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Cantemir (273) 2 28 53

Drochia (252) 2 70 32

Edineţ (246) 2 43 84

Făleşti (259) 2 29 51

Glodeni (249) 2 40 69

Hânceşti (269) 2 34 08

Nisporeni (264) 2 38 57

Orhei (235) 2 49 55

Peresecina (235) 47 2 67

Râşcani (256) 2 45 84

Ungheni (236) 2 34 55

Cahul (299) 2 14 13

Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform:

Șeful secției fi totehnie din 
cadrul Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare, Va-
leriu Masleanschi, a informat 
că sezonul de seceriș va începe 
la începutul lunii iulie în sudul 
Moldovei, unde culturile cerea-
liere, în mod tradițional, se coc 
mai repede cu 1-2 săptămâni 
față de cele din nord. În acest an, 
aproximativ 3,7 mii de combine 
vor fi  antrenate în procesul de 
recoltare.

Masleanschi a spus că, în acest 
an, tot din cauza temperaturilor 
ridicate, grâul și orzul s-au dez-
voltat mai rapid, dar din lipsă de 
precipitații recolta la hectar este 
mult mai scăzută decât în anul 
trecut. 

“Pentru anul curent este pro-
gnozată o producție de grâu de 
circa 650 mii tone, cu peste 100 
mii tone mai puțin față de anul 
2011. Dintre acestea aproape 
40% se preconizează să fi e grâu 
alimentar. În regiunea de nord, 
în special, în raioanele Râșcani, 
Glodeni și Soroca se așteaptă o 
recoltă la hectar de cel puțin 3,5-
4 tone de grâu, pe când în raio-
nul Șoldănești și Autonomia Gă-
găuză - circa 1,5 tone la hectar”, a 
relatat reprezentantul MAIA. 

În anul curent, în Moldova au 
fost semănate cu grâu 277 mii 
ha, cu 7 mii ha mai mult față de 
anul trecut.

Nutriile sunt 
pe cale de dispariţie 
în Moldova

www.agravista.md 
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DIN MOLDOVA

Exporturile moldoveneşti vor deveni 
mai competitive. Când?

Consumul de vin scade în Europa, 
dar creşte în China şi SUA

Molia minieră a tomatelor, depistată 
în roşiile turceşti importate 
de Republica Moldova

14-15

3

13

CERERI ŞI OFERTE  
perioada 1 - 14 iunie

CITIŢI ÎN NUMĂRUL CURENT:

11

De ce turcii obţin 25 tone de cireşe 
la hectar, iar moldovenii doar 5?

6

8-9

Sezonul de seceriș va demara Sezonul de seceriș va demara 
cu două săptămâni mai devreme cu două săptămâni mai devreme 
Vremea caniculară de afară determină autoritățile și fermierii să 
demareze sezonul de recoltare a grâului și orzului de toamnă mai 
devreme cu două săptămâni față de anul trecut



PREŢURI

Federaţia Agricultorilor AGROinform prezintă preţurile săptămânale angro la fructe şi legume pe 5 pieţe din Moldova

Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md    14.06.2012

Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi

Piaţa angro Chişinău 

(Albişoara)
Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu

LEGUME

Ardei dulce 28,00 30,00 28,00 21,00 45,00 21,00 18,00 37,00 25,00 20,00 60,00 25,00 23,00 23,00 23,00
Cartofi 5,00 7,00 6,00 0,60 1,50 0,80  -  -  - - - -  -  -  - 
Cartofi  timpurii  -  -   - 4,00 6,00 5,00 3,50 5,00 4,50 4,00 9,00 6,00 4,00 6,00 5,00
Castraveţi 5,00 7,00 6,00 5,00 8,00 6,00 3,50 6,00 5,00 6,00 9,00 8,00 4,00 4,00 4,00
Ceapă galbenă 2,00 2,50 2,50 2,00 2,70 2,50 1,50 3,00 2,00 2,50 5,00 3,50 4,00 8,00 4,00
Ceapă verde (cozi)  -  -  - - - - 7,00 10,00 8,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Păstrăv/Veşenca  -  -  - - - -  -  -  - 30,00 30,00 30,00  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - 35,00 35,00 35,00 25,00 35,00 30,00 35,00 35,00 35,00 30,00 30,00 30,00
Dovlecei 5,00 5,00 5,00 2,50 4,00 3,00 1,50 3,00 2,50 4,00 5,00 4,00 1,00 2,00 2,00
Morcov  -  -   - 6,00 8,00 7,00  -  -  - 7,00 9,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Morcov timpuriu 12,00 14,00 12,00 10,00 13,00 11,00 6,00 10,00 8,00 12,00 15,00 14,00
Pătrunjel  -  -  - - - - 18,00 20,00 18,00 - - -  -  -  - 
Ridiche de lună 8,00 10,00 8,00 6,00 6,00 6,00 8,00 10,00 10,00 - - -  -  -  - 
Roşii de seră 18,00 23,00 20,00 15,00 18,00 17,00 15,00 22,00 19,00 18,00 23,00 20,00 14,00 16,00 15,00
Salată  -  -   - - - - 25,00 25,00 25,00 - - -  -  -  - 
Sfeclă de masă 3,00 3,50 3,00 1,00 1,50 1,00  -  -  - - - -  -  -  - 
Sfecla de masa timpurie 4,00 6,00 6,00 4,00 5,00 4,00 6,00 9,00 8,00 6,00 7,00 6,00
Usturoi 20,00 25,00 23,00 24,00 25,00 24,00 25,00 30,00 25,00 30,00 35,00 30,00 23,00 23,00 23,00
Varză  -  -   - 2,00 2,50 2,50  -  -   - - - - 2,50 2,50 2,50
Varză timpurie 4,00 6,00 5,00 4,50 6,00 5,00 4,00 7,00 5,00 6,00 9,00 8,00 7,00 7,00 7,00
Varză conopidă  -  -   - - - - 15,00 15,00 15,00 - - -  -  -  - 
Varză de pechin  -  -  - - - - 12,00 12,00 12,00 - - -  -  -  - 
Vinete  -  -   - - - - 20,00 25,00 23,00 20,00 25,00 20,00  -  -  - 

FRUCTE

Banane  -  -  - 18,00 18,00 18,00 16,50 18,00 17,00  -  -  - 18,00 18,00 18,00
Caise  -  -  - - - - 20,00 25,00 20,00 30,00 30,00 30,00 15,00 15,00 15,00
Căpşune 25,00 35,00 30,00 18,00 20,00 18,00 30,00 35,00 30,00 25,00 40,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Cirese 8,00 10,00 9,00 12,00 13,00 12,00 10,00 10,00 10,00 8,00 10,00 8,00  -  -  - 
Coacăză neagră  -  -  - - - -  -  -  - 25,00 25,00 25,00 25,00 30,00 25,00
Coacăză rosie  -  -   - - - -  -  -   - 25,00 25,00 25,00  -  -  - 
Grepfrut  -  -   - 18,00 18,00 18,00 16,00 16,00 16,00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - 28,00 28,00 28,00 25,00 30,00 28,00 - - - 18,00 20,00 18,00
Mandarine  -  -  - 16,00 18,00 18,00 16,00 22,00 18,00 - - - 18,00 18,00 18,00
Mere 8,00 10,00 10,00 9,00 11,00 10,00 5,00 10,00 8,00 3,00 8,00 6,00 8,00 8,00 8,00
Mere Golden 11,00 14,00 12,00 8,50 9,00 9,00 8,00 10,00 8,00 - - -  -  -  - 
Mere Idared  -  -  - 7,00 8,00 8,00 5,00 8,00 7,00 - - -  -  -  - 
Pepene galben (zemos)  -  -  - - - - 20,00 20,00 20,00 - - -  -  -  - 
Pepene verde (harbuz)  -  -  - 9,00 9,00 9,00 10,00 15,00 10,00 - - -  -  -  - 
Piersici  -  -   - 20,00 22,00 20,00 30,00 30,00 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Portocale  -  -  - 15,00 17,00 17,00 15,00 17,00 16,00 - - - 18,00 18,00 18,00
Struguri albi de masă  -  -   - - - - 50,00 50,00 50,00 - - -  -  -  - 
Struguri roşii de masă  -  -  - - - - 45,00 45,00 45,00 - - -  -  -  - 
Vişină  -  -  - - - - 10,00 10,00 10,00 8,00 10,00 10,00 6,00 10,00 6,00
Zmeură  -  -   - - - -  -  -   - 30,00 35,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Conform unui sondaj 
efectuat de specialiștii AO 
AGROinform Edineț, un nu-
măr mare de producători de 
porumb au rămas în anul 
curent cu marfa necomercia-
lizată în așteptarea unor pre-
turi mai înalte. În lunile de 
primavară, aceștia au comer-
cializat porumb la prețuri de 
2700-2800 lei pentru o tonă. 
Acum, fi rmele cumpărătoa-
re oferă un preț de 2400 lei/
tonă.

Conform sursei recolta.
eu prețurile contractelor cu 
porumb au scazut în luna mai 
la bursa de la Chicago cu 12% 
în asteptarea unor recolte re-
cord la nivel mondial.

În Ucraina cererea la po-
rumb in conditii EXW, pre-
lucrare a scăzut de la 210$/t, 
la mijlocul lunii aprilie, până 
la 195$/t - la începutul lunii 
curente. În Rusia cererea în 

condiții CPT, regiunea cen-
trală a fost cea mai înaltă la 
inceputul lunii mai și a atins 
193$/t, iar pe parcursul lunii 
prețul a coborit la 182 $.

Șeful Direcției Politici de 
Piață din cadrul Ministeru-
lui Agriculturii din Moldova 
nu exclude că porumbul s-ar 
putea scumpi în toamnă și ar 
putea ajunge chiar până la 3 
mii de lei tona. În acest an, au 
fost semănate peste 325 de 
mii de hectare de porumb în 
toată țara. 

Porumbul se ieftinește

În luna mai s-au ieftinit ouă-
le dietetice, legumele și lactate-
le, în timp ce prețurile la carne, 
fructele proaspete, băuturile al-
coolice au înregistrat o ușoară 
creștere. 

Potrivit Biroului Național 
de Statistică, în luna prece-
dentă s-a înregistrat o des-
creștere a prețurilor la produ-
sele alimentare cu 0,9 la sută, 
și o creștere a tarifelor pentru 

prestarea serviciilor populați-
ei cu un procent.

Astfel, pe parcursul lu-
nii mai s-a majorat prețul la 
usturoi cu peste cinci punc-
te procentuale, iar la fructele 
proaspete cu 3,3% față de luna 
aprilie. O creștere a prețului a 
fost înregistrată: la carnea de 
oaie și miel cu două procente, 
de porc - cu 1,7%, la struguri 
proaspeți - cu 1,6%, zahăr tos - 

cu 0,5%, băuturi alcoolice - cu 
0,3%. 

Totodată, pe parcursul lunii 
mai s-a înregistrat o scădere cu 
20 la sută a prețului ouălor di-
etetice și cu circa zece la sută a 
prețului la cartofi , iar la castra-
veții de seră - cu aproape nouă 
procente. Prețul la brânza de 
vaci, laptele integral și cașcaval 
s-a diminuat nesemnifi cativ, cu 
mai puțin de un procent.

Prețul legumelor este în descreștere
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Tinerii moldoveni 
nu-şi leagă 
viitorul de ţara 
în care 
s-au născut

De la un timp am încetat 
să mai visez la ziua de mâine. 
Discutând cu prietenii mi-am 
dat seama că și ei sunt din ce 
în ce mai derutați. Este pro-
blema care va afecta generați-
ile ce vin, e o situație plină de 
întrebări retorice pe care mi le 
pun în fi ecare zi. Pentru oame-
nii trecuți prin viață pot părea 
niște aberații, dar noi tinerii 
am încetat să mai vedem ziua 
de mâine, am încetat să ne mai 
gândim că ne așteaptă un vii-
tor luminos, că vom trăi mai 
bine cândva. 

Suntem dezamăgiți de tot 
ce ne înconjoară, de fals și 
minciună și imediat ce reu-
șim să absolvim „cumva” o 
facultate, ne gândim unde am 
putea să o „zbughim” din țara 
asta care nu ne mai poate ofe-
ri nimic.

Și vom pleca, din ce în ce 
tot mai mulți. Vom pleca din 
țara care nu mai are nevoie de 
noi, vom merge să muncim la 
negru în altă parte, vom for-
ma familii și vom crește copii 
– într-un alt stat. Vom pleca 
pentru că ni se creează toate 
condițiile pentru aceasta, vom 
evada pentru că aici nu ne mai 
găsim rostul. Moldova nu are 
nevoie de tineri specialiști, 
pentru că nu au experiență de 
muncă…E mai lesne să fi e ți-
nuți în funcție pensionari, iar 
tinerii să plece să-și caute vii-
torul pe un alt continent. 

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI
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PUBLICAȚIE PERIODICĂ 
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE 
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

Republica Moldova și Uni-
unea Europeană vor încheia 
negocierile pe marginea Acor-
dului privind crearea Zonei 
de Liber Schimb Aprofundat 
și Cuprinzător la fi nele anu-
lui 2013, a anunțat Octavian 
Calmâc, viceministru al Econo-
miei, după runda a doua de ne-
gocieri privind semnarea aces-
tui document.

„Am fi nalizat discuții-
le cu UE pe marginea a 11 
din cele 13 capitole ale viito-
rului acord pentru crearea 
zonei”, a precizat ofi cialul. 
Potrivit viceministrului, chiar 
dacă țara noastră a înregistrat 
progrese în negocieri, mai sunt 
domenii unde avem restanțe. E 
vorba de capitolele concurență, 
subvenții, achiziții publice și 
administrare vamală.

Totodată, pentru a nu dis-
torsiona activitatea producăto-
rilor autohtoni, Moldova își va 
păstra status quo-ul pe anumi-
te tipuri de produse după ra-

tifi carea Acordului, a precizat 
Calmâc.

La următoarea rundă, pre-
conizată să aibă loc în septem-
brie la Chișinău, negociatorii 
vor discuta despre instrumen-
tele de protecție comercială pe 
care țara noastră le va putea 
folosi pentru a-și apăra produ-
cătorii agricoli de importuri. 
Viceministrul consideră acest 
capitol drept „unul sensibil”.

Autoritățile de la Chișinău 
speră să semneze Acordul de 
Liber Schimb până în 2014, 
când expiră preferințele comer-
ciale acordate Moldovei de UE. 
O analiză realizată de Centrul 
Expert-Grup arată că în urma 
liberalizării comerțului cu sta-
tele UE, bunăstarea generală a 
cetățenilor va crește, la fel ca și 
producția. Totodată, exporturi-
le moldovenești vor deveni mai 
competitive pe toate direcțiile 
geografi ce.

„La capitolul costuri, Mol-
dova va trebui să-și asume cos-

turile legate de implementarea 
standardelor europene pentru 
produsele exportate, în special 
de cele agricole. Studiile inter-
naționale arată că implemen-
tarea standardelor sanitare 
și fi tosanitare internaționale 
poate conduce la creșterea cu 
1,5-8% a costurilor producăto-
rilor agricoli. Chiar și în acest 
caz, modelul EGA demonstrea-
ză că balanța netă a benefi cii-
lor și costurilor este pozitivă. 
Bunăstarea generală a cetățe-
nilor crește, la fel ca și produc-
ția. Exporturile moldovenești 
vor deveni mai competitive pe 
toate direcțiile geografi ce, iar 
efectele de diversiune comerci-
ală sunt relativ limitate. Toto-
dată, reducerea tarifelor vama-
le va asigura efecte dinamice 
pe termen lung. În special, este 
vorba de investiții străine mai 
mari și un transfer tehnologic 
mai intens din țările dezvoltate 
către Moldova, ceea ce va redu-
ce decalajul de productivitate a 

muncii. Efectele negative vor fi  
destul de modeste pentru sec-
torul agricol moldovenesc de 
pe urma liberalizării comer-
țului cu UE și Turcia. Acest 
rezultat corelează și cu faptul 
că la actualul nivel de costuri, 
producătorii moldoveni sunt 
mai competitivi decât cei eu-
ropeni și decât cei turci. Datele 
statistice ale FAO arată în mod 
convingător că prețurile pro-
ducătorilor agricoli moldoveni 
sunt cu circa 60% mai mici 
decât prețurile producătorilor 
agricoli turci și cu circa 36% 
mai mici decât prețurile medii 
ale producătorilor agricoli din 
țările UE (cu excepția cărnii de 
porc și cărnii de pasăre). Redu-
cerea costurilor de transport 
prin liberalizarea serviciilor 
internaționale de transport și 
armonizarea standardelor va 
amplifi ca și mai mult compe-
titivitatea producătorilor agri-
coli moldoveni”, se menționea-
ză în studiul Expert-Grup.

Exporturile moldovenești vor deveni 
mai competitive. Când?

Apicultorii fac un prim bi-
lanț. Recolta de miere de primă-
vară este cu 70 la sută mai mică 
decât în anul trecut. Prisăcarii 
dau vina pe ploi și spun că, din 
această cauză, kilogramul de 
miere se va scumpi cu 20 la sută.

Apicultorii speră că vor avea 
mai multă miere de tei și de fl oa-
rea-soarelui. În caz contrar, ma-
jorarea prețurilor este inevitabi-
lă, spun ei.

“Dacă ieșim la volumul de 
anul trecut, o să avem venit, dar 
dacă nu, suntem practic la zero 
pierderea a fost de 30-40 la sută 

mai puțin ca în anii precedenți”, 
a menționat apicultorul Sergiu 
Brânză.

Dacă în anii precedenți, pri-
săcarii colectau până la 25 de ki-
lograme de miere de la o familie 
de albine, în aceste an, volumul 
a scăzut până la 12 kilograme. 
Pentru a-și recupera investiția, 
apicultorii se văd nevoiți să ridi-
ce prețul mierii. 

“Primăvara a fost severă 
pentru albine. Și iarna, și iarăși, 
până ce o ieșit albinele din iarnă, 
greu. Puțin am majorat prețuri-
le, dar lumea nu are bani. Totuși, 

acel care e cu inițiativa, e și cu 
pierderea”, spun apicultorii.

Președintele Asociației Api-
cultorilor din Moldova de vină 
pe încălzirea bruscă a vremii.

“Temperaturile înalte careau 
fost la fi nele lunii aprilie, ceea 
ce a forțat natura să se dezvolte, 
salcâmul aproape cu 3 săptă-
mâni înainte a înfl orit”, a pre-
cizat președinte Asociației Api-
cultorilor din Moldova Ștefan 
Condtratiuc. 

În prezent, la piață un kilo-
gram de miere de salcâm poate 
fi  cumpărat cu 70 de lei.

Mierea de albine s-ar putea scumpi
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ISTORII DE SUCCES

Federaţia Naţională a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform 

anunţă selectarea grupurilor de fermieri pentru 

CREAREA COOPERATIVELOR 
DE COLECTARE ŞI COMERCIALIZARE 

A LAPTELUI
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 fi e format din cel puţin 10 persoane 

care sunt din aceeaşi localitate, să aibă în gestiune una sau mai multe 
vaci şi să să fi e gata să contribuie cu mijloace fi nanciare.

În cadrul proiectului, partenerii selectaţi vor benefi cia de asistenţă 
la crearea şi dezvoltarea cooperativei. AGROinform va contribui cu o 
parte a fi nanţării.

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.

 Vopseaua înlocuieşte varul, posedă ca-
racteristici mai efective. 

 Conţine adaosuri antimicotice şi antimi-
crobiene. 

 Stratul protector se păstrează pe suprafa-
ţa 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. 

SRL “FRUCT-EXCOM” MD-3733
Republica Moldova, 

m. Chişinău
tel. 068066366, 069143708

COMERCIALIZĂM VOPSEA CАДОВАЯ 
      DESTINATĂ PENTRU:

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

 Protecţia de arsuri solare

 Dezinfectarea tulpinilor şi a crengilor, distrugerea 
agenţilor patogeni provocatori de boli şi a dăunătorilor

 Protejarea împotriva atacului rozătoarelor şi a iepu-
rilor

 Tratare în cazul de infectare cu cancer negru

 Acoperirea crestăturilor după retezarea la pepiniere 
sau în livadă. 

Afacerea cu ovine cere pasiune și dedicație
Creșterea oilor în țara noas-

tră cunoaște o tradiție de seco-
le, cu toate acestea, astăzi prea 
puțini gospodari cresc mai mult 
de 10 -15 oi pe lângă casă. În-
grijirea acestor animale presu-
pune petrecerea unor măsuri 
profi lactice periodice, hrană fu-
rajeră diversă, un ocol separat, 
pășune, și acestea sunt doar câ-
teva din necesitățile stringente 
pentru creșterea sănătoasă a 
ovinelor.

Pe lângă toate acestea este 
nevoie și de o pasiune aparte, 
cimentată de ani de zile, pre-
cum o are Pavel Moșneagu din 
comuna Lăpușna, raionul Hân-
cești care se trage dintr-o fa-
milie de oieri, un extraordinar 
gospodar și familist. Pavel Moș-
neagu are o familie numeroasă, 
crește și educă 12 copii.

„M-am născut într-o familie 
de oieri, de când mă țin minte 
noi am avut oi, și-a început re-
latarea domnul Pavel. Eu am 
început afacerea cu doar 200 
de oi, ajungând în câțiva ani 
până la 1000 de capete. Când 
erau vremuri mai bune comer-
cializam producția, având și 
un venit propriu, acum însă e o 
afacere mai mult pentru între-
ținerea familiei, a celor 12 copii 
pe care-i am, pentru creșterea 
cărora nu primim nici un ajutor 
din altă parte,” a specifi cat pu-
țin dezamăgit Pavel Moșneagu.  

Am vizitat ocolul pe care-l 
are domnul Moșneagu, ampla-

sat pe vârful unui deal la margi-
nea satului – o adevărată fermă 
cu o întreagă gospodărie – oi, 
capre, vite, păsări domestice, 
hulubi de casă, porci și iepuri, 
întreținute în condiții adecvate 
și într-o curățenie ideală pentru 
o creștere sănătoasă.

Turma sa de oi, actualmen-
te, numără mai mult de 600 de 
capete, ovine frumoase, bune 
de lapte și de lână. Capre are 
mai puține, acestea fiind foar-
te fertile în acest an, au fătat 
câte 3-4 iezi, de aceea imașul 

pe care le-am găsit păscând, 
era împânzit de mici căprițe 
albe și negre. „Și caprele sunt 
bune de lapte, fiecare dintre 
ele dă până la 3 kg de lapte pe 
zi, adică câte 1,5 kg la o mul-
soare”, a subliniat dl Pavel. 
Continuându-și povestirea, 
oierul ne-a relatat despre în-
grijirea în detalii a ovinelor, 
specificând că deși la sezon 
când sunt în toi lucrările agri-
cole, își angajează lucrători cu 
ziua, de fapt îi place personal 
să se ocupe de fiecare animal 

în parte – să le mulgă, să le 
primească nașterile, să le facă 
unele intervenții chirurgicale 
(în caz de boală), să le vacci-
neze, etc., ceea ce-l face să-și 
cunoască la perfecție fiecare 
oiță.  

Pavel Moșneagu acordă o 
atenție deosebită creșterii să-
nătoase a animalelor. „Pentru 
o reproducere sănătoasă, oile 
au nevoie de o întreținere bună, 
mă refer la hrană, măsuri de 
profi laxie, precum și condiții 
adecvate de întreținere. În fu-

rajarea oilor trebuie folosite 
fânuri, nutrețuri suculente și 
pășune variată”.

Nu a făcut careva studii de 
specialitate, cu toate acestea, 
experiența dobândită pe par-
cursul anilor îl face pe Pavel 
Moșneagu să fi e un sfătuitor de 
nădejde al tinerilor oieri. „Oile 
trebuie tunse și îmbăiate la in-
tervale regulate, de 21 de zile, 
trei scăldări pe sezon. De ase-
menea, trebuie vaccinate, de-
parazitate. Oile, spre deosebire 
de vite, au nevoie de hrană de 
o calitate mai bună. De aceea, 
acestora ar trebui să li se dea 
un amestec de lucernă cu fân, 
nu doar iarbă”, a specifi cat dl 
Moșneagu.

Șeful Direcției Agricultură și 
Alimentație Hâncești, a reiterat 
importanța creșterii ovinelor 
ca una foarte viabilă în dome-
niul zootehniei, iar oierul Pavel 
Moșneagu ca fi ind unul dintre 
cei mai prosperi și profesioniști 
proprietari la acest capitol din 
raion, de aceea în timpul cel 
mai apropiat gospodăria sa va 
fi  certifi cată ca fermă de oi de 
prăsilă, care va servi drept mo-
del cu cea mai înaltă producti-
vitate și calitate.

Fermierul a menționat „Afa-
cerea care o am îmi ajută să-mi 
întrețin familia, să achit studii-
le copiilor la universități, să le 
asigur o viață decentă, de aceea 
în tot ceea ce fac îmi depun tot 
sufl etul și dragostea”.
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În acest an, Rusia a devenit 
exportatorul principal al cireșe-
lor din Republica Moldova.

Roada de cireșe din anul cu-
rent se preconizează a fi  cu 15% 
mai mare decât cea din anul 
trecut. Potrivit estimărilor șefu-
lui secției pomicultură a Minis-
terului Agriculturii, Vasile Șar-
ban, în acest an, roada de cireșe 
va constitui 10 mii tone, dintre 
care mai mult de 50% din volu-
mul total va fi  exportat în Rusia 
și Belarus. Totodată s-a menți-
onat că Rusiei îi va reveni în jur 
de 65% din volumul de cireșe , 
destinat exportului.

Rusia a majorat și volumul 
cireșelor, exportat din Iran. 
Potrivit specialiștilor, din cau-
za creșterii volumului de cire-
șe, exportate de Rusia din Iran 
și Moldova, s-au redus cu 25% 
importurile Rusiei din Turcia.

Totodată, pentru prima 
dată, Ucraina reduce volumul 
de export al cireșelor.

Potrivit estimărilor specia-
liștilor ministerului agriculturii 
SUA, Rusia rămâne a fi  unul din 
cei mari importatori de cireșe și 
vișine: în jur de 75 mii tone plus 
la 70 mii tone, produse pe teri-
toriul său.

Rusia este exportatorul 
principal al cireșelor 
moldovenești

Începând cu anul 2013, 
Ministerul Finanțelor intențio-
nează să modifi ce din nou formula 
de accizare a băuturilor alcoolice/
alcoolului etilic, după ce aceasta a 
fost modifi cată începând cu anul 
2012.

La momentul actual, cota 
accizului de 30% (cota ad valorem 
aplicată asupra costului sau asupra 
valorii de import) + 30 lei pentru 
un litru de alcool absolut (cota fi xă) 
se aplică pentru băuturi precum 
distilate, rachiuri, lichioruri, iar 
cota de 15%+15 lei se aplică pentru 
vermuturi și alte vinuri din struguri 
proaspeți, alte băuturi fermentate, 
alcool etilic utilizat în industrie.

Viceministrul Finanțelor, 

Victor Barbăneagră a declarat că 
inițial pentru anul 2013 era 
preconizată majorarea accizei de la 
30%+30 de lei la 40%+40 de lei, și, 
respectiv, de la 15%+15 lei la 20% 
+ 20 lei.

„Însă în urma discuțiilor pe care 
le-am avut cu agenții economici 
din domeniu, precum și partenerii 
internaționali de dezvoltare, s-a 
ajuns la concluzia că odată ce 
tindem spre aplicarea directivelor 
europene, ar fi  cel mai bine ca deja 
din 2013 să începem a aplica aceste 
directive, în cazul dat cea privind 
acciza. Asta înseamnă că, nu vom 
mai avea cota ad valorem (30% sau 
15%)”, a spus viceministrul.

Potrivit lui, din 2013 indiferent 

Statul va scumpi 
băuturile alcoolice

Producătorii de piersici susțin 
că anul acesta recolta va fi  practic 
în jumătate față de anul precedent. 
Producătorii speră că vor putea 
să-și vândă fructele la un preț mai 
mare pentru a putea acoperi cel 
puțin cheltuielile de producție. 

Potrivit datelor din teritoriu, 
la caise situația nu este la fel de 
catastrofală ca la piersici, dar nici 
recolta de caise nu e la fel de bună 
ca în anii precedenți. Producătorii 
au întreprins toate măsurile 
necesare pentru a recupera cât 
mai mult posibil din recolta 
compromisă fi e de înghețuri, fi e de 
ploile cu grindină. 

Constantin Matcaș, producător 
din raionul Cahul, are o livadă de 
110 ha. Producătorul are îndoieli 
că va putea aduna măcar jumătate 
din cantitățile de anul trecut, când 
a avut în jur de 1 mie de tone de 
fructe. „Nici nu știu dacă voi 
putea să recuperez cheltuielile 
pentru întreținerea livezii. Sper 
că fructele vor putea fi  vândute 
la un preț mai mare”, a spune 
Constantin Matcaș. 

Producătorii de piersici din 
satul Tartaul de Salcie, tot raionul 
Cahul, susțin că pe alocuri unii 
pomi au doar câte 2 fructe. Dacă 
în anii precedenți adunau câte 
14-15 tone de fructe de pe 4 ha 

de livadă, anul acesta consideră 
că nu vor avea mai mult de 5-6 
tone de pe aceeași suprafață. 
Pomii au reușit să lege fl oare, dar 
din cauza temperaturilor joase 
și a dăunătorilor care au apărut 
ulterior acestea au căzut de pe 
copaci. Producătorii se gândesc 
dacă mai are rost să cheltuiască 
în continuare pentru întreținerea 
livezii până la strângerea roadei, 
deoarece le e frică să nu-și vor 
recupera investițiile. Anul trecut, 
din cauza suprasaturării pieței, 
au fost nevoiți să reducă prețurile 
până și la 3 lei pentru un kg. 

Dumitru Bacancea, din satul 
Taraclia, raionul Căușeni, are 25 
ha de livadă de piersici. El susține 
că are ceva mai multă roadă decât 
alți producători cu care a discutat. 
„Posibil că suntem într-un teritoriu 
mai protejat un pic, dar totuși, 
în comparație cu anul trecut, am 
mult mai puțină recoltă”, a spus 
producătorul. Dumitru Bacancea 
s-a abținut să facă prognoze despre 
cât vor costa piersicii și caisele 
în acest an, dar spune că nu ține 
minte un alt an în care producătorii 
să se fi  confruntat cu probleme atât 
de mari. 

Piersicii vor fi  mai puțini 
și mai scumpi în anul curent

de cât va fi  costul de producere al 
băuturilor alcoolice – 20, 30, 100 
de lei, acciza va fi  calculată reieșind 
doar din conținutul de alcool pe 
care îl conține produsul.

„Astfel, pentru băuturile 
alcoolice și alcooli, acciza se va 
calcula doar în baza cotei fi xe, care 
va fi  majorată de la 30 lei/15 lei 
la 70 de lei pentru un litru alcool 
absolut. De exemplu, dacă o sticlă 
de băutură alcoolică de un litru 
are concentrația de alcool de 40%, 
valoarea accizei va constitui 28 de 
lei (70 de lei*0,4) pentru o sticlă 
de un litru de băuturi alcoolice”, a 
spus Victor Barbăneagră.

În același timp, viceministrul 
a precizat că pentru vermuturi, 
vinuri din struguri proaspeți și alte 
băuturi fermentate, pentru anul 
2013 în politica fi scală acciza va fi  
de 10 lei pentru un litru, indiferent 
de concentrația de alcool.

„Oricum, 10 lei este mai mult 
decât minimul care este prevăzut 
în directiva europeană”, a spus 
Victor Barbăneagră, precizând 
că modifi cările în cauză au fost 
deja operate în proiectul politicii 
bugetar fi scale pentru anul 2013.

Potrivit lui, modifi cările au 
drept scop alinierea legislației 
fi scale naționale la cea europeană, 
precum și eliminarea schemelor de 
evaziune fi scală.

Viceministrul Victor Barbă-
neagră a menționat că pentru 
anul 2013 Ministerul Finanțelor 
preconizează să acumuleze la buget 
de la accizul la băuturile alcoolice 
232 de milioane de lei, cu 32 de 
milioane mai mult față de prognoza 
pentru anul 2012.

Serviciul Federal pentru 
Control Veterinar și Fitosanitar 
al Federației Ruse („Rosselhoz-
nadzor”) a introdus restricții tem-
porare la importul de carne pen-
tru încă o întreprindere din Mol-
dova. De data aceasta este vorba 
despre SA „IDT din Bardar”.

Surse din cadrul „Rosselhoz-
nadzor” au comunicat că interdic-
ția va fi  introdusă de pe 22 iunie 
2012 în legătură cu depistarea 
unor substanțe nocive în carnea 
de vită livrată în Rusia de SA „IDT 
din Bardar”. În cazul în care pro-
ducția acestei întreprinderi va fi  
livrată în Rusia pînă pe 22 iunie, 
decizia de acceptare a mărfi i va fi  
luată de specialiștii ruși în regim 
obișnuit, iar ulterior carnea va fi  
supusă controlului de laborator.

De menționat că, de pe 20 ia-
nuarie 2012, „Rosselhoznadzor” a 
introdus „regimul de control as-
pru de laborator” în privința căr-

nii de bovină, ovină și celei de cal 
produsă de „IDT din Bardar”. Tot-
odată, de pe 14 martie curent au 
fost introduse restricții temporare 
la importul de carne de bovină și 
ovină produsă de întreprinderea 
moldovenească „Tehnostel Car” 
SRL. În prezent, șase companii 
din Moldova pot exporta carne și 
produse din carne pe piața rusă: 
„IDT din Bardar”, „Mistor Bras”, 
„Antadro”, „Lemos Carne”, „Nave-
lina” și „Tehnostel Car”.

Importul cărnii din Moldova 
din nou limitat
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DĂUNĂTORI

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

proiectul ACED)
Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea 

fi nanţărilor
Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor şi 

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

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

produs
 Instruiri în dezvoltarea afacerilor şi cooperativelor de marketing

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE 
A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”

Servicii de marketing
 Servicii de intermediere a producţiei agricole
 Oferirea informaţiei despre preţuri şi pieţe
 Promovarea cererilor şi ofertelor comerciale
 Elaborarea studiilor şi cercetărilor de piaţă

Pentru informaţii suplimentare apelaţi 
ofi ciul naţional de coordonare 
şi organizaţiile regionale 

ale Federaţiei AGROinform

Tel.: 373 22 23 56 98

Fax: 373 22 23 78 30

www.agroinform.md

www.agravista.md 

La începutul lunii curente, în 
unitățile de transport, care importau 
roșii și alte legume în asortiment, a 
fost depistată molia tomatelor (Tuta 
absoluta), ce reprezintă un obiect 
de carantină pentru Republica 
Moldova, informează Inspectoratul 
General de Supraveghere 
Fitosanitară și Control Semincer din 
cadrul Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare. 

Ministerul Agriculturii din Moldova a 
atenționat agenții economici să examineze 
mai minuțios permisul fi tosanitar de im-
port, unde este stipulat clar că producția 
predestinată importului nu trebuie să con-
țină organisme de carantină.

De asemenea, autoritățile recomandă 
importatorilor ca aceștia să efectueze toate 
procedurile de verifi care, până la inițierea 
procedurilor de export a produselor agri-
cole.

În anii trecuți, Tuta absoluta a făcut ra-
vagii în Turcia și a afectat și cultivatorii de 
tomate din România.

Forma atacului. La început, minele 
apar ca niște pete mici pe frunze, de culoa-
re albă, iar pe măsură ce larvele cresc, ele se 
măresc, devin alb verzui, apoi gălbui. Mi-
nele sunt de formă neregulată, separate sau 
unite, în funcție de densitatea populației.

Modul atacului. Este o insectă vătă-
mătoare datorită rănilor pe care le produce 
în stadiul de larvă, prin minarea frunze-
lor pe fața superioară, precum și a pieliței 
fructelor. Mina este rezultatul procesului 
de hrănire a larvelor sub epidermă de pe 
fața superioară a frunzei tomatelor, în inte-
riorul țesutului palisadic, epiderma rămâ-
nând întotdeauna intactă, ca și țesutul de 
parenchim conducător și epiderma de pe 
fața inferioară.

Forme ale atacului. După desfacerea 
ouălor, larvele tinere își caută adăpost și 
hrană, săpând galerii în toate organele ve-
getative ale plantei: muguri, tulpini, frun-
ze, fructe. Epiderma din dreptul galeriei 
devine de culoare albă.

Căi de răspândire 
a dăunătorului
Plantele din speciile gazdă destinate 

plantării și fructele de tomate sunt prin-
cipalele căi de răspândire a dăunătoru-
lui. Tuberculii de cartofi  nu sunt atacați și 
deci nu sunt considerați o sursă posibilă 

de răspândire. O altă sursă de răspândire 
este prin intermediul ambalajelor în care se 
transportă răsaduri și fructe de tomate. Un 
studiu de monitorizare din Marea Britanie 
(martie 2009) la stațiile de ambalare situa-
te în imediata apropiere a cultivatorilor de 
roșii a confi rmat infestări cu Tuta absolu-
ta. Se mai poate transmite prin interme-
diul uneltelor lucrătorilor, precum și prin 
îmbrăcămintea acestora.

Molia minieră a tomatelor, 
depistată în roșiile turcești 
importate de Republica Moldova

Volumul mărfurilor 
moldovenești 
exportate 
a crescut cu 6%

În primele patru luni 
ale anului, Moldova a înre-
gistrat o creștere a volumu-
lui de mărfuri exportate cu 
aproape șase procente față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut. 

Datele Biroului Național 
de Statistică(BNS) arată că 
exporturile de mărfuri în luna 
aprilie s-au cifrat la 181,9 mil. 
dolari, cu 8,9% mai puțin față 
de luna precedentă și cu 3,5% 
mai mult comparativ cu luna 
aprilie 2011.

Astfel, în perioada ianu-
arie-aprilie au fost exporta-
te mărfuri în valoare totală 
de 687 mil. dolari dintre 
care circa 43 la sută repre-
zintă mărfurile reexportate. 
Totodată în primele patru 
luni ale anului s-a observat 
o creștere cu șapte procente 
a exportului de mărfuri au-
tohtone, în sumă totală de 
393,2 mil. dolari. Jumătate 
din totalul de mărfuri expor-
tate au avut drept destinație 
țările Uniunii Europene, iar 
circa 40% din mărfuri au 
ajuns în țările CSI. Anali-
za evoluției exporturilor pe 
această perioadă, compa-
rativ cu perioada similară a 
anului 2011 relevă majora-
rea livrărilor către Federația 
Rusă cu 24%, Italia cu 16%, 
Irak de 5,7 ori, Noua Zee-
landă de 202,5 ori, și Fran-
ța cu 33%. Totodată, s-au 
diminuat exporturile către 
Germania cu 34%, Turcia 
cu 38%, Ucraina cu 20%, 
Grecia cu 58% și Belize cu 
62%), atenuând astfel creș-
terea per total a exporturilor 
cu aproape nouă procente. 
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Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova 
   AGROinform oferă FINANŢAREFINANŢARE  FERMIERILORFERMIERILOR

Federaţia Naţională a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform oferă fi nanţare 
fermierilor din linia de creditare AGROinform/
Microinvest pentru următoarele activităţi:
1. Dezvoltarea activităţilor de marketing; depozitarea/păs-

trarea producţiei; procesarea producţiei; sortarea/cali-
brarea/ambalarea producţiei şi etichetarea; marcarea 
producţiei agricole.

2. Dezvoltarea agriculturii de valoare înaltă prin crearea 
capacităţilor de producere a producţiei agricole cu va-
loare adăugată şi anume:

a. Dezvoltarea legumiculturii şi altor activităţi bazate pe 
creştere în spaţii protejate (investiţii pentru crearea şi mo-
dernizarea 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 super-
intensive (investiţii în mijloace fi xe capitale şi o parte mij-
loace circulante).

3. Dezvoltarea capacităţilor la producerea ciupercilor şi 
plantelor medicinale (investiţii în mijloace fi xe capitale 
şi o parte mijloace circulante).

4. Dezvoltarea sectorului zootehnic prin crearea capaci-
tăţilor de producere a producţiei animaliere cu valoare 
adăugată (inclusiv mini-ferme situate în extravilan).

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-re-
coltare).

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 comisioa-

ne: 1% pentru împrumuturile pe termen scurt (< 12 luni) şi 2% pentru împrumuturile pe termen lung (> 12 luni)
• Rata dobânzii este fl otantă.

PROCEDURA DE ACCESARE A FINANŢĂRILOR VA FI EFECTUATĂ 
PRIN INTERMEDIUL S.R.L. MICROINVEST ŞI ESTE URMĂTOAREA:

1. Potenţialii benefi ciari trebuie să se adreseze la organizaţiile Regionale AGROinform sau la ofi ciul naţional de coordonare.
2. Specialiştii AGROinform selectează clienţii şi îi asistă în perfectarea Planului de Afaceri.
3. Specialiştii AGROinform vor acorda asistenţă benefi ciarilor la conlucrarea cu ofi ţerii 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.

SECURITATE

Prim-ministrul Vlad 
Filat a semnat o 
dispoziție privind 
asigurarea securității 
antiincendiare în 
perioada pregătirii 
și desfășurării 
campaniei de recoltare 
a cerealelor din anul 
2012. Aceasta pentru 
a strânge cea a mai 
rămas pe câmpuri 
după seceta din anul 
2011 și gerul năprasnic 
din februarie 2012.

Potrivit documentului, Mi-
nisterul Agriculturii și Industri-
ei Alimentare, prin intermediul 
subdiviziunilor din subordine 
și în conlucrare cu autoritățile 
administrației publice locale, va 
monitoriza respectarea reguli-
lor de securitate antiincendiară 
în timpul pregătirii și desfășu-
rării campaniei de recoltare din 
anul 2012.

De asemenea, se recoman-
dă guvernatorului (bașcanului) 
UTA Găgăuzia, primarului ge-
neral al mun. Chișinău, prima-
rului mun. Bălți, președinților 
de raioane, în comun cu condu-
cătorii unităților economice:
 să organizeze serviciul 

de gardă în regim non-stop 
al tehnicii de intervenție 
existente în gospodării și 
la obiective, precum și al 
tehnicii agricole reutilate 
în scopul stingerii eventua-

lelor incendii, asigurând-o 
cu carburanți și lubrifi anți;
 să organizeze instrui-

rea persoanelor antrenate 
în lucrările de recoltare și 
să supravegheze respecta-
rea de către acestea a regu-
lilor de apărare împotriva 
incendiilor;
 să organizeze, înainte 

de coacerea cerealelor, co-
sirea și ararea pe o fâșie cu 
lățimea de minimum 4 m a 
locurilor de lângă masivele 
de pădure, căile ferate și 
șosele;
 să organizeze recolta-

rea cerealelor cu împărți-
rea masivelor în sectoare 
cu aria de maximum 30 ha, 
între sectoare să cosească 
fâșii cu lățimea de mini-
mum 6 m (la mijlocul fâșii-
lor cosite se va ara o fâșie cu 
lățimea de minimum 4 m);

 să doteze puncte-
le de recoltare cu posturi 
de incendiu, amenajate 
pe platforme mobile (re-
morci), pentru asigura-
rea intervenției rapide 
la stingerea incendiilor;
să asigure lanurile în care 
se vor efectua lucrări de 
recoltare cu tractoare cu 
pluguri, discuitoare și cis-
terne cu apă, care se vor 
deplasa odată cu combine-
le pe lanurile de recoltare;
 să organizeze paza pe 

timp de noapte a lanurilor 
cu grâne;
 să asigure dotarea fi -

ecărei combine, a fi ecărui 
camion și tractor, antrenat 
în campania de recoltare, 
cu instalații de parascântei 
și mijloace de primă inter-
venție în caz de incendiu;
 să admită la lucrările 

de recoltare numai tehnica 
la care s-a efectuat regla-
rea minuțioasă a sisteme-
lor de alimentare, pornire 
și ungere;
 să permită alimenta-

rea tehnicii cu carburanți și 
lubrifi anți numai în punc-
tele de alimentare special 
amenajate, fi ind interzise 
transportul și transvaza-
rea lichidelor combustibile 
în vase deschise, precum 
și alimentarea în lan sau 
la distanțe mai mici de 100 
metri de acestea;
 să interzică accesul în 

zona lanurilor sau pe mi-
riști a tehnicii care prezin-
tă scurgeri de carburanți și 
lubrifi anți;
 să interzică efectuarea 

lucrărilor de revizie și re-
parație a tehnicii în lanuri, 
în depozite sau la distanțe 

mai mici de 100 metri de 
acestea;
 să interzică fumatul și 

utilizarea focului deschis 
în lanuri, arii, miriști, pe 
combine și utilaje ce trans-
portă cereale și paie sau la 
mai puțin de 100 metri de 
punctele de seceriș, de re-
coltare și depozitare a pro-
duselor agricole;
 să organizeze evacua-

rea paielor după recoltare 
și aratul miriștii în cel mult 
2 zile;
 să interzică arderea pe 

câmp a paielor sau a altor 
resturi vegetale, precum și 
utilizarea focului deschis 
pentru distrugerea dăună-
torilor de pe miriști;
 să întreprindă măsuri 

pentru îndeplinirea pre-
scripțiilor organelor su-
pravegherii de stat privind 
acțiunile împotriva incen-
diilor.

Documentul mai stabilește 
că Ministerul Afacerilor Inter-
ne va supune unui control ri-
guros toate terenurile destinate 
depozitării și păstrării furajelor 
și grânelor, precum și va veri-
fi ca tehnica agricolă antrenată 
în campania de recoltare, va 
acorda asistență la instruirea 
personalului implicat în cam-
pania de recoltare a cerealelor, 
va familiariza cetățenii, prin 
intermediul mass-mediei, cu 
regulile de securitate împotriva 
incendiilor, în perioada respec-
tivă și va monitoriza executarea 
dispoziției în cauză, informând 
lunar Guvernul.

Recolta va fi  adunată în regim sporit 
de securitate antiincendiară
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CREŞTEREA ANIMALELOR

Nutriile sunt pe cale

CREȘTEREA
Terenul pe care se organi-

zează crescătoriile trebuie să fi e 
permeabil, în plan ușor încli-
nat, ferit de curenți și zgomote 
neobișnuite, aproape de sursa 
de apă potabilă și de rețeaua 
electrică. Incinta se împrejmu-
iește cu gard de plasă de sârmă 
zincată, cu ochiuri de maxi-
mum 30/30 mm, înalt de 1,5-
2 m. la înălțimea de un metru 
gardul este prevăzut în partea 

interioară cu o fâșie de tablă de 
30 cm lățime.

Adăpostirea se face cel mai 
adesea în cuști suspendate (la 
minim 35-45 cm deasupra so-
lului) sau în compartimente 
situate la sol. Cuștile suspenda-
te pot avea diferite mărimi, în 
general de la 100-110 cm lungi-
me și 65-70 cm lățime până la 
200 cm lungime și 80-90 cm 
lățime și respectiv 40-50 cm 
înălțime. Ele se confecționea-
ză din plasă de sârmă groasă, 

Creșterea nutriilor este o ramură secundară a secto-
rului zootehnic, ce necesită investiții relativ mici îndeo-
sebi în faza de inițiere și este o afacere rentabilă. În Re-
publica Moldova cu 10-15 ani în urmă ramura creșterii 
nutriilor era destul de dezvoltată, iar în prezent, este în 
declin. Creșterea nutriilor poate deveni o afacere renta-
bila pentru fermierii din Republica Moldova, dacă sunt 
luate în calcul toate particularitățile acestei specii și re-
comandărilor experților în domeniu. 

Creșterea nutriilor este o afacere avantajoasă reie-
șind din următoarele considerente:
Furnizează materii prime pentru industria ușoară 

(blănurile, părul, dinții);
Carnea de nutri poate fi  consumată în stare proas-

pătă, cârnaț sau afumată;
Grăsimile sunt utilizate la prepararea săpunului de-

osebit de fi n;
Carnea la fel de bine poate fi  utilizată ca hrană pen-

tru câini și pisici, sau pentru alte animale carnivore (jde-
rii, vulpile argintii);
Nutriile sunt animale rezistente și foarte puțin pre-

tențioase în ceea ce privește întreținerea, alimentația și 
condițiile de creștere;
Creșterea nutriilor nu necesită investiții mari și 

poate fi  extinsă în măsura posibilităților;
Creșterea nutriilor poate fi  administrată de o singu-

ră persoană.

zincată cu ochiul de 25/25 mm. 
Fiecare cușcă este prevăzută cu 
1-2 ușițe de vizitare și la unul 
din capete cu bazin de scăldat. 
Bazinul este confecționat din 
tablă galvanizată, situat pe lăți-
mea cuștii. La celălalt capăt al 
cuștii se atașează cuibarul, care 
se confecționează din scândură 
rezistentă, protejată în interior 
contra roaderii cu plasă de sâr-
mă. Comunicarea cuibarului cu 
cușca se face printr-o deschi-
dere. Animalele adulte de re-
producție, masculii și femelele, 
inclusiv cele cu pui de alăptare 
sunt cazate individual, iar puii 
după înțărcare, în grup. Pe cât 
este posibil, tineretul provenit 
din aceeași fătare va fi  cazat în 
aceeași cușcă. Nutriile se în-
mulțesc în tot cursul anului, 
femelele introducându-se la re-
producție la vârsta de 5-6 luni, 
iar masculii 7-8 luni. La prima 
împerechere animalele trebuie 
să fi e dezvoltate, cu masa cor-
porală de cel puțin 3,5-4 kg. 

ALIMENTAREA
Hranirea rationala a ani-

malelor, controlul zilnic al nu-
treturilor dupa aspect, miros, 
prezenta sau absenta muce-
gaiurilor, respectiv a plante-
lor toxice din masa verde. Apa 
trebuie sa fi e potabila si cat mai 
proaspata.- Dezinfectia bianua-
la a intregii crescatorii(incinta, 
mijloacele de cazare, inventar, 
haine delucru), primavara si 
toamna, cand animalele sunt 
mai susceptibile la imbolnaviri. 
Dintre mijloacele de dezinfec-
tie pot fi  folosite: fl ambarea cu 
lampa de benzina, apa clocotita 
si lesia de cenusa

Datorita  structurii aparatu-
lui digestiv, nutriile pot digera 
foarte bine nutrețurile fi broase 
uscate sau verzi, care constituie 
hrana lor de baza. Aceasta poa-
te fi  completata  cu mici canti-
tăți de concentrate. Nutrețurile 
utilizate în alimentația nutrii-
lor pot fi  cuprinse in trei catego-
rii: nutrețuri de origine vegeta-
la (fi broase, suculente, concen-
trate), de origine animala (faina 
de carne, de oase, de peste etc.) 
si de origine minerala (creta fu-

rajera, sarea de bucătărie, car-
bonatul de calciu etc.). Pentru 
o dezvoltare buna a animalelor, 
la acestea se vor adăuga vitami-
ne si microelemente.

Nutrețurile fi broase sunt re-
prezentate de fânuri și paie, a 
căror valoare nutritiva depinde 
de o serie de factori, precum: 
compoziția botanica, momentul 
recoltării, procedeul de conser-
vare etc. Ținând cont de opinia 
specialiștilor, nutriile asimilea-
ză doar 15-45 % din substanțele 
pe care le conține fanul, astfel 
ca, pentru a spori gradul sau 
de digestibilitate se recoman-
da a fi  administrat in amestec 
cu alte sortimente de nutrețuri 
(suculente sau concentrate). 
Cantitatea de fânuri ce trebuie 
administrata depinde de cali-
tatea acestora, dar si de starea 
fi ziologica a animalelor sau de 
vârsta acestora.

Nutrețurile suculente verzi, 
dintre care plantele acvatice sau 
de frunzele arborilor sunt prefe-
ratele nutriilor, asigura acesto-
ra necesarul de celuloza. Dintre 
plantele cultivate un loc impor-
tant in alimentația acestor ani-
male îl ocupa lucerna, trifoiul, 
sparceta etc. Acest tip de nutreț 
se administrează din belșug in 
perioada mai-octombrie, intr-o 
pondere de 45-55 % din hrana.
Nutrețurile suculente de iarna, 
reprezentate de rădăcinoase 
(sfecla, gulia, morcovul, napul), 
tuberculifere (cartoful), bos-
tănoase (pepenele, dovleacul), 
frunzare etc., asigura nutriilor 
cantitatea de vitamine necesa-
ra in perioada de iarna. Toate 
rădăcinoasele ce urmează să 
fi e administrate nutriilor se vor 
spăla și curăță înainte de a fi  
date spre consum animalelor.

Nutrețurile concentrate: 
grăuntele de cereale (porumb, 
orz, ovăz, sorg etc.) si semințe-
le de leguminoase (măzărichea, 
soia, mazărea etc.). Cea mai in-
dicata formă de administrare a 
concentratelor este aceea a unei 
uruieli fi ne, care poate fi  con-
sumată uscată și umectată sau 
granulată, cerealele uruite di-
gerându-se mai bine decât cele 
sub forma de boabe. În catego-
ria concentratelor sunt incluse 
și tărâțele și șroturile. 

Alimentele destinate nu-
triilor pot și administrate ca 
atare sau după o prealabilă 
preparare. Prepararea nutre-
țurilor asigură o bună valori-
ficare a hranei ingerate și este 
un procedeu relativ simplu, 
care constă în măcinarea con-
centratelor, înmuierea acesto-
ra, mărunțirea suculentelor și 
tocarea fibroaselor. Fânul se 
distribuie sub formă de făină 
măcinata.

Nutrețurile concentrate 
combinate cu cele minerale se 
pot prepara sub formă de pas-
tă  (mămăligă). După răcire, 
partea întărita va fi  tăiata în cu-
buri de 100-200 g fi ecare, peste 
care se va presăra uruială usca-
tă care, aderând la bucățile de 
pastă, va preîntâmpina lipirea 
lor. Pe timpul iernii este reco-
mandat ca în uruială să fi e in-
cluse polivitamine (1,2 drajeuri 
la 1kg de pastă).

Zilnic nutria trebuie sa con-
sume cel puțin 200-250 de gra-
me de furaj concentrat. Deși 
face parte din ordinul rozătoa-
relor nutria suportă cu difi cul-
tate celuloza și aceasta înrăută-
țește calitatea celorlalte furaje: 
fi ecare procent suplimentar de 
celuloza micșorează cu 1-2% 
digestibilitatea substanțelor 
nutritive calorigene(proteine, 
grăsimi și hidrații de carbon). 
Experții recomandă ca hrana 
să se dea sub formă de ames-
tec umectat de sfeclă și de fân 
sau masa verde tocată, furaje 
concentrate bine mărunțite și 
săruri minerale. Totodată este 
foarte important ca apa nutrii-
lor să fi e schimbată zi de zi, ani-
malele cu greu suportând mur-
dăria. 

ÎNMULȚIREA
 Nutriile se înmulțesc pe tot 

parcursul anului, femelele in-
troducându-se la reproducție 
la vârsta de 5-6 luni, iar mas-
culii la 7-8 luni. La prima îm-
perechere animale trebuie să 
aibă masa corporala de cel pu-
țin 3,5-4 kg. Căldurile durează 
circa 36 de ore și se repetă la 
intervalele de 24-30 de zile. Pe-
rioada de gestație este în medie 
de 132 zile. Femelele produc, 
în medie, 4-6 pui viabili la o 
fătare. Primele călduri, după 
fătare, apar la 1-3 zile, însă se 
recomandă ca femela mamă să 
fi e dată la monta în următorul 
ciclu. La nutrii durata vieții este 
de 6-8 ani, însă prolifi citatea, în 
condițiile creșterii în captivita-
te, scade accentuat, după vârsta 
de 3-4 ani. Raportul poligamic 
este variabil, de la un mascul 
la o femelă, în cazul creșterii 
în perechi, până la1/10, 1/15. 
Experții recomandă crescători-
lor începători un raport de cel 
puțin 1/10
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CREŞTEREA ANIMALELOR

de dispariție în Moldova

PRODUCȚIA 
DE BLĂNURI

Recoltarea de blănuri se face 
la vârsta de 8-9 luni a tineretu-
lui de producție, când părul se-
cundar este dezvoltat și cel in-
terimar este năpârlit, indiferent 
de sezon. În scopul obținerii 
unei calități corespunzătoare, 
recoltările din sezonul cald sunt 
precedate de o perioadă de pre-
gătire, în care se pune accentul 
pe ferirea animalelor de lumi-
na solară directă și pe mărirea 
frecvenței îmbăierilor cu apă 
proaspătă. 

Sacrifi carea se face ținând 
nutria de coadă și lovind-o în 
creștet cu un baston sau ciocan 
de lemn, apoi atârnând-o pen-
tru sângerare cu capul în jos. 

Jupuirea se execută după 
sistemul în burduf și este ur-
mată de decarnare, care trebuie 
făcută cu multă atenție și fi nețe 
pentru a preîntâmpina tăieturi-
le sau dezvelirea rădăcinii pă-
rului. În continuare, blănurile 
sunt curățate cu rumeguș bine 
uscat și se depun la uscare. 

PRODUCȚIA 
DE CARNE

Odată cu blana, de la o nu-
trie adultă se obțin 2,5-3 kg de 
carne în carcasă, iar de la un 
tineret de 8-9 luni aproximativ 
1,6-2 kg. Carnea de nutrii este 
un aliment valoros, care după 
culoare se aseamănă cu cea de 
bovine, iar după aromă și gust, 
cu cea a vânatului cu pene. Ea 
poate fi  utilizată în orice fel de 
preparate; în marile restauran-
te este considerată o delicatesă, 
fi ind vândută la prețuri foarte 
mari.

APĂRAREA 
SĂNĂTĂȚII 
ANIMALELOR

Nutriile sunt în general re-
zistente la boli. Totuși, pot fi  
afectate de unele maladii con-
tagioase, cum sunt: paratifoza, 
septicemia hemoragica, coli-
bacterioaza, tricofi ția, gălbeaza 
sitrichineloza. Din categoria 
bolilor necontagioase, la nutrii 
pot apărea: 

- Intoxicații cu furaje alte-
rate, mai frecvent cu nutrețuri 
încinse, fermentate, mucegăite 
(atenție la furajele înghețate, de 
asemenea la preîntâmpinarea 
formării nitraților în bulbo-ră-
dăcinoase preparate);

- Intoxicații cu plante otră-
vite, printre care,plantele su-
praîngrășate cu azot, volbura, 
sorgul, muștarul, rapița, varza 
în exces, cartofi i cruzi încolțiți 
(atenție la lobodă, macrișuri, 
frunze de sfeclă și știr, care con-
țin acid oxalic);

- Intoxicații cu compuși chi-

mici, cum sunt pesticidele, sa-
rea de bucătărie în exces, vop-
selele, care conțin plumb. 

Pentru prevenirea îmbolnă-

virilor la nutrii crescătorii tre-
buie să aibă în vedere recoman-
dările specialiștilor:

- Procurarea animalelor se 
face din zone și crescătorii in-
demne de boli specifi ce nutrii-
lor, sănătatea animalelor fi ind 
testată prin certifi cat veterinar.

- Menținerea în permanen-
ță a curteniei uneltelor, ca și în 
adăposturi, evacuarea frecven-
tă a gunoiului și apei murda-
re, preîntâmpinarea înmulțirii 
muștelor etc.

Afacerea 
cu nutrii 
este rentabilă

Sergiu Cristea este stu-
dent la Facultatea de Me-
dicină Veterinară a Univer-
sității Agrare din Chișinău. 
Pentru că marea lui pasiune 
sunt animalele, de mai bine 
de trei ani el și-a făcut aca-
să o adevărată crescătorie 
de nutrii. Timp de trei ani și 
jumătate de când se ocupă 
de creșterea nutriilor, Sergiu 
Cristea a reușit să creeze o 
fermă în care locuiesc circa 
50 de animale. A început de 
la o singură familie de nutrii, 
constituită din 6 femele și un 
mascul. „Avantajul afacerii 
cu nutrii constă în faptul că 
aceste mamifere rozătoare 
nu sunt pretențioase la mân-
care și rod orice: de la gră-
unțoase, până la furaje. Pe 
lângă faptul că sunt rezis-
tente la boli și consumă pu-
țin, nutriile sunt utile pentru 
blana lor prețioasă, dar si 
carnea delicioasă. O blană 
de nutrie ajunge să coste 60-
70 lei”, spune tânărul. Dacă 
la început mama băiatului 
privea aceste animale cu 
scepticism, acum le-a îndră-
git și este foarte încântată 
de ele. Pentru Sergiu, înde-
letnicirea s-a transformat 
într-o mică afacere. Acum le 
vinde imediat după ce le în-
mulțește. Prețul de comerci-
alizare este de la 70 la 100 de 
lei pentru un kilogram. Nu-
triile adulte de reproducție, 
masculii și femelele, inclusiv 
cele cu pui de alăptare, sunt 
„cazate” individual. Iar puii, 
după înțărcare, sunt sepa-
rați în grup.
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Proprietarii fermelor de oi 
și capre care au participat, pe 
17 iunie, la Prima Ediție Nați-
onală a Expoziției-târg de ovi-
ne și bovine, la Orhei, și s-au 
plâns ministrului Agriculturii 
și Industriei Alimentare, Vasi-
le Bumacov, de problemele din 
domeniu.

Într-un comunicat al Minis-
terului Agriculturii se afi rmă că 
fermierii au spus că deși în Mol-
dova sunt oi și capre puține, ei 
nu au unde să își comercializeze 
marfa la prețuri convenabile. 

“Am peste 300 de oi le în-
grijesc corespunzător, investesc 
bani în nutreț, însă când ajung 
să comercializez brânza ori 
nu am unde, ori prețurile sunt 
mici și nu reușesc să-mi asigur 
un venit pe măsura muncii. Cel 

mai afectat sunt de faptul că în 
Moldova nu există întreprin-
deri de prelucrare a lânii. Dacă 
pieile de miel le vând la piață, 
atunci lâna nici nu se uită ni-
meni la ea. Am lână de 5-6 ani, 
care stă în saci și nu am unde o 
comercializa”, a spus proprieta-
rul unei ferme de oi din raionul 
Nisporeni.

Bumacov a declarat, în re-
plică, că ministerul susține prin 
subvențiile acordate ramura de 
creștere a oilor și caprelor și că 
acum există posibilități reale 
pentru desfacerea produselor. 
“Tot mai mulți consumatori se 
orientează spre procurarea pro-
duselor ecologice, lucru care 
se întâmplă în Moldova, dar și 
în alte țări. Trebuie să moder-
nizăm fermele, astfel încât să 

producem calitativ și va asigur 
că vom fi  acceptați pe toate pie-
țele”, a opinat Vasile Bumacov. 

Ministrul s-a arătat impresi-
onat de faptul că la mai multe 
ferme specializate, cum ar fi  cea 
din satul Negureni, Telenești, 
Brăviceni, Orhei, se folosesc 
deja aparate speciale de muls 
care ușurează munca păstori-
lor.

În timpul evenimentului 
Ministerul Agriculturii a pre-
miat patru ferme specializate 
de oi și capre cu câte un dispo-
zitiv special de muls în valoare 
de circa 4 mii euro. 

Expoziția de oi și capre, or-
ganizată la inițiativa Ministe-
rului Agriculturii, a Federației 
Naționale a Fermierilor și Ad-
ministrației Raionale Orhei, a 

Oierii nu au piață de desfacere 
nici pentru brânză, nici pentru lână

întrunit reprezentanți ai secto-
ruluii din mai multe raioane, 
inclusiv Orhei, Telenești, Rezi-
na, Cahul, Cimișlia, Leova, Un-
gheni, de la Institutul Științifi c 
de specialitate din Maximovca

În prezent, efectivul total 
de ovine și caprine constituie 
aproape 900 mii de capete. 
Cele mai multe oi și capre se 
cresc în raioanele de sud ale 
Moldovei.

Necultivarea terenurilor 
agricole ar putea fi  considerată 
o ispravă bună de sancționat. 
Așa arată proiectul de lege ini-
țiat de Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, prin 
care amenzile stabilite pentru 
proprietarii de pârloage sunt 
din ce în ce mai usturătoare pe 
măsura trecerii anilor agricoli.

Astfel, potrivit proiectului, 
pentru primul an agricol, pen-
tru necultivarea terenurilor, 
proprietarii acestora riscă o 
amendă de 600 lei/ha, pentru 
al doilea an - 800 lei/ha, iar 
începând cu al treilea an con-
secutiv de contravenție - 1000 
lei/ha.

Proprietarii de terenuri au 
obligația de a aduce terenurile 
într-o stare care să asigure folo-
sirea lor conform destinației. În 
cazul în care această obligație 
nu se îndeplinește, ar urma să 
se aplice o amendă în mărime 
de 400-1000 lei pentru per-
soanele fi zice și 2000-4000 lei 
pentru persoanele juridice. 

Aceleași sancțiuni sunt apli-
cabile și pentru neîndeplinirea 
obligației de a aduce terenurile 
afectate de folosirea subsolului 
într-o stare care să nu prezin-
te pericol și să asigure folosi-
rea lor ulterioară. În acest caz, 
amenda pentru persoanele fi zi-
ce ar putea fi  înlocuită cu mun-
că neremunerată în folosul co-
munității de la 40 la 60 de ore.

Proiectul de lege prin care 
vor fi  introduse aceste sanc-
țiuni trebuie să fi e aprobat în 
Guvern și în Parlament. Dacă 
va fi  acceptat, ar urma să intre 
în vigoare la 6 luni de la data 
publicării în Monitorul Ofi cial.

Amintim că la fi nele lunii mai, 
ministrul Agriculturii și Indus-
triei Alimentare, Vasile Buma-
cov, menționase că pentru pro-
prietarii de terenuri care își lasă 
pământurile pârloagă ar urma 
să fi e aplicare niște impozite mai 
mari. Bumacov susține că astfel 
antreprenorul va fi  ajutat să ia o 
decizie - „vinde terenul sau conti-
nuă să investească în el”.

De la 400 la 1000 lei – 
amendă pentru terenuri 
necultivate

Parlamentul a stabilit noi reguli 
de folosință a terenurilor agricole

Parlamentul a stabilit noi reguli de folosință 
a terenurilor agricole.

Astfel, Legislativul a elaborat un nou conți-
nut pentru articolul 36 din Codul Funciar, care 
precizează tipurile de loturi care sînt conside-
rate terenuri agricole și pe care nu pot fi  am-
plasate decît construcții cu destinație agricolă. 
În categoria acestora sînt incluse și terenurile 
ocupate de depozite, instalații frigorifi ce și ate-
liere de reparație a agregatelor agricole.

A fost modifi cat și articolul 73 din Codul 

Funciar, privind schimbarea modului de folo-
sință a terenurilor agricole, care interzice con-
strucția obiectivelor fără relevanță agricolă pe 
astfel de terenuri. În caz contrar, acestea vor 
fi  considerate drept construcții neautorizate, 
fapt ce atrage după sine aplicarea sancțiunilor 
contravenționale.

Totuși, proprietarii de terenuri vor dispune 
de dreptul de a schimba modul de folosință a 
terenurilor agricole, dar numai cu acceptul au-
torităților locale, în modul stabilit de Guvern. 

Agricultorii moldoveni 
vor avea tractoare 
de producție cehă

Extinderea conlucrării în domeniul 
agricol cu Cehia constituie o alternativă 
pentru mecanizarea agriculturii, prin pro-
curarea tractoarelor de producție cehă.

La 18 iunie, Ministrul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, Vasile Buma-
cov a participat la o întrunire de lucru 
a unui grup de specialiști în domeniul 
mecanizării agriculturii din țara noastră 
cu ambasadorul Republicii Cehe, Iaro-
mir Kvapil.

Subiectul discuției l-a constituit 
extinderea conlucrării dintre Cehia și 
Moldova în domeniul agricol, punân-
du-se accentul pe procurarea de către 
agricultorii moldoveni a tractoarelor 
”Zetor”, de producție cehă. La rândul 
lor, cehii s-au arătat interesați de livra-
rea către producătorii agricoli din țara 
noastră a echipamentului de irigare a 
companiei cu renume mondial „Sigma”.

Amintim că, la sfârșitul anului pre-
cedent, Bumacov a avut o întrevedere 
cu Ivan FUKSA, ministru al Agricultu-
rii al Republicii Cehe,iar subiectul dis-
cuției s-a axat asupra relațiilor de con-
lucrare în domeniul agroalimentar, în 
special la intensificarea schimburilor 
cu produse agroalimentare dintre RM 
și Republica Cehă.

O nouă instituție ar putea 
gestiona ramura vitivinicolă

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 
propune formarea unei instituții publice care va gesti-
ona ramura vitivinicolă.

Noua structură numită Ofi ciul Național al Viei și 
Vinurilor va fi  subordonată ministerului și va avea ca 
sarcină implementarea politicei statului în domeniul 
viticulturii, promovarea produselor vinicole pe piața 
internă și externă, elaborarea și perfecționarea legis-
lației în acest domeniu și monitorizarea potențialului 
de producere. Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, 
a precizat că acest proiect este unul important, deoare-
ce vinul este cel mai competitiv și exportat produs din 
Republica Moldova și  zeci de mii de oameni activează 
în fabricile și uzinele vitivinicole.

Ofi ciul Național al Viei și Vinurilor va fi  condus de 
un Consiliu compus de 11 persoane. Ministerul Agri-
culturii va delega trei reprezentanți în această institu-
ție, iar 8 persoane vor fi  desemnate  de către asociațiile 
de producători. Proiectul de lege a fost elaborat și  ur-
mează a fi  dezbătut în Comisiile de specialitate, iar apoi 
supus votului în Parlament.
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PRODUCEREA FRUCTELOR

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

Compania Nic-Ol din orașul Edineț 
produce la comandă:

 descărcătoare meca-
nice pentru containere

Așteptăm comenzile Dvs. la numerele de telefon: 
024692521           069163954              060561222

 linii de calibrare a merelor

 mânere meca-
nice pentru capta-
rea containerelor

 stupi pentru 
albine  containere din lemn

În perioada 11-15 iunie 2012, producăto-
rii de cireșe din Republica Moldova au parti-
cipat la un turneu de studiu în Turcia. Turne-
ul a fost organizat de proiectul „Promovarea 
exportului și sporirea capacităților de pro-
ducție a producătorilor de fructe proaspete 
din Moldova” al PNUD. 

Scopul deplasării a fost de a oferi pomi-
cultorilor și specialiștilor în domeniu din 
Moldova posibilitatea de a vedea în realitate 
implementarea și respectarea tehnologiilor 
moderne de producere, recoltare și comerci-
alizare a fructelor de specii sâmburoase.

Participanți la turneu au fost nu doar 
producători de fructe, dar și specialiști de la 
Ministerul Agriculturii și Universității Agra-
re de Stat din Moldova. Au vizitat plantațiile 
de cireș din Turcia și 8 membri ai Asociați-
ei Producătorilor de Fructe din Moldova, în 
frunte cu președintele Asociației Anatolie 
Trincanu.

Gazdă acestui turneu a fost compania 
turcească ALARA – cel mai mare producă-
tor mondial de cireșe. Compania a reușit să 
devină lider mondial în producerea cireșelor 
datorită revoluționării practicilor de produ-
cere și utilizării celor mai moderne tehnolo-
gii de manipulare post-recoltare a fructelor.

În prezent, compania ALARA colaborea-
ză cu cele mai mari rețele de distribuție din 
22 de țări de pe 5 continente. 

ALARA produce fructe, atât pe plantațiile 
proprii, cât și în colaborare cu peste 2000 de 
fermieri. 

Fructele c ALARA sunt competitive pe 
piața UE datorită calității excepționale care 
este asigurată prin respectarea strictă a teh-
nologiei la toate etapele lanțului valoric.

Producătorii moldoveni au fost impresio-
nați să afl e că compania livrează cireșe 4 luni 
- mai-august, caise 5 luni - mai-septembrie, 
nectarine 6 luni - mai –octombrie și prune 
japoneze 8 luni - iunie-ianuarie. Acest lucru 
este posibil numai datorită aplicării tehnolo-
giilor moderne de răcire și păstrare a fructe-
lor după recoltare. 

Spre exemplu, cireșele se răcesc direct în 
câmp în primele 2 ore de la recoltare (de la 
30 la 6 grade). Acest lucru permite de a păs-
tra cireșele o perioadă de până la 30 de zile în 
frigider și asigură o viață proaspătă fructelor 
de până la 7 zile pe raftul magazinului. Pen-
tru răcire se utilizează un hydro-cooler mobil 
cu o capacitate de până la 6 tone pe oră. E de 
remarcat faptul că hydro-coolerele utilizate 
au fost proiectate și elaborate de ALARA în 
comun cu o uzină producătoare de mașini. 

Un obiect de mare interes pentru fermie-

rii și specialiștii moldoveni a prezentat vizita 
la o unitate modernă de producere a materi-
alului săditor pomicol a companiei ALARA. 
Acest complex este utilat cu sere, câmpuri de 
plantații mamă, laboratoare, frigidere și alte 
elemente necesare care asigură anual pro-
ducerea a peste un milion de puieți de cireș, 
prun, cais, nectarine etc. ALARA produce 
puieți pe portaltoi devirozat, cu proprietăți 
biologice înalte ce asigură o productivitate 
de invidiat pentru pomicultorii moldoveni. 
Spre exemplu pe plantațiile companiei ALA-
RA și a fermierilor vizitați se obțin 15-25 tone 
de cireș la hectar, în comparație cu 4-6 tone 
la hectar obținute de colegii lor moldoveni. 
Vizita la această unitate de producere a ma-
terialului săditor scoate în evidență starea 
complet nesatisfăcătoare în care se afl ă sec-
torul de producere a materialului săditor po-
micol în republica Moldova.

Este important de menționat faptul că 
soiurile și tehnologiile aplicate de ALARA și 
de fermierii cu care colaborează sunt rodul 
procesului continuu de selecție și cerceta-
re-experimentare a specialiștilor companii. 
ALARA acordă acestui proces o atenție deo-
sebită și alocă resursele fi nanciare necesare.

Pe parcursul a 5 zile fermierii moldoveni 
au avut posibilitatea să discute cu fermieri, 
agronomii și specialiștii companiei ALARA 
pe aspecte de creare și exploatare a plantați-
ilor intensive de cireș, cais, piersic, nectarine 
și prun.

Cum colaborează ALARA cu cei 2000 de 
fermieri? ALARA le oferă tehnologia: mate-
rial săditor, consultanță tehnologică la toate 
etapele procesului de producere și recoltare 
a fructelor și în fi nal le procură toate fructele.

Pe tot parcursul turneului de studiu po-
micultorii și specialiștii moldoveni au avut 
posibilitatea să se convingă de faptul că com-
petitivitatea fructelor moldovenești nu poate 
fi  asigurată fără efortul conjugat a pomicul-
torilor, instituțiilor științifi ce de cercetare și 
a conducerii țării. Colaborarea între acești 

De ce turcii obțin 25 tone de cireșe la hectar, 
iar moldovenii doar 5?

trei mari jucători urmează să fi e construită 
pe o temelie nouă adecvată condițiilor actu-
ale pentru a reforma rapid sectorul pomicol 
și asigura un infl ux de tehnologii și practici 
agricole ce ar permite fructelor moldovenești 
să ocupe un loc corespunzător pe piața locala 
și piețele de export.

În rezoluția Asociației Producătorilor 
de Fructe din Moldova aprobată de Adu-
narea Generală din 26 martie 2012 s-a 
menționat că organizația consideră nece-
sar și va susține:

- procesul de accelerare a reformei sec-
torului de producere a materialului săditor 
pomicol – ca parte componentă principală a 
strategiei de dezvoltare a horticulturii;

- crearea parteneriatelor public-private 

de producere a materialului săditor pomicol 
liber de viruși și cu capacități biologice înal-
te, care ar sigura accesul pomicultorilor mol-
doveni la tehnologii moderne de producere 
a fructelor;

- includerea fructelor sâmburoase ca 
obiecte de studiu de prioritate majoră pentru 
instituțiile științifi ce și de cercetare, aceasta 
ar crea capacități locale și ar asigura fermie-
rilor accesul la consultanța tehnologică pro-
fesională;

- revizuirea procesului omologare cu sco-
pul de a crea pomicultorilor moldoveni acce-
sul rapid la aplicarea noilor soiuri de fructe 
și de portaltoi, ce ar asigura creșterea com-
petitivității fructelor moldovenești pe piața 
locală și pe piețele țintă.
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LIPSA DE ALIMENTE

Perioada difi cilă pe care o tra-
versăm ne-a reamintit tuturor că 
agricultura și securitatea alimenta-
ră trebuie să fi e priorități naționale 
și internaționale. Ne afl ăm într-un 
interval de criză cu multiple „aspec-
te“, dintre care cel mai vizibil este 
reprezentat de infl amarea prețului 
produselor agroalimentare și al pe-
trolului.

Lumea este angajată în cursa 
pentru acapararea de teren și apă, 
ceea ce va duce la schimbarea tipu-
lui de consum și a modului de via-
ță, migrând către o eră de schim-
bări sezoniere lente și neprevăzute. 
Africa de Vest nu a scăpat de aceas-
tă tendință. În 2008, creșterea pre-
țului produselor alimentare a făcut 
ca 100 milioane de persoane să în-
groașe rândul celor care trăiesc în 
sărăcie. În 2010, cantitățile mici 
de precipitații și distribuția neu-
niformă a acestora în bazinele de 
producție din Africa de Vest au dus 
la scăderi importante de producții 
atât la furaje, cât și la cereale.

Costul vieții a crescut 
semnifi cativ

Prețul cerealelor a bătut recor-
dul deținut, rămânând și în prezent 
la un nivel destul de ridicat. Aceas-
tă situație dramatică din Africa de 
Vest explică nivelul scăzut al pro-
ducțiilor agricole și dependența 
acestor state de piețele internațio-
nale sau lipsa de transparență care 
permite operatorilor să mențină un 
preț ridicat atât pe piața națională, 
cât și internațională.

Ca și alte regiuni ale lumii, Afri-
ca de Vest trece de la criza „disponi-
bilităților“ la cea a „accesibilității la 
hrană“, adică hrana rămâne dispo-

nibilă pe piețele internaționale dar, 
din cauza prețului, aceasta devine 
inaccesibilă unei mari părți a popu-
lației globului.

Accesibilitatea economică la 
hrană pune deci probleme, crește-
rea semnifi cativă a costului vieții 
afectând tot mai mult populația cea 
mai vulnerabilă.

Creșterea spectaculoasă a prețu-
lui alimentelor a afectat populația 
cea mai săracă care cheltuiește pes-
te 79% din venituri pentru hrană, iar 
tendințele actuale arată că și în vi-
itor creșterea prețurilor se va men-
ține. Prețul alimentelor de bază în 
Africa de Vest, cum sunt porumbul 
sau orezul, poate crește cu 60-80% 
în următorii 20 de ani.

Agricultura, 
„copilul sărac“ 
al bugetelor naționale

În prezent, numeroase state ca-
ută să-și reducă dependența lor de 
piețele internaționale prin dezvol-
tarea sau consolidarea sectorului 
agricol.

A sosit momentul ca agricultura 
să fi e trecută în mijlocul agendelor 
politice ale statelor lumii. De mai 
multe decenii, aceasta a fost consi-
derată copilul sărac al bugetelor na-
ționale. În 2009, în Africa de Vest, 
10 state din cele 16 care fac parte 
din Comunitatea Statelor Africii de 
Vest (CEDEAO) nu au atins obiec-
tivul de a investi 10% din bugetele 
lor naționale în sectoarele agricole, 
așa cum s-au angajat șefi i acestora 
în 2003.

Criza din 2008 a tras semnalul 
de alarmă și producția africană a 
evoluat în sens pozitiv, însă în pre-

zent este important să se traducă 
această voință în acțiune. Politicile 
agricole și de securitate alimentară, 
așa cum este Programul Național 
de Investiții Agricole (PNIA) nego-
ciat de 15 State din Africa de Vest, 
trebuie să fi e pus în practică de o 
manieră concretă.

Cu toate că productivitatea și ve-
niturile agricole au crescut în ultime-
le decenii, totuși foametea este din ce 
în ce mai mare la nivel mondial.

Instituțiile internaționale do-
natoare de fonduri s-au angajat în 
direcția creșterii semnifi cative a 
ajutoarelor în domeniul agricultu-
rii (chiar dacă pentru unii aceste 
angajamente sunt sub așteptări). 
Aceste investiții pot reprezenta 
adevărate oportunități, ele fi ind 
folosite pentru consolidarea politi-
cilor agricole în funcție de nevoile 
naționale și regionale și acompani-
ate de politici comerciale coeren-
te. Aceste investiții pot juca un rol 
esențial prin crearea unui mediu 
favorabil producției agricole, dar și 
prin atragerea actorilor de pe fi liera 
produsului în procesarea acestuia, 
ceea ce permite crearea unei rețele 
industriale durabile.

În acest sens investițiile au un 
rol primordial, însă nu trebuie uitat 
că efi cacitatea lor depinde de două 
elemente-cheie, care astăzi lipsesc:

- politicile agricole efi ciente care 
să permită stabilizarea prețului 
pentru a face ca investițiile pe ter-
men lung să fi e atractive și să evi-
te dezvoltarea investițiilor cu scop 
speculativ;

- informațiile precise legate de 
realitățile economice locale.

În acest sens trebuie dezvoltate 
instrumente care să aibă rolul de 
reglementare, prin care funcționa-
rea pieței agricole să fi e înțeleasă 
mai bine.

DEȘI PRODUCTIVITATEA ȘI VENITURILE AGRICOLE AU CRESCUT, 

foametea este din ce în ce mai mare 
la nivel mondial 

Pare incredibil, dar este pe deplin ade-
vărat. Anual, circa 1,3 miliarde de tone de 
alimente sunt pierdute sau irosite, potri-
vit raportului Global food losses and food 
waste realizat de FAO. Fie că vorbim de 
țările industrializate, fi e de statele în curs 
de dezvoltare, fenomenul capătă proporții 
îngrijorătoare: cele din prima categorie ri-
sipesc 670 milioane de tone, în timp ce în al 
doilea caz vorbim de 630 milioane de tone. 
Consumatorii din țările bogate irosesc nu-
mai într-un singur an 222 milioane de tone 
de hrană, adică cam cât întreaga producție 
alimentară din Africa subsahariană (230 
milioane de tone). Fructele și legumele, 
rădăcinoasele și tuberculii sunt în topul 
alimentelor aruncate. Volumul total al hra-
nei risipite este echivalent cu mai mult de 
jumătate din producția cerealieră mondială 
(2,3 miliarde de tone în 2009-2010).

Motivele risipei
Pierderile alimentare – în diferite sta-

dii, pornind de la producție, recoltă, pre-
lucrare – sunt mai importante în țările în 
curs de dezvoltare. Fenomenul este cauzat 
de infrastructura proastă, de tehnologiile 
depășite, dar și de investițiile reduse în sis-
temele de producție alimentară.

Irosirea hranei este mai problemati-
că în țările industrializate. Se întâmplă 
des ca atât comercianții, cât și consuma-
torii să arunce la gunoi alimente perfect 
comestibile. În Europa și în America de 
Nord, fiecare consumator pierde între 95 
și 115 kg pe an, față de 6-11 kg în cazul 
consumatorilor din Africa subsahariană 
și Asia de Sud și Sud-Est. Producția ali-
mentară totală pe cap de locuitor – vor-
bim de cea destinată consumului uman – 

este de circa 900 kg pe an în țările bogate, 
aproape dublu față de nivelul de 460 kg 
de hrană produse anual în regiunile cele 
mai sărace. În țările în curs de dezvoltare, 
40% din pierderi apar în stadiul de după 
recoltare și prelucrare, în timp ce în țările 
industrializate același procent din pier-
deri este cauzat de comercianții en detail 
și de consumatori. Pierderile alimentare 
în timpul recoltei și cele legate de trans-
port se traduc în pierderea de venituri 
pentru micii țărani, dar și în prețuri mai 
mari pentru consumatorii săraci, potrivit 
raportului.

Acestea antrenează și pierderi în ceea 
ce privește resursele, mai ales apă, pă-
mânt, energie, muncă și capital. De ase-
menea, este vorba și de emisii de gaze cu 
efect de seră, care contribuie astfel la în-
călzirea mondială sau la schimbările cli-

matice. În raport sunt prezentate o serie 
de sugestii practice care au ca efect redu-
cerea risipei. În țările în curs de dezvol-
tare, problemele sunt legate în principal 
de tehnicile de recoltare neadecvate, de 
ceea ce se întâmplă după recoltare, apoi 
de logistică, infrastructură, prelucrare, 
ambalare, la fel ca și de lipsa de informa-
ții de pe piață. În țările cu venituri medii 
și ridicate, pierderile decurg în special 
din comportamentul consumatorilor, 
dar și din lipsa de comunicare între di-
feriții actori al lanțului de aprovizionare. 
Pe piața en detail se pierde o mare can-
titate de alimente din cauza normelor 
de calitate care exagerează importanța 
aspectului exterior. Studiile arată că to-
tuși clientul este mai degrabă interesat 
ca produsele să fie bune și sănătoase și 
mai puțin de aspect.

Milioane de tone de alimente sunt irosite anual
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INTERNAŢIONAL

Scăderea consumului de 
vin, fenomen observat înce-
pând cu 2007, s-a manifestat 
puternic mai ales în perioada 
2009-2010, potrivit unui ra-
port realizat de Organizația 
Internațională a Viei și Vinului 
(OIV). Aceasta nu înseamnă că 
ar trebui să ne așteptăm la o re-
venire imediată a consumului, 
însă trebuie luat în considerare 
faptul că schimbarea obișnuin-
țelor de consum va avea efecte 
pozitive în principalele țări pro-
ducătoare de vin ale UE, unde 
consumul s-a redus cu circa 
un milion de hectolitri în 2011. 
S-au mărit totuși exporturile 
acestor state ca urmare a inte-
resului în creștere din partea 
Statelor Unite și Chinei, unde 
majorarea consumului a fost 
de 0,9 respectiv 1,5 milioane de 
hectolitri.

„Putem spune că a rămas 
în urmă ce a fost cel mai rău. 
Acum industria vinului la nivel 
mondial este din nou capabilă 
să-și reia creșterea, însă nu tre-
buie să ne așteptăm ca rezulta-
tele pozitive să fi e imediate“, a 
declarat Federico Castellucci, 
director general al OIV.

Revenire modestă
Consumul mondial de vin 

în 2011 a fost de 241,9 milioane 
de hectolitri, ceea ce reprezin-
tă o creștere de 1,7 milioane de 
hectolitri față de 2010. Aceasta 
înseamnă că în 2011 consumul 
mondial a încetat să mai scadă, 
însă revenirea se anunță mo-
destă. Totuși, Europa, cel mai 
mare consumator de vin, nu a 
revenit la avansul de dinainte 
de criză. Dintre țările mari pro-
ducătoare (și consumatoare în 
același timp) se remarcă recu-
lul din Italia de 1,6 milioane de 
hectolitri (–6,3%), după avan-
sul de 0,5 milioane de hectolitri 
în perioada 2009-2010 sau ma-
jorarea ușoară din Franța – 1 
milion de hectolitri după scăde-
rea de 1,3 milioane de hectolitri 
înregistrată în 2009 și 2010. 
Pe de altă parte, consumul s-a 
stabilizat în Germania, în timp 
ce în Spania și Portugalia s-a 
redus cu 0,4 milioane de hec-
tolitri, respectiv 0,15 milioane 
de hectolitri. SUA, a doua piață 
mondială ca volum, a cunoscut 
o creștere estimată la 0,9 mi-

lioane de hectolitri până la un 
nivel total de 28,5 milioane de 
hectolitri, după ce în anii 2009 
și 2010 avansul era de doar 
0,35 milioane de hectolitri. și 
în China, cererea de vin este tot 
mai mare, chiar și numai dacă 
ne raportăm la importuri. În 
2011, consumul se ridica la 17 
milioane de hectolitri, fi ind mai 
mare cu 1,15 milioane de hecto-
litri față de 2010.

Suprafețele de vie, 
în scădere

Suprafața viticolă mondială 
totală (incluzând și suprafețele 
care nu sunt intrate încă în pro-
ducție) s-a redus în perioada 
2010-2011 cu 94.000 hectare 

(-1,2%), ridicându-se în pre-
zent la 7,4 milioane de hectare. 
Europa deține cea mai mare 
suprafață – 3,5 milioane de 
hectare, în scădere cu 2,5% în 
intervalul 2010-2011. Suprafe-
țele de viță-de-vie s-au redus și 
în Argentina – recul de 10.000 
ha –, pe fondul revizuirii modu-
lui de contabilizare a acestora. 
Această evoluție aparent nega-
tivă este compensată de majo-
rarea suprafețelor în Australia 
– 4.000 hectare, după scăderea 
de 6.000 hectare în anii 2009 și 
2010, China, cu un ritm totuși 
mai moderat față de debutul 
deceniului 2000-2010, și Chile, 
în timp ce podgoriile din Turcia 
și Africa de Sud continuă să se 
erodeze.

Producția mondială 
de vin

Producția mondială de vin 
în 2011 a fost de 265,7 milioane 

de hectolitri, în creștere cu 0,6 
milioane de hectolitri față de 
2010, potrivit estimărilor OIV. 
Vorbim de o producție globală 
de vin care poate fi  catalogată 
slabă, chiar modestă, mai ales 
în UE. Cea mai mare scădere a 
fost consemnată în Italia, unde 
în 2011 a fost înregistrat un re-
cul de 7 milioane de hectolitri 
față de 2010 (-14,3%). Produc-
țiile portugheze (-16,9%) și, 
într-o măsură mai mică, spa-
niole au cunoscut reduceri de 
1,2 respectiv 0,9 milioane de 
hectolitri. În schimb, produc-
ția franceză de vin a cunoscut 
o creștere de 3,9 milioane de 
hectolitri (+8,6%), în timp ce în 
Germania și Austria s-a ridicat 
la un nivel normal. În România, 
producția a fost de 4,7 milioa-

ne de hectolitri, departe încă de 
nivelul din 2009, când atingea 
6,7 milioane de hectolitri, potri-
vit raportului OIV. Pe continen-
tul american, SUA a raportat o 
producție relativ modestă în 
2011 de 18,7 milioane de hecto-
litri, mai mică cu 10,3% compa-
rativ cu 2010. În partea de sud 

a continentului, Chile a atins o 
producție record – 10,6 milioa-
ne de hectolitri, iar Argentina a 
înregistrat o scădere a acesteia 
până la 15,5 milioane de hec-
tolitri, față de 16,3 milioane de 
hectolitri în anul anterior. În 
Brazilia, producția s-a apropi-
at de 3,5 milioane de hectolitri, 
comparativ cu 2,5 milioane de 
hectolitri în 2010. În Africa de 
Sud, producția s-a mărit ușor 
la 9,7 milioane de hectolitri în 
2010 și 10,0 milioane de hec-
tolitri în 2009. Dacă producția 
din Australia continuă să se re-
ducă – 11 milioane de hectolitri 
în 2011 –, în Noua Zeelandă 
s-a înregistrat o recoltă record 
de 2,35 milioane de hectolitri 
(+0,45 mi lioane de hectolitri 
față de 2010).

Consumul în România
Anul trecut, producția de 

vin estimată de OIV pentru 
România era de 4,7 milioane 
de hectolitri față de 3,2 milioa-
ne de hectolitri, anul anterior. 
Dacă ținem cont de faptul că 

populația României, potrivit 
Recensământului din 2011, era 
de 19 milioane de locuitori, 
vorbim de un consum mediu 
anual de 24,7 litri de vin pe cap 
de locuitor.  Un nivel care ne 
situează printre cei mai mari 
consumatori de vin din Europa, 
dar departe de francezi (47,4 
litri pe cap de locuitor), urmați 
de portughezi (42,6 litri) și ita-
lieni (37,9 litri). Printre cei mai 
mari consumatori de vinuri la 
nivel mondial se mai numără 
germanii – 24 de litri pe an pe 
cap de locuitor, argentinienii – 
23,9 litri, spaniolii – 21,8 litri și 
englezii – 20,4 litri. Piața loca-
lă a vinului a atins anul trecut 
circa 400 milioane de euro, în 
creștere cu 15% față de anul an-
terior, conform datelor comu-
nicate de Patronatul Național al 
Viei și Vinului (PNVV). Trebu-
ie remarcat însă că 2011 a fost 
primul an de creștere după doi 
ani de scădere, pe fondul ma-
jorării vânzărilor de vinuri mai 
scumpe (segmentul premium). 
Principalii producători locali 
sunt Murfatlar, Jidvei, Vincon 
și Cotnari.

Consumul de vin scade în Europa, 
dar crește în China și SUA

După mai mulți ani de scădere, consumul mondial de vin s-a stabilizat în 
2011, iar acum se așteaptă chiar revenirea la un trend ușor pozitiv. Producția, 
în schimb, a fost mai degrabă slabă, chiar modestă, mai ales în UE, unde cea 
mai mare scădere a fost consemnată în Italia
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Cereri și Oferte – perioada 1 - 14 iunie 2012 (www. agravista.md)

CERERI ŞI OFERTE

OFERTE
Nume pro-

dus
Descriere produ-

sului Cantitate Regiune

PĂSĂRI ŞI ANIMALE VII 

Păsări Vând pui de raţă. 500 bucăţi
Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 
52464, Telefon mobil: 069409383   

Păsări Vând pui de găină. 500 bucăţi
Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 
52464, Telefon mobil: 069409383   

Păsări
Comercializăm bo-
bocei de o zi – luna 

nelimitat
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: 
(273) 2-30-66   

Păsări
Comercializăm 
răţuşte de la o zi la 
o lună  

nelimitat
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: 
(273) 2-30-66   

Păsări

Comercializăm pui 
de raţă Argintii de 
Adler de la o zi – 
lună 

nelimitat
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: 
(273) 2-30-66   

Porci
Comercializez porc 
140kg 

1 bucată
Cantemir, s. Cîietu, Telefon: (273) 
2-30-66, Telefon mobil: 67303546   

Porci
Comercializez porc 
120kg 

1 bucată
Cantemir, s. Cîietu, Telefon mobil: 
67303546   

LEGUME

Roşii
Vând roşii din seră 
şi câmp 

800 kg Glodeni, Telefon mobil: 069251254   

Roşii Vând roşii din seră 800 kg
Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249) 
41011   

Varză
Comercializează 
varză de calitate 
bună. 

2 tone
Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: 
(264) 48249   

Varză Varză timpurie 1 tonă
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 
75378   

Varză
Comercializez varză 
timpurie. 

800 kg
Edineţ, s. Corjeuţi, Telefon mobil: 
068373073 

Cartofi  tim-
purii

Vând cartofi  tim-
purii. 

700 kg Glodeni, Telefon mobil: 069251254   

Cartofi  tim-
purii

Vând cartofi  tim-
purii. 

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

Cartofi  tim-
purii

Vând cartofi  tim-
purii. 

800 kg Glodeni, Telefon mobil: 069251254   

Cartofi  tim-
purii

Comercializăm car-
tofi  timpurii.

2500 kg
Edineţ, s. Burlăneşti, Telefon: (246) 
66334, Telefon mobil: 060366834; 
068120706 

Cartofi  tim-
purii

Comercializăm car-
tofi  timpurii.

2000 kg
Edineţ, s. Burlăneşti, Telefon mobil: 
069095596   

Sfeclă roşie
Comercializăm sfe-
clă roşie din roadă 
2011, calitate bună.

40 tone Edineţ, Telefon mobil: 069612756   

Castraveţi
Vând castraveţi de 
seră. 

700 kg Glodeni, Telefon mobil: 069251254   

Castraveţi
Comercializez 
castraveţi Hibridul 
Masa 

De două 
ori pe 
săptămâ-
nă câte 
200 kg

Cantemir, s. Vadul lui Isac, Tele-
fon: (273) 2-30-66, Telefon mobil: 
69039217   

Castraveţi Castraveţi de seră 2 tone
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 
23923, (236) 75341, Telefon mobil: 
079207222   

Castraveţi Castraveţi 1.5 tone
Ungheni, s. Buşila, Telefon: (236) 
75400, (236) 75335, Telefon mobil: 
079959625   

Castraveţi Castraveţi de seră 3 tone
Ungheni, s. Manoileşti, Telefon: 
(236) 73253, Telefon mobil: 0795 
50647   

Castraveţi Castraveţi de seră 1 tonă
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 
75378   

Castraveţi Castraveţi de seră 1 tonă
Ungheni, s. Cornova, Telefon: (236) 
47518, Telefon mobil: 068231194   

Castraveţi

Castraveţii sunt 
crescuţi în seră 
şi sunt de calitate 
bună. 

400 kg
Nisporeni, s. Barboeni, Tele-
fon: (264) 43636, Telefon mobil: 
078049648   

Castraveţi
Vând castraveţi din 
seră. 

800 kg Glodeni, Telefon mobil: 069251254

Castraveţi
Castraveţii sunt 
crescuţi în sere  

300 kg
Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: 
(264) 48249, (264) 23857, Telefon 
mobil: (69926550   

Castraveţi
Vând castraveţi din 
seră. 

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

Vinete
Vând vinete din 
seră. 

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

Dovlecei Dovlecei 1 tonă
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 
75207, Telefon mobil: 069357289   

Dovlecei
Vând dovlecei din 
seră. 

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

Ardei dulce
Comercializez ardei 
dulci din seră. 

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

Ardei dulce
Vând ardei dulci din 
seră. 

700 kg Glodeni, Telefon mobil: 069251254   

FRUCTE

Cireşe
Comercializează 
cireşe de calitate 
bună. 

1000 kg
Nisporeni, Telefon: (264) 24557, 
Telefon mobil: 068781880   

Căpşună
Comercializează 
căpşună de calitate 
bună. 

300 kg
Nisporeni, s. Cioreşti, Telefon: (264) 
45286, Telefon mobil: 067185286   

PRODUSE APICOLE

Produse 
apicole

Vând miere de sal-
câm. 

600 kg
Glodeni, s. Cuhneşti, Telefon: (249) 
58431   

Produse 
apicole

Vând miere de albi-
nă de salcâm. 

600 kg
Glodeni, Dosost ei, 27, Telefon: (249) 
24106   

Produse 
apicole

Comercializează 
miere de albină. 

400 kg
Nisporeni, s. Boldureşti, Telefon: 
(264) 64387   

Produse 
apicole

Vând miere de sal-
câm. 

700 kg
Glodeni, Telefon: (249) 24143, Tele-
fon mobil: 068827460   

Produse 
apicole

Vând mere de al-
bină. 

700 kg
Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 
52457, Telefon mobil: 69387927, 
Email: baznat@mail.ru   

PRODUSE CEREALIERE

Soia
Comercializăm soia 
pentru ulei 

30 tone Edineţ, Telefon mobil: 067119590   

Porumb
Comercializăm 
porumb, depozitul 
producătorului 

70 tone
Edineţ, s. Cepeleuţi, Telefon: (246) 
64343, Telefon mobil: 069152075   

Porumb Porumb nelimitat
Sîngerei, str. Ciulucului 44, Tele-
fon mobil: 069181187, Fax: (262) 
26252, Email: andrii.gutu@mail.ru   

Porumb Porumb grăunte 15 tone
Ungheni, s. Frăsineşti, Tele-
fon: (236) 45449, Telefon mobil: 
069246057   

Fasole us-
cată

Comercializează 
fasole de calitate 
bună. 

500 kg
Nisporeni, s. Cioreşti, Telefon: (264) 
43439, Telefon mobil: 69938578   
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CERERI ŞI OFERTE

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. 

MONITORIZAREA PIEŢEI ANGRO 
DE FRUCTE ŞI LEGUME 

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

 Evoluţia preţurilor pe pieţele angro din Polo-
nia, Rusia şi Ucraina 

ŞTIRI AGRICOLE ONLINE 

 Cele mai importante ştiri din agricultură 
 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 fi tosanitar şi fertilizanţi, echipament şi 
tehnică agricolă 

STUDII PE PRODUSE AGRICOLE 

TEHNOLOGII AGRICOLE 
PERFORMANTE 

 Noi tehnologii agricole 
 Istorii de succes 

ALTĂ INFORMAŢIE UTILĂ 

ă

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

ECHIPAMENTE AGRICOLE

Echipamen-
te agricole

Comercializez 
tehnică agricolă. 
Semănătoare SZ-
3,6 stare excelentă. 
Posibil schimb pe 
produse agricole. 

1 unitate
Hînceşti, Telefon: (269) 23408, Tele-
fon mobil: 069156379   

Echipamen-
te agricole

Comercializez teh-
nică agricolă. Agre-
gat discuri, AG-2,4 
în stare excelentă, 
produse în Ucraina. 
Posibil schimb pe 
produse agricole. 

1 unitate
Hînceşti, Telefon: (269) 23408, Tele-
fon mobil: 069156379   

Echipamen-
te agricole

Cisterne de metal cu 
capacitatea 10 tone 
de metal negru. 

2 bucăţi
Nisporeni, Telefon: (264) 2-32-85, 
Telefon mobil: 69895128   

Echipamen-
te agricole

Comercializez 
combine de origine 
nemţească: F-517, 
E-514, CLAAS-Do-
minator, piese de 
schimb pentru ele. 
Posibil schimb pe 
produse agricole. 

2 unităţi
Hînceşti, Telefon: (269) 23408, Tele-
fon mobil: 069156379   

ALTELE

Terenuri si 
construcţii

Comercializează 
teren pentru con-
strucţii. 

nelimitat
Nisporeni, Telefon: (264) 2-32-85, 
Telefon mobil: 69895128   

Băuturi al-
coolice

Comercializez vin 
din struguri de Sar-
done. 

5000 litri
Hînceşti, Telefon: (269) 23408, (269) 
24040, Telefon mobil: 69221826   

Băuturi al-
coolice

Comercializez vin 
din struguri Mol-
dova. 

6000 litri
Hînceşti, Telefon: (269) 23408, (269) 
24040, Telefon mobil: 69221826   

Băuturi al-
coolice

Comercializez vin 
din struguri de Ali-
gote. 

5000 litri
Hînceşti, Telefon: (269) 23408, (269) 
24040, Telefon mobil: 69221826   

CERERI
 

Nume 
produs

Descriere 
produsului Cantitate Regiune

Vişine
Colectez vişine în 
cantităţi nelimitate

nelimitat
Edineţ, s. Bădragii Noi, Telefon mobil: 
067143976   

Făină Cumpăr făină de grâu 40 tone
Cahul , Zona Industrială 1, Telefon 
mobil: 078300186, Email: eni-
alexandru@hotmail.com   

Vişine
Achiziţionăm vişine în 
cantităţi nelimitate la 
preţ avantajos. 

300 tone Hînceşti, Telefon mobil: 068083841   

Cereale 
furajere

Cumpăr tărâţe de 
grâu 

20 tone
Cahul , Zona Industrială 1, Telefon 
mobil: 078300186, Email: eni-
alexandru@hotmail.com   
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ABONAREA 2012

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

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

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

Ofi ciu: 0 (22) 22 89 52
E-mail : ozonteh@gmail.com
www.TehnicaAgricola.md 

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) 

Grapă cu discuri

Cultivatoare

Cositoare cu rotor

Cositoare plată

Burghiu de săpat gropi

Remorcă simplă sau bascula-
bilă

 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

 informaţii despre preţuri pe diferite pieţe agricole din ţară;
 cereri şi oferte de producţie agroalimentară;
 recomandări ale specialiştilor în agricultură despre:
       creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,

       îngrijirea livezilor şi viilor,

       creşterea animalelor,

       idei de afaceri profi tabile argumentate  economic. 

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM 
pot fi  perfectate în toate ofi ciile poştale.

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

12 36 72 108 132
* august vacanţă Index de abonare: PM 21948

şi Veţi primi:

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

Preţuri de abonare (lei)

Toate acestea la un preţ Toate acestea la un preţ 
rezonabil de numairezonabil de numai

132132 de lei  de lei 
pentru abonament anualpentru abonament anual
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