepiniere
viticole si
pomicole

300 bucăţi

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

Cantitate

Butaşi de viţă de
vie Bianca

Regiune

Echipamente Procur grapă pentru
1 unitate
agricole
vii

Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273) 51-3-97,
Telefon mobil: 68265304

Orz

Orz furajer

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

Grâu

Grâu alimentar 23%
100 tone
gluten, 90% IDC

Ungheni, s. Valea Mare, Telefon mobil:
069709509

Grâu

Grâu alimentar 23%
100 tone
gluten, 85% IDC

Cantemir, s. Sculeni, str. D. Cantemir 1, Telefon:
(273) 63629, (236) 63419, Telefon mobil:
069121750

Cereale

Ovăs

Telefon: 069163841, (22) 47 62-29, Email:
agromalaies@mail.ru

100 tone

1 unitate

50 tone

Nisporeni, s. Iurceni, Telefon: (264) 49280, Email:
mereutaiurie@hotmail.ru

3 tone

Glodeni, s. Limbenii Noi, Telefon: 068151713

200 bucăţi

Nisporeni, Telefon: (264) 2-33-55

1000 bucăţi Nisporeni, Telefon mobil: 069092617

Miez de nucă

Miez de nucă

3 tone

Muştar

Se vinde muştar de
calitate bună

15 tone

Nisporeni, Telefon: (264) 2 24 77, Telefon mobil:
(794) 20449
Făleşti, s. Logoﬅeni, Telefon: (259) 60138, Telefon
mobil: 069640708

15

nelimitat

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

