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Agricultorii vor ieși la proteste

CITIŢI ÎN NUMĂRUL CURENT:

Recolta de porumb pe care o vor
strânge ţăranii este de 2,5 ori mai
mică decât în anul 2011

Producătorii agricoli din țară vor protesta la 31 iulie curent împotriva politiciii bugetar-fiscale pentru anul 2013. Protestele vor fi organizate în mai multe
regiuni ale Moldovei.
3
La Grătieşti vor ﬁ crescuţi melci
pentru italieni

4
Avem sisteme de irigare funcţionale,
dar nu le folosim

Organizațiile de agricultori au participat activ la formarea politicii bugetar – fiscale, venind cu multiple recomandări de îmbunătățire a situației din domeniu. Printre
acestea s-a numărat aplicarea unui impozit unic pentru
agricultori, returnarea accizelor la motorină, păstrarea
nivelului TVA la 8%, iar în cazul în care se insistă pe majorarea taxei TVA până la 20 la sută cu rambursarea a 12
la sută din sumă, atunci impozitul să fie calculat, însă banii să rămână din start pe conturile plătitorului de taxă pe
valoare adăugată, etc.
Totuși, politica bugetar-fiscală pentru anul 2013 a fost
aprobată fără a lua în considerare niciuna din propunerile
înaintate și agreate anterior cu factorii de decizie.
În situația creată, organizațiile de profil au întrunit consiliile de administrare într-o ședință comună în cadrul căreia
au decis să protesteze împotriva majorării TVA la producția
agricolă. Protestele pașnice vor fi organizate la 31 iulie curent în raioanele republicii.
Federația Fermierilor, Uniunea Republicana a Asociațiilor Producătorilor Agricoli „UniAgroProtect”, Federația
Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform și alte
organizații de profil au adresat o scrisoare președintelui Parlamentului, Marian Lupu, pentru convocarea unei ședințe
extraordinare a Legislativului, la care urmează să fie rediscutată politica bugetar – fiscală, cu toate recomandările venite din partea agricultorilor.
Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform
Bd. Ştefan cel Mare 123V
MD – 2004, Chişinău, Moldova
Tel (+373 22) 23 56 01, fax (+373 22) 23 78 30

În scrisoarea adresată președintelui Parlamentului producătorii cer:

Menținerea cotei TVA pentru producția agricolă în mărime de 8%,

Menținerea cotei TVA pentru producerea zahărului în
mărime de 8%,

Înregistrarea benevolă agenților economici ca plătitor
de TVA la prima tranzacție,

11
Polonia – ţara cu cea mai solicitată
producţie agricolă


Eliminarea accizelor la combustibil pentru agricultură,

Stabilirea impozitului pe venit la cota zero pentru următorii 5 ani,

Anularea prevederilor privind modalitatea de plată a
concediilor medicale.
Politica bugetar-fiscală pentru anul viitor prevăde aplicarea cotei standard a TVA de 20 la sută la producția agricolă
primară față de 8 la sută în prezent, dar cu restituirea diferenței de 12 la sută. Producătorii consideră că noile prevederi nu vor aduce beneficii nici statului, care va suporta
pierderi de peste 400 mil. lei și nici agricultorilor, ale căror poveri fiscale vor crește cu aproape 600 mil. lei.
Agricultorii susțin că, dacă nici după proteste nu vor fi
auziți de autorități, vor organiza în toamnă un miting de amploare în Piața Marii Adunări Naționale.

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

Făleşti

(259) 2 29 51

Nisporeni (264) 2 38 57

Râşcani

Drochia

(252) 2 70 32

Glodeni

(249) 2 40 69

Orhei

Ungheni (236) 2 34 55

Edineţ

(246) 2 43 84

Hânceşti (269) 2 34 08

(235) 2 49 55

Peresecina (235) 47 2 67

Cahul

(256) 2 45 84

(299) 2 14 13
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Fructele și legumele autohtone
au invadat piețele
Fructele și legumele autohtone au invadat piețele din țară, făcând concurență celor
de import. Oamenii sunt bucuroși să cumpere produse proaspete, cultivate pe câmpurile
Moldovei, chiar dacă sunt destul de costisitoare.
Pentru un kilogram de pepene verde moldovenii scot din buzunar între patru și cinci
lei, iar un kilogram de piersici ajunge până la
25 de lei. “Ploile au făcut multe pagube. În livezi stau piersici stricate pe pământ și producătorul vinde produsele mai scump”, a spus o
doamnă.

“Îi creștem la noi pe deal, pe malul Nistrului. Se cumpără, dacă sunt aduși, atunci mai
puțin se vând. Pepenii verzi de la noi sunt mai
buni”, a menționat un vânzător.
Cumpărătorii se declară mulțumiți de calitatea fructelor autohtone.
“Ce-i al nostru e real și pentru sănătate e
cel mai convenabil. Desigur că sunt mai bune
decât cele importate”, a afirmat o cumpărătoare.
Comercianții spun că, în următoarele zile,
în piețele din Capitală, vor apărea și primii
struguri autohtoni.

Pâinea s-ar putea scumpi
Situația din agricultură este
dificilă, dar recolta de grâu va fi
suficientă pentru asigurarea securității alimentare. Asigurările în
acest sens au fost date de ministrul
Agriculturii, Vasile Bumacov, în
fața deputaților comuniști.
Potrivit ministrului Agriculturii, țara nu se va confrunta cu
o criză alimentară. Totuși, Vasile
Bumacov nu exclude o majorare a
prețului pâinii.
“Nu există premise pentru
creșterea majoră în preț. Însă,
când fermierii se confruntă cu o
secetă, atunci când este atât de
greu în țară, iar pierderile lor

sunt atât de mari, societatea ar
trebui să fie solidară. Noi, consumatorii, în cazul în care dorim
să-i ajutăm, nu trebuie să vă fie
frică de cei 10 bani supliment la
prețul pâinii”, a menționat Bumacov.

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 19.07.2012
Denumirea produsului

Piaţa agricolă Edineţ
minim

maxim

Ardei dulce
Cartofi
Cartofi timpurii
Castraveţi
Ceapă albă
Ceapă galbenă
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Gogoşari
Morcov
Morcov timpuriu
Pătrunjel
Roşii de seră
Roşii de câmp
Sfeclă de masă
Sfecla de masa timpurie
Usturoi
Varză
Varză timpurie
Varză conopidă
Varză de pechin
Vinete

7,00
2,00
1,50
6,00
1,50
6,00
8,00
6,00
2,00
20,00
7,00
6,00

10,00
4,00
4,00
6,00
2,00
8,00
10,00
8,00
4,00
22,00
8,00
7,00

Banane
Caise
Căpşune
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Pepene galben (zemos)
Pepene verde (harbuz)
Pere
Piersici
Portocale
Prune
Struguri albi de masă
Struguri roşii de masă

5,00
5,00
4,00
8,00
-

6,00
6,00
5,00
10,00
-

mediu

Piaţa angro Chişinău
Piaţa agricolă Ungheni
Piaţa agricolă Cahul
(Albişoara)
mediu minim maxim mediu minim maxim mediu minim maxim mediu
LEGUME
7,00
4,00
8,00
6,00
9,00
10,00
10,00
7,00
7,00
7,00
4,00
2,5
3,5
3,00
3,00
4,00
3,50
3,50
6,00
5,00
3,50
2,50
7,00
5,00
8,00
10,00
9,00
4,00
5,00
4,00
13,00
13,00
13,00
5,00
4,00
6,00
5,00
5,00
8,00
7,00
5,00
6,00
5,00
25,00
25,00
25,00
23,00
25,00
23,00
2,50
2,00
4,00
3,00
3,00
5,00
4,00
3,00
3,00
3,00
18,00
22,00
22,00
8,00
8,00
8,00
7,50
6,00
8,00
7,00
7,00
10,00
8,00
20,00
20,00
20,00
3,50
10,00
6,00
5,00
10,00
8,00
3,00
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
2,50
4,00
3,50
5,00
6,00
5,00
19,00
23,00
25,00
23,00
30,00
35,00
35,00
25,00
25,00
25,00
5,00
7,00
7,00
7,00
7,00
8,00
7,00
8,00
9,00
9,00
8,00
10,00
9,00
7,00
8,00
7,00
8,00
4,00
7,00
6,00
9,00
10,00
10,00
4,00
5,00
4,00
FRUCTE
14,00
14,00
14,00
17,00
17,00
17,00
16,00
18,00
18,00
18,00
20,00
20,00
20,00
40,00
40,00
40,00
16,00
23,00
18,00
24,00
20,00
23,00
22,00
25,00
25,00
25,00
20,00
17,00
25,00
23,00
17,00
17,00
17,00
7,00
11,00
8,00
5,00
8,00
8,00
6,00
6,00
6,00
8,00
10,00
8,00
9,00
6,00
11,00
8,00
8,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
4,50
3,50
3,50
3,50
4,50
6,00
5,00
3,00
4,00
4,00
10,00
18,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,00
9,00
9,00
16,00
11,00
19,00
16,00
10,00
18,00
16,00
10,00
10,00
10,00
15,00
16,00
25,00
18,00
17,00
17,00
17,00
6,00
8,00
7,00
8,00
10,00
9,00
7,00
8,00
7,00
20,00
15,00
15,00
15,00
35,00
35,00
35,00
18,00
25,00
18,00

Piaţa angro Bălţi
minim

maxim

8,00
2,00
2,00
6,00
1,50
7,00
9,00
7,00
3,00
20,00
7,00
6,00

5,00
3,00
2,50
5,00
2,50
6,00
5,00
3,00
19,00
5,00
7,00

7,00
4,00
4,00
5,50
2,50
10,00
7,00
3,50
19,00
6,00
8,00

5,00
6,00
5,00
9,00
-

16,00
24,00
20,00
9,00
3,00
16,00
15,00
20,00
-

16,00
24,00
20,00
9,00
5,00
16,00
15,00
20,00
-
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Recolta de porumb pe care o vor strânge țăranii
este de 2,5 ori mai mică decât în anul 2011

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI

Ce frumoase
erau satele noastre
cândva…
Eu m-am născut la țară,
acolo unde diminețile încep
foarte devreme, iar serile de
vară sunt lungi și calde. Satul mi-a rămas ascuns în suflet și revin de fiecare dată
cu plăcere la el. Revin la oamenii care știu să muncească cu dăruire, știu să creadă
naiv în promisiuni și își pun
speranța în ziua de mâine.
Oameni, care m-au învățat
să trec prin viață corect și cu
credință în Dumnezeu.
Vara aceasta am găsit satele de altă dată mai lipsite
de vlagă și sărăcite. Seceta a
ucis tot, orice urmă de speranță. Majoritatea țăranilor
au rămas cu hambarele goale în așteptarea ploii. O parte din ei așteaptă suport din
partea statului…Iar statul,
sărac și el, nu mai are ce le
da și preferă să le mai ia din
puținul pe care le-a rămas.
Lupta după putere a știrbit
între timp din grija pe care
ar trebui să o aibă statul pentru cei de la care a cerșit voturi. Interesele politice sunt
cele care domină la moment.
Agricultorii doresc să iasă în
stradă. Vor ieși oare până la
urmă sau vor fi momiți? Și
dacă vor fi mințiți cu ceva,
până când?

PUBLICAȚIE PERIODICĂ
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA
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Seceta din toamna trecută,
gerurile năprasnice din februarie,
arșița din iunie și grindina din
iulie au dat peste cap toate prognozele privind recolta de culturi
agricole din acest an. În cazul unor
culturi precum grâul, orzul sau
mazărea, care au fost deja strânse
de pe câmp, recolta medie a fost cu
30-40% mai mică decât în 2011, în
cazul altora situația este chiar mai
gravă. Astfel, recolta de rapiță a
fost compromisă aproape integral,
afirmă adevarul.md.
Estimările Ministerului Agriculturii arată că și la restul culturilor agricole ne așteaptă recolte
mici. De exemplu, cea de floarea soarelui va fi de aproximativ
320.000 de tone sau cu 100.000
de tone mai mică decât în 2011.
În ceea ce privește porumbul, cultură neglijată pe nedrept de autorități și agricultori, prognozele
arată că se vor strânge doar circa 580.000 de tone, adică de 2,5
ori mai puțin decât anul trecut.
Pierderile directe și indirecte ale
agricultorilor de pe urma fenomenelor climaterice nefavorabile
nu au fost estimate, dar specialiștii spun că deja putem vorbi de
câteva miliarde de lei. Astfel, doar
cele 300.000 de tone de grâu ce

că avem o tragedie în țară. Plus
la toate, mai avem rezerve la
populație, vreo 40-50 de mii de
tone de grâu, și ceva mai mult
de 50.000 de tone în rezerva
de stat”, a menționat Vasile Bu-

Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii
„Nu putem spune că
avem o tragedie în țară.
Am strâns 350.000 de
tone de grâu alimentar. Avem rezerve la
populație, vreo 40-50
de mii de tone, și peste
50.000 de tone în rezerva de stat.”
nu au fost strânse valorează până
la 900 de milioane de lei, ținând
cont de prețul de 2.800-3.000
de lei pentru o tonă, cât oferă în
prezent cumpărătorii. Pagubele
de pe urma compromiterii a două
treimi din recolta de porumb ar
putea ajunge la 1,5-2 miliarde de
lei, la care se poate adăuga încă
jumătate de miliard de lei, ca
urmare a scăderii producției de
floarea soarelui.
Vasile Bumacov, ministrul
Agriculturii și Industriei Alimentare, susține că, deși recolta de
grâu este mai mică decât anul
trecut, aceasta este superioară „față de cea de
peste 400.000 de
tone din anul 2007
și, mai ales, față de
cea din 2003, când
s-au colectat doar
104.000 de tone de
grâu”. „Chiar dacă
s-a strâns mai puțin grâu, 60-65%
este alimentar. Calitatea mai bună se
datorează secetei”, a
constatat ministrul.
„Nu putem spune

macov. Astfel, s-ar aduna peste
400.000 de tone de grâu alimentar, cantitate ce ar fi suficientă
pentru asigurarea securității alimentare a țării.
În același timp, ministrul nu
exclude o scumpire a pâinii, dar
spune că nu se știe de când și cu
cât. „Dacă prețul grâului va crește, atunci nu este exclus să se majoreze și prețul la pâine. Cu circa
o treime din valoarea cu care s-a
scumpit grâul”, a declarat Vasile
Bumacov. Ministrul Agriculturii
afirmă că scumpirile ar fi inevitabile dacă producătorii agricoli
vor prefera să-și vândă grâul mai

scump pe piața internațională și
vor refuza contractele de pe piața locală. Demnitarul a precizat
că țara noastră nu va impune
restricții la exportul de grâne,
dar i-a îndemnat pe proprietarii
fabricilor de pâine să-și facă rezerve de grâu alimentar, ca să nu
fie nevoiți ulterior să-l importe de
peste hotare la un preț mai mare.
„Îndemnăm combinatele de panificație și brutăriile să se asigure
prin contracte cu rezerve de grâu
alimentar și să nu aștepte. Având
necesarul în țară, ar fi păcat să-l
exportăm, apoi să-l aducem înapoi la un preț mai mare”, susține
Bumacov.
Economistul Viorel Chivriga
susține că, deși în luna martie a
estimat că agricultura va înregis-

vor fi vizibile în scurt timp și prin
scumpirea mai multor produse
agricole.
„În actuala situație, autoritățile ar trebui să ridice în regim
de urgență toate barierele fiscale
și vamale din calea importului de
grâne și nutrețuri. Acum pe piața
regională mai pot fi făcute achiziții
la prețuri mici. Spre toamnă însă
prețurile vor crește. E o tendință
globală și țara noastră nu poate fi
ocolită de efectele acesteia”, a mai
spus Viorel Chivriga.
Piețele mondiale încă nu se
confruntă cu o criză similară cu
cea din 2007-2008, când prețurile mari la alimente au declanșat
revolte în unele țări sărace, însă
scumpirea cerealelor ca urmare
a secetei din SUA este o sursă de

Viorel Chivriga, economist
„În actuala situație,
autoritățile ar trebui
să ridice în regim de
urgență toate barierele
fiscale și vamale în calea importului de grâne
și nutrețuri”

tra în acest an o scădere de circa
9%, acum acest indicator ar trebui
modificat în sens negativ. Potrivit
economistului, agricultura nu va
mai fi sectorul care îi va da oxigen
economiei, așa cum s-a întâmplat
doi ani la rând.
„Situația este chiar mai gravă,
iar pierderile vor fi mai mari decât
am estimat noi. De exemplu, din
cauza perspectivelor slabe privind
recolta de porumb, țăranii au început sacrificarea în masă a vitelor,
ceea ce provoca o scădere semnificativă a producției în sectorul zootehnic”, precizează expertul.
În opinia lui Chivriga, efectele

îngrijorare, a anunțat un expert
de la Organizația Națiunilor Unite
pentru Alimentație și Agricultură
(FAO). Prețul porumbului american a crescut cu peste 55% în ultimele cinci săptămâni, în condițiile
în care cea mai severă secetă care
a lovit SUA după 1956 a dat naștere unor îngrijorări cu privire la
deficiențe în aprovizionare. „Suntem îngrijorați din două motive:
ritmul de creștere a prețurilor și
faptul că nu pare să existe niciun
sprijin pentru prețuri, în special
la porumb, soia boabe și grâu”, a
declarat economistul- șef al FAO,
Abdolreza Abbassian.
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La Grătiești vor fi crescuți melci pentru italieni
Un moldovean deschide în
august o fermă de melci. Moluștele de la Grătiești vor ajunge pe mesele italienilor. Gurmanzii de la noi pot gusta însă
delicatesele doar în restaurantele de lux, care le importă din
Vest.
Nicolae Surdu (45 de ani)
face ultimele pregătiri înainte
de a aduce melcii de sămânță
din Italia pentru a-i crește în
Moldova. Nu este prima dată
când deschide o astfel de fermă.
„Am crescut melci din 2008
până în 2010, dar am renunțat
deoarece nu aveam suficientă
apă pentru a iriga terenul. Din
august voi relua afacerea pentru că am tehnologiile necesare,
clienți italieni sunt dispuși să
cumpere carne, iar veniturile
pot fi considerabile”, spune fermierul.
Moluștele vor crește pe un
câmp de lângă satul Grătiești,
pe o arie de patru hectare. Ulterior, ele vor ajunge înapoi în
Italia, dar de această dată deja
în restaurante. Deși a investit
peste 30.000 de euro, potrivit crescătorului, afacerea este
profitabilă. Doi ani în urmă,
pentru fiecare kilogram străinii
plăteau patru-cinci euro, acum
însă Nicolae Surdu spune că va
crește prețul. „Voi aduce două
specii de melci comestibili: Helix Aspersa și Helix Pomatia și
îi voi vinde angro. De obicei, de
pe fiecare hectar se strâng câte

Bucatele cu carne de melc
pot fi găsite și în restaurantele
de lux din Chișinău și sunt întrebate de cunoscători. O porție
de melci căliți în unt costă 150
de lei, însă prețul poate crește
în funcție de local și de măiestria bucătarului. „Noi cumpărăm melcii din Franța. Se vând
bine, avem peste cinci comenzi
pe zi”, afirmă Vadim Proțiuc,
reprezentantul unui restaurant
din Capitală.

O afacere rară
Chiar dacă melcii sunt căutați de străini, astfel de afaceri
sunt o raritate în Republica
Moldova. Mai sunt și crescători
de ocazie, care-i strâng de prin
păduri. Nici ministrul Agriculturii nu le știe numărul. „Probabil, este și asta o afacere, dar
acești fermieri ar trebui să formeze o asociație. I-am susține,
doar că nu-i cunoaștem. Sunt
prea puțini și ratează multe
proiecte, subvenții și posibilități de a fi creditați mai ușor”,
se justifică oficialul.
Gustoasă și sănătoasă, carnea de melc este bogată în proteine și practic lipsită de grăsimi, de aceea este recomandată celor care suferă de boli ale
ficatului, obezilor, bătrânilor și
femeilor însărcinate. Este consumată mai ales în Europa de
Vest, în țări ca Franța, Spania
și Italia.

zece tone de melci”, precizează
antreprenorul.

150 de lei porția
În același timp, el speră că
delicatesele vor fi solicitate și
de restaurantele autohtone.
„Pentru a exporta melcii în Italia, trebuie să-i curăț, să-i împachetez și să-i trimit nici vii,
nici morți, amorțiți. I-aș vinde
și în Moldova, numai că nu i-aș
da cu kilogramul”, explică bărbatul.

Cum puteți înființa o crescătorie de melci
Investiția pe care trebuie să o
faceți inițial nu este foarte mare,
aceasta variază între 5.000 –
8.000 euro și depinde de suprafața
de exploatare (recomandabil – cel
puțin 2 ha), numărul de melci pe
care doriți să-l creșteți și de calitatea materialelor pe care vreți să le
utilizați în construcția efectivă.
În ceea ce privește întreținerea
melcilor, trebuie să știți că aceștia
sunt destul de pretențioși, deoarece trebuie menținuți într-un climat
ce necesită o temperatură și un nivel de umiditate constant.
Dintr-o suprafață de 2.000 mp
puteți obține în jur de 3-4 tone
de melci/an, prețul de vânzare la
export fiind 4-6 euro/kg în cazul

melcilor vii și între 15-70 euro/kg
în cazul cărnii prelucrate. Teoretic,
investiția inițială se recuperează în
al doilea an de la înființare.
Exista cinci pași esențiali pe
care trebuie să îi știți în momentul
în care vă hotărâți să vă deschideți
o fermă de melci.
1. Asigurați-vă din timp de existența unei piețe pe care să puteți
tranzacționa carnea de melc. Pentru aceasta, încercați să luați legătura cu potențialii compărători și
asigurați-vă că aceștia ar fi interesați să lucreze cu dumneavoastră.
2. Obțineți toate autorizațiile
necesare pentru a va putea dezvolta afacerea.
3. Analizați terenul pe care in-

tenționați să vă dezvoltați construcția și, dacă este necesar, ameliorați
amplasamentul, astfel încât să creați condiții propice de dezvoltare
melcilor. Nu uitați să faceți o analiză
a faunei existente, pentru a descoperi eventualii inamici precum păsări, șoareci, șobolani, cârtițe, etc.
4. Creați-vă un proiect tehnologic (metoda de creștere a melcilor,
două fiind foarte cunoscute: cea
franceză și cea italiană), un plan de
amenajare a fermei și un plan de
afaceri.
5. Ultimul pas constă în achiziționarea materialelor necesare
construirii fermei.
În principal, aveți nevoie de
stâlpi pentru împrejmuire, sârmă
ghimpată, tablă zincată, sistem de
irigație, pompă de apă, generatoare
de curent și plasă Helitex. În continuare, mai aveți nevoie de popularea fermei cu melci.
Prețul acestora variază în funcție de specia aleasă, în medie acesta
fiind de 6,5 euro/1.000 bucăți. Trebuie să știți că din 1.000 bucăți de
melci puteți obține aproximativ 10
kg de exemplare vii.
Dacă vă hotărâți să inițiați o
asemenea afacere, înarmați-vă cu
răbdare și informați-vă cu atenție
cu privire la toate riscurile la care
vă expuneți.

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 fie format din cel puţin 10 persoane
care sunt din aceeaşi localitate, să aibă în gestiune una sau mai multe
vaci şi să să fie gata să contribuie cu mijloace financiare.
În cadrul proiectului, partenerii selectaţi vor beneficia de asistenţă
la crearea şi dezvoltarea cooperativei. AGROinform va contribui cu o
parte a finanţării.

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.
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În anul curent vom exporta doar
50 mii tone de grâu
Din cauza secetei din anul
curent, Moldova va fi în măsură să exporte doar 50 mii tone
de grâu, față de 100 mii tone, în
anul 2011.
Ministrul Agriculturii și
Industriei Alimentare, Vasile
Bumacov, a relatat că din lipsă
de precipitații în anul curent
recolta de cereale a fost compromisă, în aceste condiții,
cantitățile de produse cereali-

ere destinate exportului vor fi
reduse drastic.
“Exportul de floarea-soarelui se va cifra la 150 mii tone,
iar de exportul porumbului nu
putem vorbi, deoarece va înlocui combustibilul la întreprinderile zootehnice. Trebuie să
înțelegem că Moldova nu este
o țară cerealieră, ci una care ar
trebui să practice agricultura cu
valoare înaltă. Totuși, sperăm

că la anul recolta de cereale va
fi bună, iar cotele la export vor
fi asigurate. Seceta i-a afectat
cel mai mult pe producătorii
agricoli mici din sudul și centrul Moldovei, pentru că aceștia
nu sunt asociați și nu respectă
tehnologiile agricole, iar statului îi vine foarte greu să îi susțină. Agricultorii vor suporta
pierderi de circa 20% din roadă
din cauza secetei. În anul curent s-a recoltat cu o treime mai
puțin grâu decât în anul trecut.
Pierderi vor fi și la culturile de
toamnă. Sperăm c ă cel puțin
fructele și strugurii, care sunt
baza exporturilor vor fi la nivel,
mai ales că în ultimele zile au
căzut și precipitații”, a informat
Bumacov.
El a mai estimat că recolta de
grâu în 2012, va constitui 550
mii tone, cea de orz de toamnă
și de vară - 145 mii tone, recolta
de mazăre - 93 mii tone. Pentru
securitate alimentară, Moldova
are nevoie de 320 mii tone de
grâu.

Producția de lapte este în scădere
În primele șase luni, fermele
de bovine din Moldova au produs circa 240,6 mii tone de lapte,
cu 0,4% mai puțin față de aceeași
perioadă a anului trecut, din cauza reducerii numărului de vaci
mulgătoare.
Șeful Direcției Politici de
Piață în Sectorul Zootehnic
a Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare, Vitalie
Ciobanu, a relatat că la începutul anului curent în Moldova
erau peste 144 mii de vaci mulgătoare, cu 10 mii capete mai
puțin față de anul trecut.
“Deși ne-am propus să ma-

jorăm efectivul de bovine mulgătoare, din cauza secetei multe
ferme, dar și populația s-a speriat și a purces la sacrificarea
animalelor din teama să rămână
fără hrana necesară animalelor.
Productivitatea unei vaci este de
la 3,3 mii tone până la 3,4 mii
tone de lapte anual, dar în acest
an a scăzut cu 5%. Cea mai mare
cantitate de lapte se produce în
raioanele de nord ale Moldovei.
Populația Moldovei consumă în
medie 298 kg de lapte anual, pe
când cantitatea de lapte produs
acoperă doar 70-80% din necesar. Astfel, pentru asigurarea

cantității necesare de lapte locuitorilor, Moldova importă lactate
din alte țări, preponderent din
Ucraina și Belarus”, a precizat
Ciobanu.
El a mai spus că, deși ministerul acordă subvenții pentru
înființarea și modernizarea fermelor zootehnice, prea puțini
investesc în acest sector: unii se
tem de riscuri, alții nu au bani
pentru a desfășura o afacere în
acest domeniu.
Numai în anul 2010 s-a constatat o producție sporită de lapte, de 585 mii tone, cu 10 mii tone
mai mult decât în anul 2009.

În sudul țării recolta de porumb
a fost compromisă în proporție de 80%
Din cauza secetei, recolta
de porumb în sudul Moldovei
a fost compromisă în proporție
de 80%, a declarat șeful Secției
fitotehnie a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
(MAIA), Valeriu Masleanschi.
“Porumbul a fost afectat pe
tot teritoriul Moldovei, însă la
sud situația este cea mai gravă.
Agricultorii au început să taie
porumbul pentru hrana animalelor, pentru că acesta s-a uscat și nu mai poate fi salvat. În
acest an, recolta medie de porumb va fi de 17-19 chintale la
hectar, față de 37 q/ha, în anul
trecut. În mod tradițional, din
totalul producției de porumb
obținute peste 100 mii tone se

exportă în Rusia, Ucraina și
România, partea rămasă fiind
destinată consumului intern. În
acest an însă, din lipsă de precipitații se pare că nu vom avea
porumb pentru export, ci doar
pentru asigurarea securității
alimentare a țării”, a estimat
Masleanschi.
Specialistul a mai spus că,
anul acesta, a fost însămânțată
cu porumb o suprafață de 332
mii ha, iar la anul agricultorii
vor trebui să cultive soiuri de
semințe rezistente la secetă, în
caz contrar, dacă nu vor fi precipitații suficiente, situația va fi
destul de gravă, mai ales că în
acest an majoritatea rezervelor
vor fi epuizate.

Cel mai instabil stat din Europa Moldova

Suntem printre cele mai instabile state din lume. Cel puțin
suntem clasați pe locul 73 din 178 de state, scrie Adevărul.
md cu referire la clasamentul Failed States Index 2012, realizat de Fund for Peace.
Deși suntem pe locul 73 din 178, totodată, potrivit aceluiași clasament suntem cel mai instabil stat din Europa. R.
Moldova rămâne a fi o țară extrem de vulnerabilă.
În acest an am acumulat 78,7 puncte la capitolul stabilitate
politică, economică și socială, se menționează în topul citat.
Clasificarea are loc în funcție de 12 indicatori, notați cu
note de la 1 la 10, unde 10 este cel mai slab scor.
În același top România ocupă 59,5 puncte fiind clasată pe
locul 126, Ucraina pe locul 113 cu 67,2 puncte.
Cel mai instabil stat din lume rămâne a fi Somalia, pentru
al cincilea an consecutiv, iar locul de frunte al clasamentului
este ocupat de către Finlanda.

Criză de profesori la sate

În fiecare vară, Ministerul
Educației încearcă să-și suplinească locurile vacante de
profesori și educatori. Mulți
tineri specialiști abandonează însă catedrele doar după
câțiva ani de experiență sau
chiar câteva luni. Din cauza
salariilor mici, ei pleacă mai
ales la muncă peste hotare.
Din cauza salariului mic,
anual mai bine de 100 de
persoane părăsesc instituțiile
de învățământ. Potrivit datelor prezentate de direcțiile
de învățământ raionale, anul
acesta 733 de tineri pedagogi
au fost repartizați la diferite instituții de învățământ.
Aceștia urmează să se prezinte la locurile de muncă pe 15

august. Criza de cadre didactice este mai acută la disciplinele cu profil real, matematică, fizică și informatică.
Motivul neacoperirii îl
constituie și numărul insuficient de absolvenți în raport
cu necesarul de cadre, susțin
șefii din Educație. Cei mai
mulți specialiști sunt așteptați în raioanele Dubăsari,
Hâncești, Leova și Cantemir,
între 50 și 39.
Valentina Tonu, șefa Direcției Educație Hâncești,
afirmă că problema insuficienței cadrelor didactice în
școli și grădinițe este în fiecare sat. „Aproape în fiecare
localitate nu ajunge cel puțin
câte un educator sau profesor. Toată speranța este în
tinerii care au terminat o instituție cu profil pedagogic”,
declară ea.
Directorul unei grădinițe
din raionul Dubăsari spune
că în fiecare an, angajează și
eliberează educatori. „Pleacă numai din motivul salariului. Vin fete tinere foarte
bune, care iubesc copiii, dar
se rețin doar câteva luni”,
povestește Viorica Racu,
din Holercani.
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Se întoarce CRIZA ALIMENTARĂ?
Porumbul poate ajunge la cotații record din cauza secetei din SUA
Prețul porumbului ar putea exploda
până la 8,50 dolari/buhel în condițiile în care cea mai mare secetă din SUA
din ultimele decenii mușcă din producția celui mai mare exportator mondial,
conducând stocurile din întreaga lume
pe scădere, potrivit brokerului Newedge
USA LLC, transmite Bloomberg.
Recolta Statelor Unite ar putea cădea cu 11,8 miliarde de bushel (circa
300 de milioane de tone metrice), spune
Dan Cekander, direct de al unei firmei
de cercetare de piață în domeniul cerealelor, cel care în martie a prezis corect
că soia se va tranzacționa cel mai scump
raportat la prețul porumbului din 2010
încoace.
Producția prognozată de Cekander

este de 29,75 milioane de tone, mai mică
decât ultima estimare a Departamentului pentru Agricultură din SUA (USDA),
și ar putea fi cea mai mică recoltă din
2006-2007 încoace.
Contractele futures s-au tranzacționat ieri cel mai sus la 7,89 dolari, aproape de nivelul record de 7,9925 dolari
stabilit în 2008.

Pericol de scumpire
a alimentelor
Seceta a afectat fermierii din Arkansans până în Ohio, reducând randamentele, după ce înghețurile urmate după
secetă au tăiat recolta de grâu în statele
din fosta Uniune Sovietică, determinând

Națiunile Unite și USDA să își reducă
estimările pentru recoltele de cereale la
nivel mondial.
Diminuarea prognozelor privind culturile de porumb în SUA ar putea împinge tot mai sus costurile alimentelor
la nivel global, a spus la începutul acestei luni Organizația pentru Alimente și
Agricultură (FAO).
“Dacă nu va începe să plouă pentru
restul lunii iulie, ne îndreptăm către o
scădere semnificativă a producției din
SUA”, a spus Cekander, un fermier de
generația a patra care cultivă porumb și
soia în Illinois, alt doilea cel mai mare
producător dintre statele americane al
ambelor culturi.
Prețul porumbului cu livrare în de-

cembrie era cotat la 7,6475 dolari pe
bursa din Chicago, la ora Londrei 1:49
p.m. Pe de altă parte, de când a atins în
iunie anul acesta cel mai mic preț, grâul
a crescut fulminant cu 51%. În ceea ce
priveșște soia cu livrare în noiembrie,
aceasta era cotată la 15,81 dolari pe
bushel, după ce ieri a atins 16,07 dolari,
cel mai mare nivel din 2008 încoace.

Estimări
îngrijorătoare
din cauza secetei
Randamentul producției de porumb
va cădea probabil la 134,9 bushel pe
acru, dacă condițiile pentru culture se
vor deteriora, a spus Cekander, care a
estimat un preț de 8,25 dolari-8,50 dolari pentru contractele cu livrare în decembrie. Asta prin comparație cu 146
de bushel pe acru cât estimează USDA.
Producția de anul trecut a fost de 12,36
miliarde de bushel, cu un randament de
147,2 bushel pe acru.
“Temerea este ca producția de pormub a SUA să scadă la 125-130 de bushel
pe acru, dacă arșița și seceta vor persista până la mijlocul lui august”, spune
Cekander.
Recolta estimată de 11,8 miliarde de
bushel se bazează pe o suprafață de 87,5
milioane de acri (35,4 milioane de hectare), mai mică decât cea avansată de
USDA, de 88,9 milioane de acri.
Prețul porumbul ar putea decola peste 9 dolari, dacă randamentul recoltelor
din SUA va fi mai mic de 140 de bushel
pe acru, potrivit declarațiilor de azi ale
UBS AG.
Producția globală de porumb din
2012-2013 ar putea totalize 905,2 milioane tone, comparativ cu o cerere de
900,5 milioane tone, potrivit USDA,
care estimează stocurile finale la nivel
global la 134 milioane tone. Ultima oară
când cererea a depășit producția a fost
în 2010-2011.

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

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

Servicii de marketing





Servicii de intermediere a producţiei agricole
Oferirea informaţiei despre preţuri şi pieţe
Promovarea cererilor şi ofertelor comerciale
Elaborarea studiilor şi cercetărilor de piaţă
Pentru informaţii suplimentare apelaţi
oficiul naţional de coordonare
şi organizaţiile regionale
ale Federaţiei AGROinform
Tel.: 373 22 23 56 98
Fax: 373 22 23 78 30
www.agroinform.md
www.agravista.md
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Avem sau nu deficit de zahăr
pe piață?
Pentru a evita deficitul de zahăr pe
piața internă, în iulie-septembrie 2012,
în tara vor fi importate circa 15 mii tone
zahăr.
Potrivit Ministerului Economiei, o
decizie în acest sens a fost aprobată la
18 iulie, și vine să susțină adresarea Uniunii Producătorilor de Zahăr de a li se
oferi autorizații de livrare în țară a circa 5 mii tone de zahăr lunar, în regim
preferențial. Propunerea în cauză a fost
susținută și de Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare.
„În opinia Ministerului, importul
zahărului în regim preferențial, în pe-

rioada maximei utilizări al acestuia, va
permite menținerea prețurilor actuale la
acest produs. Mai mult ca atât, sperăm
că această decizie va cauza și o scădere
a prețurilor la zahăr în acest an”, a comentat viceministrul Economiei, Octavian Calmîc.
Conform informației oferite de Uniunea Producătorilor de Zahăr, necesitatea importului de acest produs este cauzată de recolta scăzută a sfeclei de zahăr
în anul 2011.
În același timp, directorul General
al Companiei Mixte „Magt Vest” SRL,
Gheorghe Magdâl, consideră că în Moldova este suficient zahăr și nu există necesitate de import.
Magdâl a declarat că fabricile de zahăr au rezerve și nu este necesară importarea a 15 mii tone zahăr, precum

a solicitat Uniunea Producătorilor de
Zahăr, pe motivul că pe piața internă ar
exista deficit de zahăr.
„Calific acest import de zahăr drept
contrabandă legală efectuată de către
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Economiei. Deși
facem parte din Uniunea Producătorilor
de Zahăr, Compania „Sudzucker Moldova” SA fără a ne informa a solicitat importul de zahăr în Moldova. Aceasta este
o bătaie de joc față de noi, care desfășurăm o activitate normală și concurențială. Zahărul va fi importat la prețul de
600 euro tona, iar după ce va fi ambalat
în saci de 50 kg va fi reexportat în Uniunea Europeană la prețul de 690 euro
tona. Iată așa se face business în Moldova. Mai grav este că acest lucru este
acceptat de către autorități, care, deși
afirmă că protejează companiile interne, fac exact invers și joacă precum li se
cântă”, a opin at directorul „Magt Vest”.
El a presupus că aceasta se face intenționat în preajma sezonului de procesare a sfeclei, pentru ca pe piață să fie
supraproducție, iar zahărul să se comercializeze la prețuri derizorii.
“Autoritățile știu că în condiții de
secetă, dar și după majorarea de la 8%
la 20% a TVA la zahăr, prețurile nu pot
fi menținute la nivelul actual. Așa că au
permis importul de zahăr, dar cred că și
contrabanda se face cu acordul lor tacit,

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova

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

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

Agricultorii au obținut
doar jumătate
din recolta de rapiță
preconizată
“Din cauza secetei, dar și a înghețurilor din perioada rece a anului,
agricultorii din Moldova au reușit să
obțină doar o jumătate din recolta
necesară de rapiță”, a declarat specialistul principal al Direcției Fitotehnie, Seminologie, Horticultură și Pepinierit a Ministerului Agriculturii și
Industriei Alimentare, Ion Guci.
“Recolta de rapiță obținută este
de 6,4 mii tone sau 1,4 tone la hectar.
Din cauza secetei, producătorii au semănat doar 23 mii ha de rapiță, dar

iar prețurile nu au cum să crească. Cel
mai tare îmi este frică să falimentăm,
pentru că am investit o groază de bani
pentru a avea o fabrică modernă și o afacere prosperă. Centrul Anticorupție ar
trebui să se implice și să verifice depozitele de zahăr ca să se convingă că în țară
există suficient zahăr, mai ales că acesta
nu prea a fost solicitat de către fabricile
de conserve din lipsă de materii prime
pentru procesare”, a mai spus Gheorghe
Magdâl.

AGROinform oferă FINANŢARE

Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform oferă finanţare
fermierilor din linia de creditare AGROinform/
Microinvest pentru următoarele activităţi:
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chiar și așa 12 mii ha au fost afectate de înghețuri. Suprafețele afectate
au fost replantate, dar recolta medie
la hectar este cu mult sub normă, de
asemenea, din lipsă de acest precipitații”, a specificat Guci.
Specialistul a informat că și mazărea a avut de suferit din cauza secetei.
“În acest an au fost însămânțate doar
9,2 mii ha de mazăre, cu 3 mii ha mai
puțin față de anul trecut. În anul trecut, s-au recoltat circa 1,8 - 2 mii tone
la hectar, pe când anul acesta abia de
s-a reușit recoltarea în medie a 1,5
tone la hectar”, precizat Guci.
Specialistul a mai spus că rapița se
exportă integral în țările din Uniunea
Europeană, iar mazărea este destinată exclusiv pentru piața internă.

FERMIERILOR

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

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

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon (22) 23 77 30
sau la reţeaua AGROinform.
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Plantația de nuc –
de plantare a pomilor există livadă: (i) tradițională, (ii) semi-intensivă și (iii) intensivă.
Numărul de pomi la o unitate de suprafață
variază în limitele de 100-400 pomi, iar în
dependență de aceasta și rezultatele economice al exploatației agricole.
Plantarea livezii de nuc. Odată cu
desfundatul la adâncimea de 30-40 cm, în
sol se încorporează 40 – 50 tone de îngrășăminte organice, 400 kg superfosfat și 250 kg
sare de potasiu la 1 ha.
Plantarea se poate efectua atât toamna,
cât și primăvara. S-a constatat, că plantarea
pomilor de nuc este mai reușită primăvara,
deoarece se evită stresul răsădirii pomului
deja slăbit cu impactul curenților reci de
iarnă. Dimensiunile gropilor trebuie să aibă
diametrul de 0,6 m și 0,5 m adâncime, iar în
groapa de plantat se recomandă de introdus
10-15 kg de mraniță amestecată cu pământ.
La plantare punctul de altoire a nucului trebuie să rămână la 3-5 cm deasupra nivelului
solului.
Însemnătatea economică a culturii
nucului rezultă atât din obținerea produselor alimentare de mare valoare, cât și
importanța utilizării lemnului, scoarței,
frunzelor, cojii verzi și uscate a nucilor
etc. Miezul de nucă conține substanțe grase, hidrați de carbon, substanțe proteice,
acid ascorbic, săruri minerale, vitaminele
A,B,E,P, fiind considerat un produs alimentar concentrat, cu valoare energetică
mare. Din miezul de nucă se extrage ulei
comestibil și tehnic de calitate superioară,
care este utilizat în tehnică și pictură, industria alimentară și medicină, industria
ușoară și mobilă.
Cultivarea nucilor este o afacere profitabilă care are următoarele avantaje:

plantația de nuc poate fi exploatată cca.
30 – 60 de ani (și mai mult), iar perioada de
recuperare a investiției este de cca. 11 ani;

cererea pe piață a miezului de nucă
este foarte mare (deficitul pe piața europeană constituie cca. 150-200 mii tone),
iar prețurile pentru produse calitative sunt
avantajoase și în continuă creștere;

nucul este un arbore pentru fixarea
alunecărilor de teren pe pante, este larg folosit în lucrările de ameliorații agrosilvice și
de-a lungul drumurilor pentru combaterea
vânturilor puternice.
Plantarea livezii de nuc constituie o investiție pe termen lung. Durata exploatării
eficiente a livezii de nuc depinde de corectitudinea înființării plantației și îngrijirea
acesteia în perioada de vegetație. Ca și orice
practică agricolă, alegerea reușită a terenului poate contribui esențial la obținerea unei
productivități mai înalte. La plantarea livezii
de nuc trebuie luate în considerație următoarele:

posibilitatea de a planta pe teren care
anterior a fost cultivat cu cereale, plante leguminoase sau borceaguri;

a evita terenurile asfixiate (sufocatoare – ex. mlăștinoase);

pot fi valorificate terenurile în pantă
(gradul de înclinare 3-6o și chiar 6-20o având
grijă ca rândurile să fie orientate pe direcția
curbelor de nivel);

prioritare vor fi și terenurile din vecinătatea sursei de apă pentru irigare (este necesar de evitat terenurile situate în depresiuni și în zonele unde se înregistrează brume
și înghețuri);

vor fi excluse solurile excesiv de umede și fără drenaj, cele cu nivel freatic sub 1,5
m, cât și solurile lipicioase. Sunt prielnice solurile bine aerate.

Nucile constituie o producție principală
pentru export, solicitat în proporții tot mai
mari pe piața internă și externă. Prețul mediu la care se poate comercializa 1 kg de miez
de nucă (direct de la producător) variază în
limitele 50-80 lei/kg. Cele mai bune prețuri pot fi negociate cu exportatorii de nuci,
iar principalii factori care determină prețul
sunt: calibru, culoarea, conținutul chimic,
cantitatea negociată și ambalajul (în cele mai
dese cazuri ambalajul este asigurat de exportator).
Lemnul de nuc este apreciat ca material
calitativ pentru fabricarea mobilei fine, dar
mai ales pentru fabricarea furnirului. Coaja
verde și frunzele conțin cantități mari de vitamina C, iod, substanțe tonante. Din coaja
tare a nucilor se prepară cărbune activ.
Soiuri de nuc pentru producție. Soiurile omologate în Moldova au fost create
în ultimii 40 de ani: Chișinău, Călărași, Corjeuți, Costiujeni și Schinoasa. Ele sunt bine
adaptate la condițiile de mediu, au un grad
sporit de rezistență la principalele maladii,
anual asigură recolte mari, iar caracteristicile de bază a nucilor nu cedează soiurilor
recunoscute din selecția mondială. În ultimii
ani s-au evidențiat și alte soiuri noi autohtone, cum ar fi soiurile Cogâlniceanu și Cazacu
(productivitate și calitatea producției sunt
mai superioare), precum și soiuri străine
cum ar fi: Franquette, Fernor și Lara Pieral.
În funcție de dimensionarea și schema

Atenție! Este important orientarea rândurilor pe direcție N-S,
pentru a asigura o cantitate maximală de lumină de-a lungul zilei și
a evita umbrirea (cu excepția terenurilor în pantă, unde rândurile
sunt paralele cu curbele de nivel).

Important este faptul, că la plantare să
nu se toarne apă în groapă. După plantare
pământul va fi tasat ușurel, fără a forța prea
mult și se va face o cuvetă în jurul gropii.
Apoi se vor turna 15-20 litri de apă la fiecare
pom. În final, se va aduna un mușuroi de pământ cu înălțimea de 10-15 cm în jurul tulpinii, care nu va fi tasat.
Pentru asigurarea polenizării, într-o parcelă se plantează 3-4 soiuri de nuc, așa încât
soiurile protogine și cele protandre să fie în
raport de 10:1. Înființarea unui hectar de nuc
și îngrijirea acestuia până la intrarea în rod
(primii 9 ani) necesită cca. 96 mii lei/ha (în
exemplu este elaborat calculul pentru livada
de nuc plantată cu soiuri autohtone, material
săditor de 2 ani).

Important!
Fermierul
va putea beneficia de subvenții
din partea Guvernului la plantarea livezii de nuc, dacă va respecta
și prezenta toate actele necesare
stipulate în Regulamentul privind
modul de gestionare a mijloacelor
fondului pentru subvenționarea
agriculturii.
Tăierile de formare constituie o lucrare importantă în livadă, având ca scop să
permită: prinderea mai eficientă a pomilor
tineri, proiectarea și întreținerea coroanei
pomului, stimularea fructificării prin eliminarea ramurilor inutile sau moarte. În același
timp, acestea vor facilita lucrările și recolta
mecanizată prin omogenizarea formelor și
dimensiunilor arborilor. Este important să
reținem că înălțimea trunchiului nu trebuie
să depășească 0,9-1,1 m, în caz contrar s-a
constatat întârzierea intrării pe rod cu un an.
Întreținerea solului în livadă. Cel
mai potrivit sistem de întreținere a solului este ogorul negru, care poate alterna cu
plante anuale de cultură, ce pot fi utilizate
ca îngrășământ verde. Arătura de toamnă se
face la adâncimea de 18-20 cm, iar afânările de sol la 8-10 cm. În plantațiile irigate pe
terenuri în pantă, solul se poate menține înțelenit, lucrându-se numai în jurul pomilor.
Culturi intercalate. Fermierii optează
uneori pentru cultivarea culturilor intercalate între rândurile de nuci. Aceasta se admite numai în cazul dacă livada este irigată,
respectând distanța de 1 m de la rândul de
pomi. În fiecare an ne vom îndepărta cu 0,5
m de la rândul de arbori.

Caracteristicile de bază ale soiurilor recomandate pentru producție
Varietăţi

Rezistenţa la îngheţ,
Destinaţia

Costiujeni

Înaltă
Miez, nucă uscată

Cazacu

Înaltă
Miez, nucă uscată

Schinoasa

Înaltă
Miez, nucă uscată

Franquette

Medie
Miez, nucă uscată

Fernor

Relativ înaltă
Miez, nucă uscată

Lara Pieral

Medie
Nucă proaspătă
de consum curent

Tip livadă
Tip fructificare
Polinizatori
Varietăţi locale
Livadă tradiţională, Terminală
(8x8m; 10x10m; 12x12m)
P♂ - Chişinău
Livadă tradiţională, Terminală
(8x8m; 10x10m; 12x12m)
P♂ - Chişinău
Livadă tradiţională, Terminală
(8x8m; 10x10m; 12x12m)
P♂ - Chişinău
Varietăţi franceze
Livadă tradiţională/semi-intensivă, Terminală
(8x8m; 10x10m)
P♂ - Chişinău
Livadă intensivă/semi-intensivă, Laterală
(8x8m; 8x6m)
P♂ - Fernette, R. de Montignac
Livadă intensivă/semi-intensivă, Laterală
(8x6m; 8x4m)
P♂ - Fernette

Fructului, g
Miez, %

Recolta,
t/ha

Intrare
pe rod,
ani

14,5 g
mai mare 55%

2,5 t/ha

7

13-14 g
mai mare 55%

2,5 t/ha

7

12-14 g
mai mare 55%

2,5 t/ha

7

10-12 g
45-49%

2-3 t/ha

8

10-12 g
45-49%

4-5 t/ha

5

10-13 g
45-51%

5-6 t/ha

5
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o investiție pe termen lung
Cantitate/ha

Preţ unitar, lei

Specificare

lei
unit
unit
t

X
100
5
1.1

X
280.0
280.0
500.0

32,060
28,000

kg

400

7.0

2,800

l
kg
m3
l
lei
ha
ha
ha
ha
unit
km
t/km
ha
ha
lei
om/zi
om/zi
om/zi
om/zi
om/zi
om/zi
om/zi
om/lună
lei
lei

1.5
2.5
50
50
X
1
2
1
2
100
200
250
1
2
X
2
6
2
2
4
2
2
6
X
X

85.0
80.0
1.2
13
X
2,000.0
400.0
800.0
400.0
20.0
10.0
5.0
300.0
350.0
X
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
600.0
X
X

UM

I. Costul mijloacelor de producţie
Material săditor (2 ani) - (10 x 10 m)
Material săditor (2 ani) - compl. golurilor (5%)
Îngrăş. organice la plantare (10 kg mraniţă/pom)
Îngrăşăminte minerale:
- NPK
Substanţe chimice:
- Insecticid
- Fungicid
Apă (la plantarea şi îngrijirea pomilor - 500 l/an)
Combustibil (deplasarea în câmp)
II. Servicii mecanizate
Arătură de semi-desfundare (35-40 cm)
Nivelarea arăturii de desfundare (2 direcţii)
Arătura de toamnă între rânduri (15-20 cm)
Cultivarea între rânduri (2 ori)
Săparea gropilor pentru plantare
Transportarea pomilor (distanţa - 100 km)
Transportarea apei la plantare (distanţa - 5 km)
Fertilizarea
Stropirea plantaţiilor
III. Operaţii manuale
Pichetarea suprafeţei pentru plantare
Plantarea pomilor (perioada - toamnă)
Completarea golurilor
Prăşitul în rând
Tăiatul în uscat
Tăiatul în verde
Văruitul tulpinilor
Paza plantaţiilor
IV. Cheltuieli neprevăzute (10%)
TOTAL

Pregătirea terenului şi
plantarea pomilor, lei

Bugetul investiției la plantarea și întreținerea livezii de nuc pe perioada de vegetație (1 hectar)
Total, lei (până
la intrarea pe
rod)

Îngrijirea plantaţiei în anii de vegetaţie, lei

An I

An II

2,438

1,038

An III

An IV

978

978

An V
978

An VI

An VII

978

978

An
VIII
978

1,400
550

2,000
2,000
1,250
300
700
4,400
200
600

128
200
60
650
3,550

128
200
60.0
650
3,550

128
200

128
200

128
200

128
200

128
200

128
200

650
2,300

650
2,300

650
2,300

650
2,300

650
2,300

650
2,300

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

800
800

1,250

1,250

700
4,800

700
1,000

700
1,000

700
1,000

700
1,000

700
1,000

700
1,000

700
1,000

200
400
200
200

200
400
200
200

200
400
200
200

200
400
200
200

200
400
200
200

200
400
200
200

200
400
200
200

559
6,146

428
4,705

428
4,705

428
4,705

428
4,705

428
4,705

428
4,705

200
200
400
200
200
3,600
1,079
11,866

Structu-ra,
%

lei

9,340 41,400
0 28,000
1,400
1,400
0
550
0

60.0
650
9,050
2,000
800

3,600
4,551
50,061

Total

43.0%
29.1%
1.5%
0.6%

2,800

2.9%

1,020
1,020
1,600
1,600
120
180
5,200
5,850
20,900 29,950
0
2,000
0
800
6,400
6,400
6,400
6,400
0
2,000
0
2,000
2,500
3,750
0
300
5,600
6,300
11,800 16,200
0
200
0
600
200
200
1,600
1,600
3,200
3,200
1,600
1,600
1,600
1,600
3,600
7,200
4,204
8,755
46,244 96,305

1.1%
1.7%
0.2%
6.1%
31.1%
2.1%
0.8%
6.6%
6.6%
2.1%
2.1%
3.9%
0.3%
6.5%
16.8%
0.2%
0.6%
0.2%
1.7%
3.3%
1.7%
1.7%
7.5%
9.1%
100%

Notă: * - Fermierul achită plata pentru serviciile mecanizate din exterior.

Irigarea este un element tehnologic
foarte important care sporește atât productivitatea nucilor cât și calitatea producției.
Norma optimă de irigare constituie cca. 20
litri de apă / pom săptămânal, dar această
poate scădea / crește în funcție de condițiile
naturale (precipitații / secetă).
Combaterea bolilor și dăunătorilor. Printre cele mai periculoase boli ale
nucului sunt: a) bacterioza sau arsura bacteriană – se manifestă sub formă de puncte
mici, translucide, devenind mai târziu pete
de culoare neagră. Combaterea se efectuează prin stropirea cu zeamă bordoleză de 1%.
Tratamentul începe odată cu înfrunzitul și
se repetă după 7-10 zile; b) antracoza nucului – pe suprafața frunzelor se formează
mai întâi pete circulare de culoare cafeniu-cenușie, care mai târziu se măresc, pe
partea inferioară apar puncte negre. Boala
se combate prin stropiri repetate cu zeamă
bordoleză de 1%.
Recoltarea nucilor. Maturitatea nucilor și recoltarea lor nu au loc o dată la toți
pomii și nici măcar odată pe același pom. În
legătură cu aceasta culesul se face în 2-3 reprize, pe măsura ce se maturează. Recoltarea
prematură a nucilor duce la pierderi considerabile a producției (25-40%), dar mai ales la
deteriorarea calității. Nucile culese se curăță
imediat de coaja verde. După decojire nucile
se spală în căzi cu apă potabilă timp de 2-3
minute, după ce se pun la uscare cu curenți
de aer fie pe stelaje în locuri bine aerisite fie
în cuptoare speciale. Nucile se păstrează la
temperaturi sub 10oC, în locuri uscate, bine
aerisite în saci sau lăzi. În frigider la 0oC se
pot păstra câțiva ani.

IMPORTANT!

în perioada repausului obligatoriu arborii de nuc rezistă la temperaturi de până la minus 25 oC,
între minus 25 - 27 oC degeră amenţii (inflorescenţa formată din flori mici) şi o parte din mugurii
vegetativi, la minus 28 - 29 oC degeră şi ramurile anuale, iar mai jos de minus 30 oC se înregistrează
îngheţarea până la colet a pomilor tineri şi degerarea parţială a ramurilor de 2-4 ani

Îngheţurile de primăvară târzii de –1 oC distrug fructele, frunzele şi lăstarii tineri

Preferă soluri profunde, suficient de fertile, cu capacitatea bună de reţinere a apei, reacţie neutră,
uşor acidă sau slab alcalină (pH 6-7,5), subsol permeabil, bine aprovizionate cu calciu şi pânza apei
freatice sub 3-3,5 m.
În continuare este prezentat bugetul de venituri și cheltuieli la cultivarea unui hectar de
livadă de nuc cu recolta estimativă de 1,300 kg/ha de miez de nucă.

Bugetul de venituri și cheltuieli la cultivarea
nucilor (livadă pe rod)
Specificare

UM

Cantita- Preţ unite/ha
tar, lei

Total, lei

I. Venituri din vânzări

lei

X

X

71,500

Miez de nucă comercializat en gros
II. Costul mijloacelor de producţie
Substanţe chimice:
- Insecticid
- Fungicid
Saci pentru fructe (25 kg)
III. Costul serviciilor mecanizate
Arătura de toamnă între rânduri (15-20 cm)
Cultivarea între rânduri (3 ori)
Afânarea mecanizată între pomi în rând
Stropirea plantaţiilor
IV. Costul operaţiilor manuale
Tăiatul în uscat
Tăiatul în verde
Văruitul tulpinilor
Recoltarea fructelor
Decojirea / sortarea nucilor
Paza plantaţiilor

kg
lei

1,300
X

55.0
X

71,500
653

1.5
2.5
65
X
1
3
1
2
X
10
5
2
20
50
4

85.0
80.0
5.0
X
800.0
400.0
500.0
350.0
X
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
800.0

128
200
325
3,200
800
1,200
500
700
16,250
1,500
750
300
3,000
7,500
3,200

l
kg
unit
lei
ha
ha
ha
ha
lei
om/zi
om/zi
om/zi
om/zi
om/zi
om/lună

V. Cheltuieli neprevăzute (10%)

lei

X

X

2,010

VI. Costuri variabile - total
VII. Profitul brut - total

lei
lei

X
X

X
X

22,113
49,387

Reieșind din calculele prezentate în tabelul anterior, suma veniturilor din vânzări
constituie cifra de 71.500 lei și costul vânzărilor este de 22,113 lei. Reieșind din aceste
considerente, profitul anual posibil de obținut constitui suma de 49.387 lei de pe un
hectar de livadă de nuc.
La plantarea livezii de nuc, fermierii trebuie să acorde o atenție deosebită termenului
de recuperare a investițiilor. Mărimea investiției necesare pentru plantarea unui hectar de
livadă de nuc constituie suma de 96,305 lei.

Termenul de recuperare
a investițiilor
Indicatori de calcul
Elaborarea proiectului de
plantare
Investiţii capitale de plantare a livezii
Total – investiţii
Profit brut anual
Termen de recuperare a
investiţiilor
Numărul de persoane

UM

Calculare

lei

8,000

lei

96,305

lei
lei

104,305
49,387

ani

2.11

pers

business
familial

În baza calculelor prezentate, termenul
de recuperare a investițiilor pentru fermier
va constitui 2.11 ani pentru livada intrată pe
rod (11 ani cumulativ de la plantarea livezii
de nuci), ceea ce prezintă un interes practic
pentru diversificarea activităților și veniturilor în spațiul rural.
Andrei ZBANCĂ
dr., specialist agrobusiness
AGROinform
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Ministerul Agriculturii promite ajutor fermierilor afectați de secetă
Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare promite
ajutor fermierilor ale căror terenuri au fost afectate grav de
secetă, conform unei decizii luate în ședința Grupului de Lucru format pentru monitorizarea și luarea de decizii privind
situația creată în agricultură în
legătură cu seceta.
Șeful Direcției Politici de
Producție și Reglementări de
Calitate a Produselor Vegetale
din cadrul Ministerului Agriculturii, Mihai Suvac a declarat
că în urma evaluării s-a stabilit că seceta a afectat mai mult
gospodăriile agricole din sudul
și, parțial, centrul țării.
„Agricultorii sunt disperați
și au nevoie de ajutor, de aceea
vom pregăti un proiect de lege

prin care să acordăm susținere
financiară tuturor celor care au
avut de suferit din cauza secetei. În zonele afectate recolta de
cereale este sub nivel, în timp
ce în raioanele de nord se recoltează câte 3-4 tone de grâu
la hectar. Media va fi de aproximativ 2 tone de grâne la hectar.
Aproximativ 50-60 la sută din
cantitatea recoltată este grâu
alimentar. Conform calculelor
prealabile, cantitatea de cereale
recoltată, va permite aprovizionarea integrală a întreprinderilor de panificație cu grâu din recolta nouă”, a informat Suvac.
Specialistul a subliniat că
în procesul de recoltare trebuie acordată o atenție sporită
formării fondului de semințe
pentru semănatul culturilor de

toamnă, procedeu de care depinde în mare măsură recolta
anului viitor.
Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov s-a referit la necesitatea evaluării corecte a situației în fiecare raion și localitate
în parte. „Este important să se
acorde ajutorul necesar producătorilor mici, proprietarilor
care îngrijesc terenuri mici și
care au de suferit mai mult de
pe urma secetei. Totuși, sunt
îngrijorat în legătură cu faptul, că deși timpul este prielnic
pentru recoltare, în mai multe
gospodării, organizarea lucrărilor lasă mult de dorit”, a opinat
Bumacov.
Ministrul a precizat că pentru viitorul apropiat este preconizată o reuniune cu partici-

parea factorilor de decizie de la
băncile comerciale, la care va fi
analizată posibilitatea de reeșa-

Seceta și inundațiile au provocat pagube de 887 mil. lei
Autoritățile au evaluat suma
pagubelor produse de secetă și
ploile puternice din ultimele
zile la 887 mil. lei.
Ministrul Agriculturii și
Industriei Alimentare, Vasile
Bumacov, a precizat, în cadrul
ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, că 750 mil.
lei din suma respectivă reprezintă pierderile provocate de
secetă, iar restul - prejudiciul
adus de ploile puternice și de
furtuni.
“În localitățile afectate de
grindină vor fi instalate stații
antigrindină. Precipitațiile căzute vor fi suficiente doar pentru o perioadă scurtă, iar consecințele secetei se vor resimți. În
acest context solicităm Guvernului să se implice în ajutorarea agricultorilor care au avut
de suferit fie de secetă, fie de pe
urma ploilor puternice”, a spus
Bumacov.
Premierul Vladimir Filat a
declarat că sinistrații vor primi
ajutor din partea statului, dar
controlat. “Transmiteți comisi-

ilor specializate în evaluarea și
repartizarea ajutoarelor să nu
se gândească că în contextul secetei vor avea posibilitatea să se
îmbogățească cu banii statului.
Se vor face evaluări în fiecare
caz în parte. Va fi obiectivitate
maximă. Trebuie să beneficieze
de ajutor doar păgubiții”, a subliniat Filat.
Prim-ministrul a recunoscut
că Comisia pentru Situații Excepționale nu deține o evalua-

re obiectivă în privința tuturor
prejudiciilor cauzate de calamitățile naturale și a cerut ca pe
viitor să existe o organizare mai
bună.
Conform experților, peste
o treime din pierderile economiei din acest an se datorează
secetei puternice. Meteorologii
spun că asemenea condiții de
secetă au mai fost înregistrate
în anul 2007.
Totuși, premierul Filat s-a

arătat convins că, în pofida secetei, recolta din acest an va
atinge media din ultimii 15 ani.
Ministerul Agriculturii urmează să estimeze pagubele
cauzate în 10 zile, după care
Guvernul va analiza oportunitatea solicitării ajutoarelor
de la organizații internaționale, în condițiile în care seceta
din anul curent a afectat peste
90% din teritoriul Republicii
Moldova.

În anul curent vom recolta mai puțini struguri
Poama în acest an va avea
un nivel mai ridicat de glucoză,
dar va fi mai săracă cantitativ

comparativ cu anul trecut, cu
aproximativ 25 la sută. Potrivit specialiștilor, strugurii din

acest an vor putea folosiți pentru fabricarea vinurilor de colecție.
Președintele Asociației Producătorilor de Struguri din
Moldova, Sergiu Veșca a declarat pentru Info-Prim Neo că
strugurii din acest an vor putea
fi folosiți mai mult pentru producerea vinurilor de calitate
superioară, pentru colecții, și
mai puțin pentru producerea
vinurilor spumante, care cer un
nivel de aciditate mai ridicat al
strugurilor.
Potrivit lui Sergiu Veșca,
cei care vor dori neapărat să
producă și vin spumant, care
se consumă timp de jumătate
de an,vor trebuie să recolte-

ze strugurii mai devreme și să
respecte o tehnologie specială.
Situația este valabilă atât pentru plantațiile tinere de viță de
vie, cât și pentru cele de mai
mulți ani. În condiții de casă
strugurii trebuie culeși mai
devreme deoarece oamenii nu
folosesc drojdii selecționate.
Perioada cea mai favorabilă
de colectare a strugurilor este
sfârșitul lunii august – începutul lunii septembrie.
Cât privește exportul, Sergiu
Veșca spune că acesta va depinde de prețul pe care îl vor oferi
fabricile autohtone. În cazul în
care un kilogram de poamă va
costa de la 3,5 lei în sus, poamă
nu se va exporta.

lonare a creditelor contractate
de la bănci de către producătorii agricoli mari și mici.

Știința
este departe
de sectorul agricol
Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare este îngrijorat de legătura slabă între
sistemele de educație, de cercetare și de producere în agricultură și planifică reformarea
sectorului.
Funcționarii ministerului
au invitat la o ședință specialiști
din domeniul educației și cercetării pentru a le anunța schimbarea și a colecta opinii despre
administrarea reformei. MAIA
intenționează să elaboreze un
proiect de reformă și bugetul
acesteia pentru a le oferi Parlamentului în cadrul discuțiilor
pe marginea bugetului 2013.
„Nici o politică a ministerului nu este susținută de sectorul
științific”, a declarat ministrul
Agriculturii, Vasile Bumacov,
în deschiderea consfătuirii intitulate „Necesitatea reformei
în cercetare-inovare, educație
și extensiune în domeniul agroindustrial”.
Șef de direcție în cadrul
MAIA, Pintelei Pîrvan, a prezentat un raport elaborat cu
expertiză internațională timp
de doi ani, care a avut menirea
să justifice nevoia de schimbare. „Domeniul de cercetare este
detașat de economie. Se prefigurează concluzia că știința nu
corespunde cerințelor mediului
de afaceri”, a spus demnitarul.
Ideea de reformă a fost primită însă cu scepticism de unii
directori de institute de cercetare, care s-au plâns că nu au fost
consultați, că nu au în dotare laboratoare și au insistat că generează venituri la buget.
Vorbitorii au fost unanimi
însă în privința necesității reformei și a crizei de specialiști.
Potrivit datelor prezentate la
ședință, numai în anul 2010,
din cei 839 de absolvenți ai
Universității Agrare de Stat au
fost angajați doar un sfert, relatează MOLDPRES.

IRIGARE

nr. 13 (120) 20 iulie 2012 

11

Avem sisteme de irigare funcționale,
dar nu le folosim

Este o adevărată aventură să faci agricultură fără irigare. În Republica Moldova sunt
sisteme de irigare funcționale care, însă, nu
sunt solicitate.
Agenția de Stat „Apele Moldovei” dă
din umeri și se arată dispusă să presteze
servicii fermierilor. Ultimii, la rândul lor,
dau vina pe costurile prea mari ale serviciilor prestate de Agenție. Totodată, specialiștii în domeniu spun că ajungem, în fiecare an, să ne plângem că pierdem roada
din cauza secetei pentru că terenurile arabile disponibile nu sunt utilizate eficient.
Din cele 400 de stații de pompare și sistemul adiacent pentru irigare care au existat pe teritoriul țării, astăzi, sunt funcționale 300. Agenția “Apele Moldovei”
poate asigura, din punct de vedere tehnic, irigarea a 80 de mii de ha de terenuri.
Mihai Pencov, director adjunct al agenției
“Apele Moldovei” declară: “Noi avem 300
de stații de pompare le avem și cu cheltuieli
nesemnificative putem să le pornim la solicitare. Sunt funcționale 300, vă dați seama,
nu una și nu 2.
Stațiile de pompare, apeductele, bazinuele de apă, toate rețelele electrice – suntem
dispuși să prestăm servicii fermierilor. Cu
părere de rău nu sunt solicitări.
Culmea este că, în acest an, serviciile
agenției au fost solicitate doar pentru 7000
de ha. Irigarea mică a fost contractată pentru
cel mult 10 mii de ha. Și asta se întâmplă în
mare parte pentru că fermierii nu sunt consolidați în organizații agricole care să le faciliteze activitatea”.
Pintilie Pârvan, șef de direcție la Ministerul Agriculturii afirmă: “Înainte era un agent
economic care încheia un contract cu “Apele
Moldovei”. Acum, pe un sistem de irigare locală pot fi zeci și sute de deținători de cote și
spre regret nu peste tot sunt formate asociațiile utilizatorilor de apă. Acolo unde ele sunt
formate este un președinte care-și asumă
responsabilitatea”.
De menționat că fondarea Asociațiilor
utilizatorilor de apă a fost și una din condițiile programului Compact “Provocările
Mileniului” – tranziția la agricultura performantă. În cadrul proiectului, până în 2015,
urmează să fie reabilitate 11 sisteme centralizate de irigare.
“Vom reabilita până la 11 sisteme centralizate de irigare care ocupă o suprafață de
15,5 mii de ha. Vor beneficia practic peste 9
mii de operatori agricoli din 26 de localități
ale republicii”, spune Sergiu Iuncu, director

de proiect, programul Compact “Provocările
Mileniului”.
“S-au făcut calculele indicatorilor de
performanță economică. La început au fost
selectate circa 26 de sisteme de irigare pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar după
aceasta toate acele sisteme care au avut indice de performanță economică au fost selectate pentru a fi reabilitate”, afirmă Iuncu.
Condiția de bază a fost ca după reconstrucție sistemele să aibă și un stăpân care să
garanteze utilizarea acestora și care, ulterior,
să le primească în gestiune absolut gratuit.
Dar mai avem o problemă, utilizarea ineficientă a terenurilor. Se cultivă tot și oriunde.
Din totalul de 2 milioane hectare de terenuri
agricole țara are capacitatea să asigure irigarea a cel mult 150 de mii de ha.
“Ar fi ideal să avem cel puțin 1 milion 500
mii ha teren arabil sau chiar toate 2 milioane
să fie irigabile. Ar fi ideal dar asta nu a fost și
nu cred că va fi cândva. Asta este întrebarea:
este nevoie de așa cheltuieli și este nevoie
să avem toate terenurile irigabile. Eu cred
că noi nu avem posibilitatea de a le iriga pe
toate.
Nici nu este eficientă această variantă
în condițiile în care agricultorii nu apelează
nici la sistemele existente de irigare. Poziția
lor este simplă: serviciile prestate de Agenție sunt mult prea scumpe”, declară Pintilie
Pîrvan.
Alexandru Slusari, președinte al
“UniAgroProtect”consideră că în condiții de
fors major, producătorii poate și vor recurge
totuși, în limitrele finanțelor de care dispun,
la aceste servicii. Însă, dacă din start erau
mai acesibile pentru fermieri eu cred că situația avea să fie un pic altfel.
Specialiștii sunt de părerea că în aceste
condiții se impune elaborarea urgentă, a noii
structuri de semănături.
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, a efectuat recent
o vizită în localitatea Olănești, raionul Ștefan
Vodă, în timpul căreia agricultorii locali i
s-au plâns că din lipsă de precipitații suportă
cheltuieli pentru irigare de 4-5 ori mai mari
decât cele preconizate. Pierderile sunt considerabile, chiar dacă există sisteme de irigare.
Președintele gospodăriei “Nistru-Olănești” din Ștefan Vodă, Iurie Tulei, cel mai
mare producător de semințe din R. Moldova,
a afirmat că, pentru a-și salva culturile agricole de arșiță este nevoit să folosească sistemul de irigare de cel puțin, două ori pe zi.
“Încă nu am calculat cheltuielile pentru

irigare, dar acestea vor fi de câteva milioane
de lei în condițiile în care costul final al unui
metru cub de apă este de aproape cinci lei.
Anul agricol 2011-2012 a demarat cu probleme, deoarece toamna nu s-a putut semăna
la timp din cauza secetei, iar primăvara au
fost temperaturi foarte înalte. Noi livrăm
producție în șase țări, printre care Olanda,
Franța, Rusia, Ucraina și Belarus, de aceea
sperăm că vom reuși să ne îndeplinim obligațiunile la export,”, a precizat Tulei.
Ministrul Bumacov a declarat că statul
îi va susține financiar, cu aproximativ 5 mil.
lei, pe agricultorii care au irigat terenurile.
Banii vor fi oferiți pentru compensarea energiei electrice consumate la irigare.
Pe de altă parte, un agricultor din satul
Plop raionul Dondușeni, Gheorghe Panfile,

s-a lăudat că după ce a implementat tehnologia “No-Till” culturile agricole se dezvoltă
foarte bine. Acesta prelucrează după tehnologia “No Till” peste 1000 hectare de teren
și afirmă că deși este secetă, în acest an va
recolta până la șapte tone de grâu și 80 tone
de sfeclă de zahăr.
După tehnologia nouă, pământul este
arat o dată la patru ani, oferind o economie
de timp și de bani. Metoda a fost preluată,
acum zece ani, din SUA și este promovată
activ de către ministrul moldovean al Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, care spune că la procurarea tehnicii
agricole necesare pentru cultivarea terenurilor prin metoda “No-Till”, ministerul subvenționează până la 40% din costul total al
tehnicii.

Compania Nic-Ol din orașul Edineț
produce la comandă:

 linii de calibrare a merelor

 descărcătoare mecanice pentru containere

 stupi pentru  mânere mecaalbine
nice pentru captarea containerelor

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

Așteptăm comenzile Dvs. la numerele de telefon:
024692521
069163954
060561222
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Vița de vie în condiții de stres climatic
Ploile și seceta excesivă, manifestate necorespunzător în perioada de vegetație, conduc la dezechilibre morfofiziologice
ale viței de vie, care se reflectă în producție. Vița de vie crește și se dezvoltă armonios când factorii climatici sunt optimi.
rire neuniformă și închisă, procesele de polenizare, fecundare
și legare a boabelor fiind afectate, aspecte ce se vor reflecta
în cantitatea, dar mai ales în
calitatea producției de struguri.
Cele mai afectate vor fi soiurile
pentru struguri de masă. Pentru un aspect comercial bun, la
strugurii de masă se vor aplica
o serie de lucrări precum cizelarea sau toaletarea acestora.

Boli fiziologice
provocate de secetă

Controlul
deficiențelor
nutriționale
Din cauza umidității excesive din luna mai, în unele
plantații au apărut dereglări de
nutriție, determinate, în general, de levigarea rapidă a macroelementelor din sol sau de
inhibarea absorbției în rădăcini
a acestor nutrienți ca urmare
a relației de antagonism care
există între macro și microelemente. Aceste dereglări nu trebuie neglijate, pentru că lipsa

lor se reflectă în cantitatea și/
sau calitatea producției.
Dacă în plantații astfel de
deficiențe nutriționale se manifestă în masă, este recomandată
aplicarea unei fertilizări foliare
NPK + microelemente. Raportul dintre NPK se stabilește în
funcție de starea de vegetație
a butucilor: dacă aceștia sunt
slab dezvoltați se folosește raportul de 1-4-1, iar dacă lăstarii
și aparatul foliar sunt bine dezvoltați se va folosi un produs cu
raportul NPK 0-1-1; 0-2-2; 0-21; 0-1-2 etc.).
Fertilizarea foiliară se aplică
în momentul creșterii boabelor

și înainte de pârga strugurilor.
Atenție! Tratamentul cu fertilizanți foliari se face doar dimineața, când temperatura nu
urcă mai mult de 18-20 °C.

Frigul și umiditatea
excesivă au afectat
înfloritul
De asemenea, vremea capricioasă a influențat negativ
și înfloritul viței de vie. Timpul
rece din luna mai și umiditatea
atmosferică ridicată din această
perioadă au determinat o înflo-

La polul opus, seceta excesivă instalată începând cu luna
iunie influențează negativ dezvoltarea viței de vie.
Insolația excesivă din zilele
caniculare (iulie) poate conduce la apariția unor boli fiziologice precum ,,arsura soarelui
pe struguri”. Această fiziopatie
întrerupe maturarea strugurilor, rezultând pierderi de randament și de calitate. Boala se
poate confunda cu o arsură a
strugurilor cauzată de substanțele fitosanitare.
Zilele toride și secetoase
vor accelera fenofaza de maturare (maturare forțată), determinând fenomenul de ofilire
a strugurilor, uscarea parțială
sau totală a frunzelor și căderea acestora pe rând. Pe fondul
secetei excesive, producția se
diminuează din cauza ofilirii
în ritm accelerat a boabelor. În
aceste condiții trebuie să aveți
în vedere o recoltare timpurie a
strugurilor.

Prima
evaluare
a producțiilor
În perioada iulie-august se
poate face o evaluare a producției de struguri, acolo unde viile au fost afectate de condițiile
climatice nefavorabile înregistrate în acest an (îngheț, grindină, ploi în timpul înfloritului,
secetă excesivă). Se vor număra
strugurii de pe butuc (1-2% din
butucii existenți pe parcelă) și
se va calcula o producție medie
pe butuc prin înmulțirea numărul de struguri de pe butuc cu
greutatea medie a unui strugure, raportat la numărul de butuci analizați.
Producția medie pe butuc
va fi egală cu greutatea medie
a strugurelui înmulțită cu numărul de struguri de pe butuc,
respectiv numărul butucilor
analizați. Greutatea strugurilor variază în funcție de soi.
Astfel de date se pot obține de
la stațiunile de cercetare din
zonă.
După ce am stabilit producția medie pe butuc, rezultatul
îl înmulțim cu numărul butucilor cu rod de pe un hectar,
rezultând o evaluare anticipată
a producției. Această analiză
este foarte importantă pentru a
stabili din timp cu aproximație
necesarul de forță de muncă și
al capacității vaselor de prelucrare a strugurilor.
Revista Ferma

Moldova trebuie să exporte doar produse vitivinicole calitative
Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare îndeamnă companiile vinicole din Moldova să exporte pe piața Federației Ruse doar produse calitative.
Ministerul a convocat recent o ședință cu vinificatori pentru a-i informa despre noile reguli de export în Rusia.
“După aproape 5 ani de negocieri, în
sfârșit, Serviciului Federal pentru Supravegherea și Verificarea Produselor
Alcoolice “Rospotrebnadzor” a acreditat
Centrul Național de Verificare a Calității
Producție Alcoolice din Moldova. Astfel,
companiile vinicole nu vor mai trebui să
livreze mostre la laboratorul specializat
din Rusia, pentru verificare și aprobare,
dar vor putea face acest lucru în Moldova. Centrul Național va avea o responsabilitatea foarte mare, astfel, trebuie să fie
atenți atât vinificatorii la calitatea produselor alcoolice, cât și personalul instituției care va verifica mostrele prezentate”, a
subliniat ministrul Vasile Bumacov.
Centrul Național va verifica deocamdată doar produsele alcoolice îmbute-

liate, dar se poartă negocieri și pentru
verificarea în Moldova a vinului care se
exportă în vrac.
“Vinificatorii care vor dori să exporte în Rusia vor putea prezenta mostre
pentru verificări instituției noastre, după
care vor primi un certificat cu care vor
putea exporta produsele fără să mai stea
în terminalele vamale pentru analize și
verificări, care de obicei durau 7 - 30 de

zile. Este un succes pe care am reușit să-l
realizăm datorită încrederii enorme pe
care o are “Rospotrebnadzor” în Ministerul Agriculturii și a politicilor promovare
de către R.Moldova”, a declarat pentru
Agenția “INFOTAG” administratorul
Centrului Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice, Rodica Sturza.
Ea a spus că responsabilitatea centrului, dar și a agenților economici este foar-

te mare, după ce “Rospotrebnadzor” i-a
prevenit că va verifica periodic loturile de
vinuri exportate pe piața rusă. “Cred că
nimeni nu își dorește repetarea situației
din anul 2006, când Rusia a impus embargo la vinul moldovenesc. Trebuie să
fim destul de precauți și să dovedim că
suntem o țară în care se poate avea încredere”, a accentuat Sturza.
Până în anul 2006, vinurile moldovenești au avut o cotă de peste 60% pe piața
rusă, iar după embargoul din anii 20062007, Moldova a recuperat doar 10% din
această piață, în anul 2010. Deși “Rospotrebnadzor” instituie periodic sancțiuni
în privința vinurilor moldovenești, Rusia rămâne cea mai importantă piață de
desfacere pentru Moldova. Dar așa cum
acțiunile “Rospotrebnadzor”-ului sunt
greu de prevăzut și există pericolul de
restituire a produselor, mulți agenți au
renunțat la livrările în Rusia și se reorientează către alte piețe de desfacere. În
anul 2011, Moldova a livrat în Rusia 2,64
mil. l de băuturi alcoolice.
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Polonia – țara cu cea mai solicitată
producție agricolă
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Lider european în producția de secară, rapiță și cartofi, Polonia a reușit să
parcurgă cu succes etapele de transformare care au urmat perioadei comuniste, devenind în prezent o economie de
piață solidă. Circa 60 la sută din suprafața țării se află în exploatare agricolă,
însă aproape un sfert din populație trăiește încă în ferme mici, ineficiente.
Agricultura utilizează 16,1% din forța
totală de muncă poloneză, dar contribuie cu mai puțin de 4% la formarea Produsului Intern Brut. În sectorul privat
sunt înregistrate peste 2,27 milioane
de ferme, care controlează 94,8% din
suprafața cultivabilă a țării. O fermă
din două produce însă exclusiv pentru
propriile nevoi și comercializează doar
eventualul surplus.
Suprafața medie a unei exploatații
agricole este de 6 hectare, ceea ce face
din Polonia una dintre cele mai fragmentate piețe agricole de pe continent.
Peste 84 la sută din fermele poloneze
dețin suprafețe de teren mai mici de 10
hectare, în timp ce fermele de peste 50
de hectare acoperă doar ceva mai mult
de un procent.
Fărâmițarea terenurilor este o altă
problemă cu care se confruntă agricultura poloneză. În medie, o fermă deține
șase parcele, de multe ori îndepărtate
unele de celelalte, la aproximativ 10 km.
Condițiile pedo-climatice sunt destul
de dificile comparativ cu alte regiuni ale
Europei. Iernile sunt friguroase și lungi,
iar solurile prezintă o aciditate crescută.
Dezorganizarea producției este o altă caracteristică a agriculturii poloneze. Mai
puțin de 70 la sută din producția internă
este efectiv adusă pe piață, de 47% din
exploatațiile agricole.

Subvenții doar
pentru terenul lucrat
Străinii pot achiziționa terenuri agricole la fel ca oricare alt cetățean polonez.
Prețul unui hectar de teren arabil variază între 3.800 de euro și 4.500 de euro,
în funcție de calitatea acestuia. Chiar
și așa, mai puțin de 1% din terenurile
agricole sunt comercializate în fiecare
an, din cauza regulilor stricte ce vizează acordarea subvențiilor directe prin

INFO
BIO
Agricultura ecologică
La sfârșitul anului 2010, un număr de 12.901
ferme erau certificate în agricultura ecologică,
iar 7.681 exploatații parcurgeau perioada de
conversie. Potrivit Oficiului național de statistică, suprafața cultivată în regim ecologic era de
308.095 hectare, ceea ce reprezintă aproximativ
4% din suprafața Uniunii Europene alocată culturilor bio. Mărimea medie a unei ferme organice în Polonia este de 23,8 hectare.

Republica Polonă, în cifre
TEREN AGRICOL: 18,8 milioane ha
(cca. 60,3% din suprafața totală a țării)
TEREN ARABIL: 14,1 mil. ha (cca. 75%
din totalul terenului agricol)
PĂDURI: 9,57 mil. ha
PĂȘUNI PERMANENTE: 1,4 mil. ha
PAJIȘTI: 2,8 mil. ha
LIVEZI: 260.000 ha
POPULAȚIA: 38,2 milioane locuitori
Membru UE din 1 mai 2004

schema de plată unică pe suprafață.
Eligibile sunt doar terenurile utilizate în mod eficient și, prin urmare, micii
fermieri sunt interesați mai degrabă de
asociere sau închiriere decât de a vinde.
În prezent, subvențiile reprezintă aproape jumătate din totalul veniturilor agricole în Polonia.

P.A.C.
Reformă criticată
Ministrului polonez al agriculturii, Marek
Sawicki, a calificat drept „o glumă” proiectul de
modificare a sistemului de repartizare a ajutoarelor între exploatațiile agricole, inclus în propunerile de reformare a Politicii Agricole Comune
(PAC). Sawicki a criticat și prevederile care condiționează circa 30% din subvenții de respectarea măsurilor de mediu.
În 2010, plățile de sprijin în cadrul PAC
acordate Poloniei au totalizat peste 4 miliarde
euro, dintre care aproximativ 1,84 miliarde au
constituit plăți directe, circa 1,93 miliarde au
fost alocate prin programul de dezvoltare rurală
(5,8%) și 219 milioane euro pentru măsurile de
intervenție pe piață.

Exportator net de produse
agroalimentare
Cerealele dețin o pondere de 65% în structura
culturilor din Polonia, iar recolta medie depășește
3,56 t/ha (grâu - 4,39 t/ha; secară - 2,68 t/ha; orz
- 3,49 t/ha), ceea ce reprezintă o jumătate din potențialul terenurilor agricole. Polonia a înregistrat

în ultimii ani un surplus la producția semințelor
de oleaginoase, s-au mărit suprafețele cultivate cu
rapiță, recolta medie fiind de 3,1 t/ha.
Cu peste 10 milioane tone recoltate anul trecut, Polonia este al treilea mare producător de
sfeclă de zahăr din Uniunea Europeană, fiind
alocate pentru această cultură 203 mii hectare în
2011. Producții mari se obțin anual și la cartofi
(10,5 - 11 milioane tone/an), asigurându-se practic în totalitate consumul intern.
Pe de altă parte, Polonia este țara cu cel
mai puternic potențial zootehnic din zona Europei Centrale. Chiar dacă în ultimele decenii
numărul de animale și ferme astfel specializate
au scăzut considerabil, s-a înregistrat o creștere
din punct de vedere al productivității. Așadar,
din 1990 și până în 2010, numărul de bovine la
100 de hectare teren arabil s-a redus de la 54 la
17, cel de porci de la 104 la 99, iar cel de ovine
de la 22,2 la 1,7.

Aderarea la UE, un mare câștig
pentru fermieri
Exporturile de produse agroalimentare au
crescut substanțial odată cu integrarea în Uniunea Europeană. Dacă în 2005, primul an de după
aderare, Polonia reușea să livreze pe piețele externe alimente de 6 miliarde euro, în 2011 valoarea
exporturilor a depășit 14 miliarde euro, dintre
care aproape 11 miliarde s-a datorat comerțului
intra-comunitar. În schimb, valoarea importurilor s-a situat sub cota de 12 miliarde euro.

MECANIZARE
Înzestrare tehnică
O parte importantă din fondurile europene
au fost investite de fermierii polonezi în tehnică
agricolă. În 2010, pe teritoriul acestui stat erau
înregistrate peste 1,46 milioane tractoare, circa 10 unități la suta de hectare de teren arabil.
Practic la 100 de gospodării agricole existau 64
de tractoare.

ECONOMIE
Valoarea producției
Conform rapoartelor estimative, valoarea
totală a producției agricole obținută în 2011 a
fost evaluată la 21,479 miliarde euro, ceea ce
reprezintă 6 la sută din totalul înregistrat pe
teritoriul Uniunii Europene. Sectorul vegetal
a contribuit cu aproximativ 51,6 la sută, dintre
care 20,2% a însemnat valoarea producției de
cereale, iar 9,5% producția de legume și produse
horticole. Valoarea economică a sectorului zootehnic a reprezentat 48,4 procente din totalul
producției agricole.
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Satele moldovenești în criză de viață

Satele moldovenești…cu oameni harnici și înțelepți, își pierd astăzi farmecul și splendoarea de altă dată. Rămân liniștite
la locurile lor, cu tot mai multe
ogrăzi pustii și drumuri sparte.
Vara aceasta am avut ocazia
să merg în mai multe localități
rurale, m-a speriat liniștea și
pustietatea pe care am găsit-o
acolo. M-a nedumerit faptul că
pe potecile înguste am întâlnit
mai mulți bătrâni decât tineri.

La poarta școlii din Delacău
am întâlnit-o pe Mihaela, ea
este elevă în clasa I. Avea cosițele împletite stângaci, iar rochița era un pic prea mare pentru ea. Mi-a spus că trăiește cu
bunelul și bunica, părinții sunt
plecați în Spania și așteaptă cu
nerăbdare să meargă și ea în
curând la ei. Mihaela nu vrea
să trăiască în Moldova, pentru
că este o țară săracă și le plătește buneilor o pensie prea

Și acum mă întreb ce se va întâmpla cu satele noaste peste
10 sau 20 de ani? Poate prea
dur spus, dar se vor transforma
oare toate în cimitire?
Satul Delacău din Anenii
Noi este situat la o distanță de
50 de km de la orașul Chișinău.
Este o localitate cu circa 700
de gospodării și peste 2000 de
locuitori, 30% dintre care sunt
plecați la muncă peste hotare.
În anul 2011 la Delacău au mers
în clasa I doar 16 copii. Oare
câți dintre ei își vor construi
peste ani case în satul natal, câți
dintre ei își vor întemeia aici o
familie?
Bătrânii din sat se plâng că
tinerii pleacă și din păcate nu se
mai întorc la baștină, se plâng
că satul și-a pierdut culoarea
de altă dată, că s-au închis toate întreprinderile unde ar mai
fi putut să activeze tinerii, se
plâng că nu mai au pentru cine
să semene grâu pe terenurile
care nu au reușit încă să fie luate în arendă.

mică. Fetița visează să aibă
mulți bani și să fie alături de
părinți, într-o altă țară, să vorbească o altă limbă, să se joace
cu alți copii, ea vrea să plece
departe pentru că la vârsta de
7 ani înțelege deja ce înseamnă
sărăcia.
Se sting satele moldovenești, stau în liniște, iar lumea
nu mai așteaptă vreo schimbare, pentru că nu mai crede că
s-ar putea schimba ceva. Privesc la liniștea ce-i înconjoară
și merg mai departe. Până a începe școala, ulițele satelor sunt
pustii. Oamenii s-au lăsat de
pământ și nici animale nu mai
cresc. Zic că nu e rentabil. Rar
se-ntâmplă să vezi un om cu
sapa în spate. Nu de lemn, dar
totuși sapă. Puțini își permit luxul de a-și cumpăra un tractor
pentru câteva hectare de pământ. În fiecare familie există
cineva care lucrează peste hotare, iar alții 3-4 așteaptă acasă banii din afară. Nici case noi
nu prea întâlnești, prea puțin

atractiv e satul pentru tinerele
familii. Și chiar de vezi una e și
aceea neterminată, așteptând
banii de peste hotare pentru
acoperiș, poartă, gard…așa e la
moldoveni, dacă n-ai un gard
cât casa degeaba te-ai mai apucat să-ți ridici casă.
În satele Moldovei e criză:
criză de oameni, de profesori,
de medici, de copii, de farmacii
și spitale, e criză de viață. S-a
terminat și gălăgia electorală.
Frații certați din cauza politicii
acum s-au împăcat, deja stau
la o masă și așteaptă verdictul
celor de sus. Iar lor, celor de sus
le pasă prea puțin că la sate sărăcia e la ea acasă, că satele care
i-au născut, crescut și educat se
sting și se duc în pământ. La sat
moare veșnicia.
Statisticile spun că în luna
mai a acestui an, salariul mediu
a trecut puțin peste trei mii de
lei. La sate, realitatea însă este
mult mai dură.
”Am avut o pensie de 77 de
lei, iar acum mi-au mai adăugat
și am 80 de lei”, povestește o
bătrână din satul Humulești.
Școala din satul Humulești
municipiul Chișinău are 9 elevi,
copii de diferite vârste, o singură sală de clasă și doar o învățătoare. Humulești. Un sat străin

de civilizație. Situat la numai
nouă kilometri de Capitală, localitatea pare a fi uitată de către
autorități. Pe străzi bântuie în
fiecare zi sărăcia, neputința și
singurătatea.
Cei aproape 300 de locuitori
din Humulești nici nu mai speră la bunăstare. Se mulțumesc
să trăiască o viață în care singura grijă este cea a zilei de mâine.
Se mint, spunându-și că mai
mult de atât nu pot avea.
În Humulești, localitate cu
primarul la Bubuieci, singurele
persoane oficiale sunt medicul
și profesoara. Asistenta medicală preferă să-și trateze bolnavii pe la casele lor, pentru că
dispensarul nu este decât o clădire care riscă să se prăbușească în orice zi.
În Chișinău se cheltuie milioane pentru drumuri, pentru vizite oficiale, pentru cine
în restaurante și dezmățuri la
Cricova, pentru mii de buletine
de vot și tot felul de renovări și
reparații. Pe când la sate oamenii mor de foame, în adevăratul
sens. Acolo rar se mănâncă carne, înghețată, tortă. Acolo rar se
cumpără haine sau perdele. În
sate mai sunt case fără telefon
fix și femei care se tund anual.
Se mai întâlnesc bărbați care

muncesc 2 ani pentru ași cumpăra căruță și adolescenți care
nu-și fac planuri mari pentru
când vor absolvi școala. Oricum
în sat rămân, maxim posibil –
fac 2 ani de inginerie sau croitorie la o Școală Profesională și
revin în sat. Pentru că sărăcia
s-a reținut în sate, și nimeni nu
face nimic, absolut nimic, pentru oamenii de-acolo.
O simplă privire asupra satelor din Moldova te face să
înțelegi că această țară nu are
nevoie de președinte, nu are
nevoie de clădire luxoasă pentru Parlament sau nici măcar de
politicieni. Pentru că, se pare,
politicienii nu-i văd și nu-i aud
pe oamenii necăjiți care au mai
rămas în această țară. Ce vor
găsi demnitarii noștri când vor
deschide ochii? Cui le vor mai
promite integrare în Uniunea
Europeană?
Până când autoritățile vor
găsi o motivație ca să scoată
satele din Moldova din sărăcie,
oamenii vor continuă să se descurce cum pot. Vor merge pe jos
kilometri întregi pentru a ajunge la un drum asfaltat, iar când
li se va părea drumul prea lung,
vor alege o altă țară.
L.B.

CERERI ŞI OFERTE
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Cereri și Oferte – perioada 1 - 17 iulie 2012 (www. agravista.md)
OFERTE
Nume produs

CantiRegiune
tate
LEGUME ŞI FRUCTE
Ardei dulce Vând ardei dulci
1 tonă
Glodeni, str. Varlaam, Telefon: (249) 24542
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 23923, (236)
Ardei dulce Ardei dulce
3 tone
75341, Telefon mobil: 079207222
Castraveţi
Vând castraveţi
1 tonă
Glodeni, str. Varlaam, Telefon: (249) 24542
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75378
Castraveţi
Castraveţi de seră
3 tone
Ungheni, s. Buzduganii de Jos, Telefon: (236) 50275,
Castraveţi
Castraveţi
1,5 tone
(236) 93762, Telefon mobil: 069784220
Castraveţi
Vând castraveţi
500 kg Făleşti, s. Doltu, Telefon mobil: 069319420
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 23923, (236)
Castraveţi
Castraveţi
2 tone
75341, Telefon mobil: 079207222
Roşii
Vând roşii
1 tonă
Glodeni, Telefon: (249) 24542
Ungheni, s. Valea Mare, Telefon: (236) 43230, Telefon
Roşii
Roşii
1 tonă
mobil: 078284456
Nisporeni, s. Barboeni, Telefon: (264) 43636, Telefon
Roşii
Roşii crescute în seră
300 kg
mobil: 078049648
Roşii
Roşii crescute în seră
500 kg Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon mobil: 068470671
Ungheni, s. Grozasca, Telefon: (236) 94299, Telefon
Roşii
Roşii de seră
2.5 tone
mobil: 068022244
Dovlecei
Vând dovlecei
500 kg Glodeni, Telefon: (249) 24542
Vinete
Vând vinete de sera.
700 kg Glodeni, Telefon: (249) 24542
Ungheni, s Buzduganii de Jos, Telefon: (236) 50275,
Vinete
Vinete de seră
5 tone
(236) 93762, Telefon mobil: 069784220
Ungheni, s. Manoileşti, Telefon: (236) 73253, Telefon
Vinete
Vinete
3 tone
mobil: 0795 50647
Pepene verde
Ungheni, s. Cornova, Telefon: (236) 47518, Telefon
Pepene verde
3 tone
(harbuz)
mobil: 068231194
Pepene verde Vând pepeni verzi
15 tone Făleşti, s. Doltu, Telefon mobil: 069319420
Ungheni, or. Corneşti, Telefon: (236) 60545
Piersici
Piersici
1 tonă
ANIMALE VII ŞI PRODUSE ANIMALIERE
Se vinde stup cu albine şi
Făleşti, satul Horeşti, Telefon: (259) 77174, (259)
Albine
15 bucăţi
miere
77012, Telefon mobil: 079850249
Produse
Ungheni, s. Todireşti, Telefon: (236) 49453, Telefon
Miere polifloră
nelimitat
apicole
mobil: 069239827
Produse
Vând mere de albină po500 kg Glodeni, Telefon: (249) 57432
apicole
lifloră
Produse
Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 42561, Telefon
Carne de porcină
15 tone
animaliere
mobil: 079045980
Făleşti, s. Navîrneţ, Telefon mobil: 069194851
Porci
Carne de porc masă vie
5 tone
Se vând purcei cu greutatea
Porci
30 bucăţi Făleşti, s. Navîrnet, Telefon mobil: 069194851
de 10-15 kg
Hînceşti, s. Caracui, Telefon: (269) 23408, Telefon
Porci
Animale vii-2 bucăţi
260 kg
mobil: 068083841
Descriere produsului

ALTELE
Ungheni, s. Frăsineşti, Telefon: (236) 45449, Telefon
10 tone
mobil: 069246057

Porumb

Porumb alimentar

Grâu

Comercializarea grâului
roada 2012

20 tone

Hînceşti, Obileni, Telefon: (269) 23408

Lucernă

Vând seminţe de lucernă

500 kg

Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249) 41656, Email:
bandalacion@gmail.com

Fân şi senaj

Lucernă balotată

1500
unităţi

Orhei, Clişova, Telefon mobil: 69875242

Oloiniţa produsă în Umani
Fermmas stare foarte bună 1 unitate Ungheni, s. Chirileni, Telefon mobil: 060074973
Capacitatea 350-400 kg/ora
Nisporeni, s. Barboeni, Telefon: (264) 43636, Telefon
Echipamente
Comercializează tractor T-40 1 bucata
mobil: 078049648
agricole
Se vinde încărcător, “CAREchipamente
Făleşti, s. Sărata Veche, Telefon: (259) 64 441, TelePATET”, anul fabricării 1992, 1 unitate
agricole
fon mobil: 0693 25319
starea tehnică - lucrătoare
Mijloace de
producţie

CERERI
Nume
produs

Descriere produsului

Cantitate Regiune

Soia

Achiziţionăm soia în
cantităţi mari

nelimitat

Soia

Achiziţionăm soia în
cantităţi nelimitate

nelimitat

Floareasoarelui

Achiziţionăm floarea
soarelui în cantităţi mari
pentru export

nelimitat

Muştar

Cumpăr muştar

nelimitat

Bovine

Cumpăr două vaci de
lapte

2 unităţi

Mazăre

Mazăre furajeră

200 tone

Grâu

Grâu alimentar 23%
gluten, 85% IDC

150 tone

Grâu

Grâu alimentar 23%
gluten, 85% IDC

150 tone

Cantemir s. Antoneuca, Telefon mobil:
060006888
Drochia, str. Independentei,48, Telefon: (252)
27032, turcanu.vasile@ymail.com, Email:
helian@mail.md
Drochia, str. Independentei,48, Telefon: (252)
27032, turcanu.vasile@ymail.com, Email:
helian@mail.md
Drochia, s. Antoneuca, Telefon mobil:
060006888, Fax: (252) 27032, Email:
vasturvas@yahoo.com
Drochia , s. Chetrosu, Telefon: (252) 54844,
Telefon mobil: 069326776
or. Chisinau,str. Armeneasca 29/1, Telefon:
(22) 23455, (22) 27415, Telefon mobil:
079480289
Ungheni, s. Valea Mare, Telefon mobil:
069709509
Ungheni, s. Sculeni, str. D. Cantemir 1,
Telefon: (236) 63629, (236) 63419, Telefon
mobil: 069121750

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md

MONITORIZAREA PIEŢEI ANGRO
DE FRUCTE ŞI LEGUME

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

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

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

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

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

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

Abonaţi-Vă la ziarul AGROMEDIAINFORM
şi Veţi primi:

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

132 de lei
pentru abonament anual

 creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
 îngrijirea livezilor şi viilor,
 creşterea animalelor,
 idei de afaceri profitabile argumentate economic.

Preţuri de abonare (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

12

36

72

108

132

* august vacanţă

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

21948

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

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

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

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

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

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

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

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

