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Seceta va afecta Moldova în fiecare an
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Profesorii de la Academia de Științe a Moldovei susțin că Republica Moldova va fi afectată de secetă an de an. Și asta pentru că țara noastră se află în zonă de stepă. Mai mult,
academicienii recomandă agricultorilor să planteze culturi rezistente la secetă.
“Seceta este inevitabilă. Ar fi bine ca
aceste consecințe să fie bine analizate și
acolo unde nu crește rapiță, nu trebuie de
semănat. Acolo unde nu cresc roșii, dacă
nu avem irigare, tot nu trebuie de semănat.
Trebuie de semănat acele culturi care asigură o productivitate în condiții de insuficiență de umiditate”, a menționat doctorul
habilitat, Academia de Științe a Moldovei
Vasile Botnaru.
Din cauza secetei, în anul curent fiecare a zecea fântână din țară a secat. Potrivit
specialiștilor Centrului Național de Sănătate Publică, cel mai mult au fost afectate
bazinele acvatice din centrul și sudul țării.
”Avem foarte multe localități unde a
scăzut foarte mult nivelul apei, chiar și au
secat. Aproape 10 la sută din fântânile care
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au secat, în unele zone a scăzut cu până la
un metru nivelul apelor din sondele arteziene, este vorba de ape de profunzime, deoarece nu se mai alimentează fiindcă sunt
puține precipitații și se extrage mult mai
multă apă decât era prognozat la început.
Trebuie să ne reorientăm la utilizarea resurselor de apă de suprafață”, a subliniat
Ion Șalaru, specialist în calitatea apei.
Totodată, directorul Agenției Apele Moldovei spune că țara noastră nu se
confruntă cu o criză a apei, ci cu lipsa rețelelor speciale de distribuire și aprovizionare cu apă.
„Rezervele apelor de suprafață este de
circa, în râurile transfrontaliere pe Nistru
și Prut avem o rezervă de șase miliarde de
metri cubi. Avem suficiente rezerve de apă,

dar problema este în modul de utilizare a
acestora”, susține directorul Agenției „Apele Moldovei”, Marin Adam.
Pe de altă parte, meteorologii spun că în
luna august trebuie să ne așteptăm la o secetă și mai severă.
„Pentru luna august se prognozate precipitații sub normele climatologice, deci
pericolul secetei este ridicat”, a precizat șeful direcției Serviciul Hidrometeoe, Rodion
Domenco.
Rodion Demenco mai spune că, în august, se așteaptă temperaturi de până la 39
de grade. Izolat, aceste valori pot fi depășite.
Valoarea maximă pentru această lună
este de 40,5 grade Celsius și a fost înregistrată în 2007, la Tiraspol.
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În acest an strugurii vor fi mai scumpi
cu 10 la sută, spun specialiștii

Prețul produselor alimentare
va crește cu 10%
La mijlocul anului viitor prețul produselor alimentare ar putea crește cu până
la 10 la sută. Prognoza a fost
făcută de Banca Națională,
în temeiul consecințelor secetei din anul curent. În același timp, economiștii promit
o scădere a inflației pentru
anul 2013.
“La unele produse prețurile vor crește mai mult,
la alte produse prețurile vor
crește mai puțin. Deja noi
știm că există presiuni calre
pe cereale și porumb care vor
afecta prețurile la făinoase și
făină”, a declarat guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțan.
Conform Băncii Naționale, un alt factor care influențează indicatorii economici
este scăderea transferurilor
bănești de peste hotare.
Important nu este cifra
cât trendul. Dacă anul trecut

remiterile au crescut cu 17
la sută, anul acesta este sunt
aproape de zero”, a menționat Drăguțan.
Potrivit conducerii Băncii Naționale, paralel se reduce consumul și cererea
pe piața internă, iar în consecință scade Produsul Intern Brut. În același timp,
prognozele Băncii referitor

la inflație pentru anul viitor
sunt optimiste.
Experții spun că inflația va
scădea de la 4,4 la sută pînă la
3,9 la sută. Pe piața internațională a resurselor energetice se așteaptă o stabilizare
a prețurilor, cu o tendință de
scădere. La sfârșitul anului
curent, nivelul inflației la fel
va constitui 3,9 procente.

În acest an vom plăti mai mult
pentru struguri. Specialiștii de la Ministerul Agriculturii spun că, din cauza
secetei și a grindinii, strugurii se vor
scumpi cu 10 la sută. Ei avertizează că
recolta de struguri va fi mai mică cu 60
de mii de tone, față de anul trecut.
Andrei Panfil din satul Bălăbănești, Criuleni are 20 de hectare de viță
de vie. Bărbatul spune că grindina i-a
compromis jumătate din recoltă.
Din cele 100 de tone de struguri
planificate, producătorul speră să culeagă măcar 40.
„Cincisprezece minute mi-a luat
un an de muncă. Strugurii care au rezistat, au un aspect exterior mai bun.
Pe aceștia îi voi alege și îi voi scoate la
realizare. Ceilalți îi dau jos sau îi arunc
în groapă”, mărturisește Andrei Panfil,
producător de struguri.
Reprezentanții Ministerului Agriculturii spun că producătorii agricoli
au suportat, în acest an, cheltuieli în
plus. Iar acest fapt va determina creșterea prețului la struguri. Pentru a evita asemenea situații, oficialii recomandă agricultorilor să-și asigure culturile.

„Am analizat cheltuielile de la mai
mulți producători și acestea se ridică la
soiurile pentru vin la nivel de 20-25 de
mii de lei la hectar. La soiurile de masă
cheltuielile sunt cu mult mai mari și
constituie circa 40-45 de mii de lei la
hectar. Având astfel de cheltuieli este
clar că și prețul de cost este puțin mai
înalt decât în anii precedenți”, declară
șeful serviciului Viticultură din cadrul
Ministerului Agriculturii, Valeriu Cebotari.
În 2011 un kilogram de struguri de
vin costa cel puțin 3-4 lei. Anul acesta
prețul va fi de peste cinci lei.

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 02.08.2012
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În contextul secetei:
UE va recolta mai puține cereale

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI

Agricultura afacerea cui?
De la o vreme agricultorii
din Moldova au devenit milionari: poate pentru că se confruntă cu milioane de probleme și milioane de dezamăgiri.
Și acești milionari ai neamului
care se „spetesc” din zori până
în noapte în câmp, au îndrăznit
să-și ridice fruntea, să-și apere
drepturile și pentru prima oară
au ieși în stradă.
Nu știu dacă guvernanții au
reușit să-i privească în ochi, să
le privească mâinile și să-i întrebe cum se descurcă într-un
an atât de dificil, cum își achită
dobânzile la bancă… Cel puțin
în sudul Moldovei, eu nu am
zărit nici un milionar în rândul
protestatarilor, am văzut doar
niște oameni sărmani, obosiți
de munca care nu le mai aduce
venitul multașteptat, oameni
care au pierdut tot din cauza
secetei și nu mai au de unde să
plătească impozite.
Țăranii din Republica Moldova sunt în mare parte oameni
simpli, care poate nu știu să
vorbească ca de la tribună, dar
au meritul deosebit de a asigura
o țară cu pâine. Cred că acești
oameni, pe care se țin de fapt și
satele moldovenești, merită tot
respectul și înțelegerea din partea conducerii țării. Ei merită să
fie ascultați și auziți. Poate peste ani, odată cu implementarea
noilor tehnologii de producere,
agricultura Moldovei va reuși să
iasă din impas, iar agricultorii
vor fi în stare să achite și taxe
mai mari, până atunci însă ar
fi bine să căutăm milioanele în
altă parte.
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Producția medie de cereale
la hectar a Uniunii Europene
va fi mai mică față de anul trecut cu 0,6%. Însă cele mai mari
scăderi se vor înregistra la cartof (5,3%) și floarea-soarelui
(5,8%), se arată în ultimul buletin informativ publicat de Monitoring Agricultural Resources
(MARS).
În ciuda acestui fapt, randamentele la cereale vor fi mai
mari cu 2,2% comparativ cu
media ultimilor 5 ani, la grâu
creșterea fiind de 0,3%, la orz
1,1%, iar la porumb boabe de
6,4%. Față de același reper, la
rapiță se prognozează o reducere de 4,2%, dar se estimează
creștere la floarea-soarelui (3,7)
și la cartof (0,4%).
În opinia specialiștilor de
la MARS, producțiile medii se
vor reduce în acest an din cauza temperaturilor ridicate, peste valorile înregistrate în 2011,
la care se adaugă lipsa ploilor.
Spania, Italia (zona de est) și
Germania (zona de nord), mari
producătoare agricole, au fost
țările cele mai afectate de secetă din UE-27. Pe de altă parte,
condițiile au fost prielnice în
Marea Britanie, cea mai mare
parte a Franței, Austria, România și Bulgaria. Însă, la momentul de față, valurile cu temperaturi excesive din România și
Bulgaria stârnesc îngrijorări.
Față de estimările anterioare, producția de porumb va fi
mai bună datorită condițiilor
favorabile din Franța și România. Comparativ cu datele
publicate în urmă cu o lună,
MARS a revizuit prognozele în
scădere la celelalte culturi principale de câmp.
Menționăm că MARS este
o instituție comunitară care
lucrează pentru Comisia Europeană. Elaborează prognoze
pentru culturi și alte activități
agricole și de dezvoltare rurală.
Evaluările timpurii, impactul
lor asupra economiilor rurale
și asupra mediului constituie o
bază științifică și servesc politicilor agricole și alimentare ale
Uniunii Europene.

Piața mondială
a grâului
Condițiile climatice nefavorabile au continuat să anime
piața de cereale și în săptămâna
trecută. Într-adevăr, seceta din
bazinul Mării Negre a determinat IGC să revizuiască o scădere
a producției mondiale de grâu
la 665 milioane de tone, față de
671 milioane de tone cât erau
estimate în luna precedentă.
Acest declin al producției este
atribuit scăderii puternice a

producției din Rusia la 49 milioane de tone, față de 56,2 milioane de tone câte au fost înregistrate în anul trecut.
Prin urmare, exporturile
din această țară ar putea fi de
numai 11 milioane de tone,
cifră care urmează să fie comparată cu cele 22 milioane de
tone exportate în campania
2011/2012. În schimb, în Franța condițiile meteo favorabile
din ultimele două luni au pus
FranceAgriMer să revizuiască
în creștere producția de grâu la
35,9 milioane de tone, față de
34,4 milioane de tone în anul
anterior. Cu toate acestea, ploile persistente de la începutul
lunii iulie au început să îngrijoreze operatorii în privința
calității, având în vedere faptul
că umiditatea în exces duce la
diminuarea calității și favorizează atacul de boli.

Piața externă
a porumbului
Lipsa de apă din Cordonul Porumbului continuă să
neliniștească operatorii și să
alimenteze nervozitatea piețelor. În acest context, prețul
porumbului înregistrează, încă
o dată, o creștere accelerată pe
ambele maluri ale Atlanticului.
Raportul USDA din 30 iunie nu

a furnizat decât foarte puține
elemente noi în revizuirea creșterii suprafețelor de porumb
semănate. Astfel, adversitățile
climatice atrag atenția piețelor,
astfel că o mare parte a culturii
de porumb se găsește în faza de
polenizare pe parcursul următoarei săptămâni. Prin urmare,
cu fiecare zi fără precipitații
randamentul porumbului scade. În plus, mulți analiști își
revizuiesc în scădere estimările
privind randamentul în SUA.
Paradoxal, IGC anunță o creștere a estimărilor privind producția mondială de porumb la
917 milioane de tone în special
datorită ameliorării condițiilor
climatice din China.

dițiile de cultură se degradează
în fiecare săptămână, cum ilustrează evoluția culturilor, condițiile climatice din Cordonul
Porumbului pentru săptămânile viitoare vor stabili direcția
prețurilor la semințele oleaginoase.
Prețul florii-soarelui este
în creștere ca urmare a condițiilor climatice din zonele prin-

Piața externă
a orzului
Prețul orzului a fost în creștere în ultima săptămână ca
urmare a pantei ascendente pe
care se afla împreună cu celelalte cereale furajere. O balanță
negativă a porumbului face ca
prețul orzului să se mențină la
un nivel ridicat, ținând cont de
producțiile reduse din Ucraina.

Piața externă
a oleaginoaselor
Soia. Seceta din Cordonul
Porumbului este de natură să
neliniștească, având în vedere
influența asupra potențialului
real de producție al soiei din
Statele Unite. În acest context,
INFORMA revizuiește în scădere estimările randamentului
pentru soia americană. În plus,
interesul cumpărătorului din
China pentru soia se confirmă,
așa cum ilustrează vânzarea a
1,2 milioane de tone de soia din
SUA cu o destinație necunoscută, care va fi probabil China. În
cele din urmă, în timp ce con-

cipale de producție. Evoluția
prețului petrolului nu este favorabilă uleiurilor vegetale, însă
starea culturii de soia din SUA
influențează prețul oleaginoaselor pe piețele internaționale.
Prețul rapiței își continuă
evoluția și depășește acum pragul psihologic de 500 euro/tonă
în cazul contractelor cu scadența în noiembrie 2012. În ciuda
unui context economic dificil și
cu un preț al petrolului cu cel
mai scăzut nivel din ultimele
9 luni, cantitățile procesate se
mențin la niveluri normale ca
urmare a creșterii prețului. Astfel, partea din cifra de afaceri
care provine din șrot reprezintă în jur de 28% din cifra totală
de afaceri a procesatorilor, față
de numai 20% în medie pentru ultimii 5 ani, ceea ce explică creșterea bruscă a prețului
la semințele de rapiță în ciuda
scăderii prețurilor la ulei.
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Asocierea în grupuri – soluția pentru
producătorii mici
Pe membrii grupului de vânzări de la Hâncești i-am
găsit muncind. Își adunau recolta de piersic pentru a o
vinde împreună. Erau mulțumiți că nu trebuie să meargă la piață, ci pot vinde direct din livadă.
Grupul de vânzări de la Hâncești a fost format cu 4 ani în
urmă de către 21 de producători
de piersic, din trei localități vecine: Stolniceni, Sipoteni și Logănești.
„Grupul a fost format cu
suportul Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova
AGROinform, dar inițiativa a
venit mai mult din partea producătorilor”, afirmă Maria Rotaru,
director al „Centrului de Extensi-

une în Agricultură”, Hâncești.
După procesul de repartizare
a terenurilor, producătorii de la
Hâncești au devenit proprietari
de terenuri arabile și livezi pe care
nu erau pregătiți să le prelucreze.
„În primii ani ne-am descurcat destul de greu. Fiecare lucra
în felul său, fără a respecta o tehnologie anumită de producere.
Cea mai mare problemă era însă
comercializarea producției. Noi
deținem câte 0,7-1 ha livadă de

piersic, suprafață care nu ne permite să asigurăm cantități mari
de producție și respectiv să obținem un preț competitiv”, relatează membra grupului de vânzări
Ecaterina Sajin.
De aici a venit necesitatea de
a forma un grup de vânzări (GV)
specializat în producerea piersicilor. În cadrul grupului, producătorii nu se cooperează doar
pentru a comercializa împreună,
dar sunt instruiți de specialiști în
domeniu cum să obțină recolte de
calitate.
„Împreună cu ceilalți membri
ai GV am participat la un șir de
seminare și schimburi de experiență. Am fost și la Cahul, Zaim,
Durlești și Ștefan Vodă. Am învățat toată tehnologia: cum se cu-

Moldova a interzis importul de carne de porc
din Ucraina
rii economici. În baza informației parvenite de la Oficiul
Internațional de Epizootii,
cât și din Ucraina de la colegii noștri, în legătură cu apariția pestei africane porcine”,
a declarat directorul Agenției sanitar-veterinare, Vasile
Bahău.
Restricția va dura până la
lichidarea epidemiei și emiterea, de către autoritățile
ucrainești, a permisiunii de
export a cărnii din regiunea
Zaporozhye.
Moldova a interzis importul de carne de porc din Ucraina, regiunea Zaporozhye. Restricția a fost aplicată după ce
Oficiul Internațional de Epizootii a anunțat despre depistarea unei epidemii la mai multe
ferme de porci din regiune.
Directorul agenției sanitaro-veterniare, Vasile Bahău a
confirmat prezența epidemiei.
El a precizat că animalele s-au
îmbolnăvit de pesta porcină
africană.
„Da, noi am pus restricția
pentru a fi la curent operato-

răță, cum se taie în verde, cum se
altoiește, se rărește și stropește,
cu ce se stropește.
Oamenii muncesc și doresc să
învețe lucruri noi.
Noi nu avem tehnica noastră
și suntem nevoiți să ne cooperăm
și la arat, la stropit. Sunt foarte
mulțumită de activitatea pe care o
desfășurăm împreună”, povestește cu entuziasm Ecaterina Sajin.
Membrii grupului au relatat
că printre ei sunt doar doi producători cu studii de specialitate.
Ceilalți acumulează cunoștințe în
cadrul instruirilor.
„Oamenii participă cu plăcere
la ședințele de instruire. Avem în
rândul membrilor și fermieri tineri care au livezi de piersic foarte îngrijite. Livezile acestora ser-

vesc drept model pentru ceilalți”,
a spus Maria Rotaru.
Producătorii de la Hâncești
consideră că cultivarea piersicului este o afacere profitabilă, fructele se bucură de cerere sporită,
iar condițiile climaterice din regiune sunt favorabile pentru producerea acestei culturi. Ei afirmă
că cei care se întorc de la munca
de peste hotare se încadrează, în
mare parte, în agricultură, au nevoie de instruire și tind să devină
și ei membri ai GV.
Fermierii mici trebuie să se
coopereze în grupuri, este un instrument utilizat în practica europeană și care necesită suport și
eforturi combinate din partea donatorilor și ONG-urilor de profil
din Republica Moldova.

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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Albinele riscă să rămâne fără hrană
Apicultorii din Republica
Moldova intenționează să solicite Ministerului Agriculturii
și Guvernului sprijin pentru
completarea rezervelor de hrană pentru iernatul familiilor de
albine.
Albinele sunt în pericol, deoarece seceta din acest an a di-

minuat simțitor și cantitățile de
miere.
O familie de albine are nevoie de aproximativ 8 kg de miere
pentru a ierna.
La ora actuală, apicultorii
nu se gândesc cum să câștige
mai mult din vânzarea mierii, dar își fac griji cu ce își vor

hrăni albinele pe timp de iarnă,
potrivit președintelui Asociației
Naționale a Apicultorilor, Ștefan Condratiuc.
În acest an, mierea de salcâm și cea de tei a fost produsă
în cantități infime. Albinele nu
au avut o perioadă bună pentru
culesul nectarului nici din floarea soarelui, nici de pe plantațiile de salvie și levănțică.
În plus, și mierea produsă
din nectarul florilor de câmp
este mai puțină, în situația în
care seceta a afectat toată vegetația.
„Încă nu cunoaștem volumul mierii colectate. În câteva
locuri, unde a plouat un pic mai
mult, s-a adunat ceva miere de
la floarea soarelui – la nord un
pic – , dar sudul este compromis în totalitate”, a declarat
Ștefan Condratiuc.
Prețul mierii a crescut în ultima perioadă. Un kg de miere
se vinde la producător cu 50-80
de lei.

Deficitul de precipitații în sol
este foarte mare
Republica Moldova are nevoie ca cel puțin toamna, iarna
și primăvara viitoare să fie mai
umede decât de obicei pentru a
recupera deficitul de apă care
s-a creat din cauza secetei începută încă din vara lui 2011.
Declarația a fost făcută de către
directorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ilie Boian.
Șeful Hidrometeo susține
că deficitul de precipitații este
prea mare și că nu ne putem
aștepta ca degrabă să fie recuperat. Totodată, Ilie Boian a
comunicat că, potrivit datelor
unui laborator hidrometeo din
Marea Britanie, activitatea soarelui în 2012-2013 atinge vârful
activității din ultimii 11 ani și
această perioadă este caracterizată prin temperaturi înalte și
precipitații puține. „Nu pot să
spun cu certitudine, dar ne putem aștepta ca și în anul următor să avem temperaturi înalte
și puține precipitații”, a subliniat Ilie Boian.
Totodată, directorul Serviciului Hidrometeorologic de

Stat a comunicat că ploile care
au căzut în ultima perioadă în
Moldova, puternice și sporadice, nu au contribuit practic cu
nimic la îmbunătățirea situației, deoarece ele, fiind puternice,
s-au scurs în râuri și râulețe, iar
solul nu a fost umezit.
În perioada aceasta mai
multe fântâni din zonele rurale
ale țării au secat. Ion Cucenic,
șeful Direcției managementul

resurselor de apă, din cadrul
Agenției „Apele Moldovei”, a
spus că seceta s-a instalat din
iulie 2011 și a afectat fântânile
și izvoarele. Potrivit lui, inițial
au început a seca fântânile cu
izvorul slab, după care au fost
afectate și celelalte din cauza că
a crescut volumul de apă extras
din ele, inclusiv în scopuri de
irigare.
Ion Cucenic a menționat că
precipitațiile căzute în toamna
și iarna trecute nu au fost destule pentru a mări nivelul apelor în sol. „Ploile care au căzut
acum, chiar și cea de ieri, s-a
scurs și practic foarte puțin a
intrat în sol”, a remarcat șeful
Direcției.
Cât ține de situația din râurile Prut și Nistru, Ion Cucenic,
a comunicat că totul este sub
control și nu vor apărea probleme la alimentarea cu apă a prizelor de pe aceste râuri. Totodată, chiar dacă volumul de apă
e scăzut, conform prognozelor,
vor fi asigurate toate ramurile
economiei și populația țării.

Consumăm fructe și legume
pline cu nitrați
Specialiștii Centrului de Sănătate Publică (CSP) din Chișinău au depistat cantități sporite
de nitrați în fructele și legumele
comercializate în Capitală. Asta
după ce au fost investigate circa
500 probe de fructe și legume,
atât de import, cât și autohtone.
În 6,3% din probe investigate
au fost depistate valori supra limită a conținutului de nitrați. Astfel,
la pepene galben, produs autohton, au fost prelevate 8 probe. În
una dintre aceste probe cantitatea de nitrați era de 105 mg/kg,

norma fiind de 90. Pepenele galben de import indică o depășire a
cantității de nitrați admisibile de
3-4,2 ori. Cea mai mare cantitate
de nitrați a fost depistată în pepenii galbeni importați din Ucraina
și Olanda. În același timp, probele colectate din pepenii verzi atât
autohtoni, cât și de import nu au
arătat o depășire a cantității de
nitrați admisă.
Depășiri ale normei de nitrați s-au depistat și în dovlecei,
sfeclă roșie, cartofi, castraveți,
ceapă verde, vinete, banane.

Omizile fac ravagii în livezi
În Centrul și Sudul Moldovei
omizile fac ravagii pe trenurile
agricole și în livezi.
Cercetătorul științific al Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, Mihai Batco, a
declarat că raioanele Leova, Nisporeni, Criuleni, Călărași, Orhei,
Căușeni și Comrat suferă cel mai
mult de pe urma omizilor.
“În majoritatea acestor raioane s-au depistat câte 30 de
hectare de focare. Agenții economici sunt disperați. În perioada
caniculară, ouăle depuse de către
fluturi s-au dezvoltat, iar acum
omizile au împânzit pomii fruc-

omizile au împânzit și lanurile
de porumb și sorg și le mănâncă
frunzele.
“Focarele de omizi pot fi nimicite doar cu o tehnică specială
de combatere a dăunătorilor. De
asemenea, agricultorii trebuie să
apeleze la magazinele specializate pentru a procura substanțe
speciale de stropirea pomilor și a
lanurilor de porumb. În perioada
caniculară, omizile au capacitatea de a se înmulți rapid, așa că
agricultorii trebuie să i-a măsuri
cât mai curând pentru că riscă să
rămână fără de recoltă”, a precizat sursa citată.

tiferi. Pe lângă faptul că golesc
copacii de frunze, acestea atacă
și fructele, iar daunele provocate
sunt considerabile”, a spus cercetătorul.
Mai mult, Batco susține că

Potrivit cercetătorului, agenții economici care se confruntă
cu probleme legate de apariția
dăunătorilor pot solicita consultații Institutului de Cercetări
pentru Protecția Plantelor.

SRL “PRODMARKET”
PRESTEAZĂ:

COMERCIALIZEAZĂ:

 servicii tipografice

 nisip

 pietriș

 servicii de transport

 ciment

 metal

Tel.: 060060035

6

APĂ

 nr. 14 (121) 31 iulie 2012

Fiecare al doilea cetățean al Moldovei Ungheniul și Nisporeniul
nu are acces la apă potabilă de calitate rămân fără apă
Lipsa apei potabile de calitate rămâne o problemă
nerezolvată în Moldova, în condițiile în care 45%
dintre locuitorii țării nu au acces la aceasta, s-a
constatat, vineri, într-o ședință a Curții de Conturi
(CC), ai cărei specialiști au prezentat un raport cu
privire la construcția sistemelor de alimentare cu
apă și canalizare și gestionarea acestora de către
autoritățile centrale și locale.
În ședință s-a anunțat că
65% dintre țevile de canalizare în funcțiune au termenul de
exploatare expirat, dar autoritățile nu au implementat în ultimii ani proiecte de construcție și reabilitare a sistemelor de
evacuare a apelor reziduale și
de epurare, astfel, existând riscul de poluare a apei. Fondurile
fixe la obiectivele respective au
un grad sporit de uzură, folosesc echipamente inutilizabile
și învechite cu un consum excesiv de energie electrică, pierderile de apă în rețele rămân
mari. Toate acestea afectează
capacitatea economico-financiară a întreprinderilor din
sector, iar specialiștii acestora
nu sunt capabili să găsească
metode de rezolvare a situației
dezastruoase și să creeze condiții pentru atragerea investițiilor în vederea modernizărilor.
În ultimii ani, autoritățile au alocat peste 544 mil. lei
Fondului Național Ecologic
pentru modernizarea sistemului de canalizare; alți circa 550 mil. lei au fost oferiți
cu titlu de grant de donatori
străini, pentru reabilitarea și
construcția sistemelor de canalizare și epurare.
Auditorii CC au invocat
exemplul cu proiectul Băncii
Mondiale de reabilitare și con-

strucție a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Corjova, finalizat în anul
2008, și pentru care Guvernul
în parteneriat cu „Apă-Canal”
au cheltuit $12 mil.
Totodată, specialiștii au
constatat că Ministerul Mediului și agenția
„Apele Moldovei” nu dețin informații privind
starea tehnică și
lucrările de reabilitare la sistemele de canalizare și epurare,
care se efectuează în localitățile
rurale și urbane
ale țării; nu au
creat un mecanism eficient de
control și coordonare a activităților antreprenorilor.
Reprezentanții CC au enumerat cele mai
grave
eșecuri
din sector din
ultimele trei ani,
inclusiv nefinalizarea proiectului
de livrare a apei
potabile de calitate la Cahul;

faptul că nu a fost reconstruită
stația de pompare de la Soroca și nu s-a încheiat construcția conductei prin care apa din
Nistru să ajungă în oraș; eșecul
proiectului de construcție a
sistemelor de epurare la Orhei,
ale cărui autorități au primit
alocații de 2,8 mil. euro din
fondurile oferite de structuri
europene.
În linii mari, s-a estimat că
doar 18,8% dintre fondurile
alocate sectorului revin mediului rural, fiind extrem de
insuficiente în situația în care
sistemele de canalizare și cele
de epurare a apei de la sate sunt
într-o stare deplorabilă.

„Nu-i apă în fântâni. Nu-i
apă deloc. Ne trezim dimineață, în zori, ca să reușim să scoatem măcar vreo două căldări de
apă, că pe urmă – gata, e tulbură. Înspre seară nu-i deloc”, a
declarat un locuitor al satului
Țîghira, Ungheni pentru Expresul.
Situații similare se întâlnesc și în alte sate din raioanele Nisporeni și Ungheni.
Oamenii spun că trebuie să se
trezească cu noaptea în cap
pentru a putea să-și facă rezerve de apă. În caz contrar, nu
mai apucă să scoată o căldare
cu apă cristalină.
Autoritățile caută soluții.
De exemplu, la Mănoilești,
raionul Ungheni,
primarul Grigore
Popa a dispus să
se toarne în câteva fântâni secate,
o dată la trei zile,
câte o cisternă de
cinci tone cu apă
adusă de la un izvor din apropiere.
„Deocamdată
ne descurcăm și
trăim cu speranța
că numărul fântânilor secate nu se
va mări”, face o remarcă dânsul.
Lumea e îngrijorată. Apa potabilă e la mare căutare. Chiar și în
satele unde sunt
apeducte, oamenii
sunt avertizați să
folosească apa din
robinete doar în
scopuri strict potabile, a declarat primarul de Ciutești,
Nisporeni,
Iurie

Stamati. „Noi întrerupem furnizarea apei pe timp de noapte,
ca să se acumuleze în rezervoare. Ziua o distribuim după
un anumit grafic, astfel ca să
ajungă la fiecare gospodărie”, a
menționat primarul.
Se mai găsește câte unul mai
șmecher care-și udă grădina, în
timp ce alții nu au apă măcar
de băut. „Așa este moldoveanul
nostru”, a spus Iurie Stamat.
Pe de altă parte, specialiștii
centrelor de sănătate publică
din Ungheni și Nisporeni spun
că și calitatea apei este o problemă majoră. „Ultimele investigații de laborator ne-au arătat
că în circa 300 de fântâni publice din raionul Ungheni avem o
situație foarte proastă în ceea
ce privește calitatea apei. Cantitatea nitraților și sărurilor din
apă este de aproape cinci ori
mai mare decât norma”, a spus
Serghei Malenda, medic igienist la Centrul sănătate publică
Ungheni.
Nici la Nisporeni indicii
bactereologici și sanitaro-chimici ai apei din fântâni nu
sunt mai buni. Cu toate acestea, potrivit șefului Centrului
de sănătate publică Nisporeni,
Ion Cibotaru, gustul, culoarea,
mirosul și turbiditatea apei din
aproximativ 200 de fântâni
publice investigate recent sunt
în normă.
Specialiștii sfătuiesc populația nu doar să economisească apa potabilă, ci și să
se implice activ la păstrarea
și curățarea surselor de apă
potabilă. Doar așa vor fi minimalizate riscurile de infectare
în masă a consumatorilor de
apă cu diferite bacterii ce se
pot dezvolta în condițiile de
caniculă.

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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Economia tenebră afectează ritmul de dezvoltare
al Republicii Moldova
Un sfert din valoarea produsului intern brut al R.
Moldova pe anul 2011 a fost acumulat din activități
ascunse, ilegale sau din activitatea economică a
gospodăriilor casnice neînregistrate, arată datele
prezentate ieri de către experții IDIS „Viitorul”, în
studiul „Moldova: Pradă a economiei subterane și
evaziunilor fiscale”.
Potrivit lor, în ultimii cinci
ani, economia neobservată a
înregistrat cel mai mare nivel în anul 2011, constituind
25,5% sau 19,5 mlrd. lei, iar
cel mai redus nivel în 2007 21,3%, adică 9,8 mlrd. lei.
Economia subterană reprezintă un potențial de creștere economică în condițiile
R. Moldova, o rezervă a economiei legale care în condițiile unei crize alimentează
creșterea economică. Totodată, legalizarea activităților economice din umbră ar
permite o creștere calitativă
a economiei. Astfel motivează Gheorghe Costandachi,
expert economic la IDIS „Viitorul”, importanța cercetării
domeniului în vederea estimării reale a economiei ilegale.
„În R. Moldova, economia
ilegală nu se calculează, deși
Biroul Național de Statistică
(BNS) estimează așa-numita
economie neobservată, care
este o componentă a PIBului. Proporțiile acestui fenomen nu sunt cunoscute,
dar toți simt rezultatul lui și
necesitatea de a fi estimat din
punct de vedere monetar, financiar, social și politic. Cel
mai important indicator al
economiei naționale, pro-

dusul intern brut, nu este
calculat real din cauzele reflecțiilor economiei ilegale”,
consideră autorul, Gheorghe
Costandachi.
Autorul face referire la un
studiu recent, potrivit căruia numai practicarea muncii nedeclarate în anul 2010
a provocat o gaură în buget
de aproape 5 miliarde de lei:
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat a suferit pierderi

de aproximativ 2,1 mlrd. lei,
Bugetul de Stat - 1,6 mlrd. și
Fondurile Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală
- 1 mlrd. lei. Iar în următorii
cinci ani experții au estimat
că bugetul public național
va suferi pierderi fiscale de
aproximativ 6% anual, care

este estimat la circa 20 de
miliarde USD, iar volumul
de carne de găină importat
în regiunea necontrolată de
autoritățile moldovenești pe
cap de locuitor atinge 20 de
tone anual.
Autorul studiului consideră că economia tenebră afec-

vor atinge sume de peste 6
mlrd. lei.
De asemenea, cercetătorul subliniază faptul că nu se
cunosc nici proporțiile economiei tenebre de peste Nistru, volumul de contrabandă
sau volumul tranzacțiilor
bancare. Conform unui articol publicat în ziarul „The
guardian”, numai volumul
comerțului cu armament
dintre Tiraspol și Odesa

tează ritmul de dezvoltare social-economică, creează probleme sistemului bugetar-fiscal al țării și reduce, în toate
sferele, investițiile autohtone
și străine în dezvoltarea sectorului real al economiei. Potrivit lui, multitudinea problemelor din societate: lipsa
locurilor de muncă, salariile
mici, dependența mediului
de afaceri de factorii de decizie, privatizarea petrecu-

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova

AGROinform oferă FINANŢARE

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

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

tă la repezeală, distrugerea
complexului agroindustrial
din Moldova, criza monetară
din anii 1991-1994, sistemul
judiciar extrem de corupt,
au făcut inevitabil procesul
de apariție a fenomenului de
economie ilegală.
Cercetătorul pune la îndoială datele BNS. Acesta
consideră că ponderea economiei tenebre în PIB este de
două ori mai mare, precum
arată datele unui raport al
Băncii Mondiale publicat în
2010, care estimează ponderea economiei tenebre la
45,8 la sută. Conform acestui
raport, Moldova se situează
pe locul 102 din 162 de țări
în ceea ce privește activitatea
economică ilegală.
De asemenea, studiile internaționale relevă faptul că
nivelul economiei tenebre în
lume este în creștere. Dacă în
1997 nivelul mediu al economiei tenebre în lume era de
32,%, în 2009 acesta atingea
36,5%. Potrivit unui studiu
al Băncii Mondiale, cea mai
mare medie a ponderii economiei subterane în PIB pe
anii 1999-2007 îl dețineau
Georgia, Bolivia și Azerbaidjan cu circa două treimi din
valoarea PIB-ului. Cel mai
redus nivel al economiei tenebre a fost înregistrat în
Suedia, SUA și Austria - sub
zece la sută.
Potrivit studiului prezentat de Gheorghe Costandachi, volumul economiei subterane mondiale, în
2007, a atins valoarea aproximativă de 16,85 trilioane
de dolari SUA.

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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Agricultorii afirmă că i-a ajuns
Nemulțumiți de politica fiscală pentru anul 2013,
agricultorii au decis să protesteze în stradă. Astfel, la
31 iulie curent, ora 10:00, circa 3500 de agricultori
din țară au ieșit cu tehnica agricolă pe acostamentul
mai multor drumuri de importanță națională și au
claxonat minute în șir în semn de protest față de
prevederile politicii bugetar - fiscale pentru anul 2013,
adoptată recent de Parlament. Protestatarii au plasat
pe unități de transport - tractoare, combaine și mașini
agricole pancarte : Cerem menținerea TVA 8% pentru
producția agricolă; Stopați contrabanda zahărului!;
TVA 20 % înseamnă locuri de muncă pierdute și
terenuri neprelucrate; Nu falimentați agricultura;
Vrem dezvoltare nu doar taxare. Agricultorii susțin că
este pentru prima oară când producătorii s-au unit de
la nord până la sud și au încercat să-și apere drepturile
și speră să fie auziți de guvernare, în caz contrar vor
organiza, în toamnă, proteste în capitală.

“S

untem contra politicii bugetar fiscale
pentru anul 2013 adoptată de parlament. În cazul în care va fi promulgată de președinte, noi
agricultorii vom fi falimentari. În momentul de
față suntem într-un an
catastrofal, înregistrăm
pierderi enorme cu toții,
în plus statul ne impune
niște impozite pe care nu
vom avea de unde să le
plătim. Cerem statului să
ne permită să lucrăm, să
nu fim nevoiți să plecăm
cu toții din țară, să mai
rămână oameni și aici”,
ne-a spus Nicolae Sajin din
satul Roșu raionul Cahul.

sădească un hectar de vie,
dar nu putem toți să prelucrăm pământul fără susținere de la stat, mai ales în
anii dificili.
Sperăm să ne audă guvernanții, dacă nu ne vor
auzi vom veni în capitală,
vom bloca drumurile pentru că ne-a ajuns cuțitul la
os”, spune cu indignare un producător.

“E

ste o povară foarte
mare pentru noi și
ne va ruina pentru că nu
vom avea bani să achităm
aceste taxe”, a afirmat Petru
Mihov, producător din raionul
Cahul.

D

„P

orumbul a fost afectat complet de secetă, floarea –soarelui - dacă
vom recolta o tonă la hectar va fi bine, strugurii se
ofilesc, grâu am obținut o
tonă la hectar. Am înregistrat pierderi colosale.

Cred că guvernanții
care au decis să ne impună aceste impozite trăiesc
pe o altă planetă și au informații din altă parte, nicidecum reale.

Sperăm ca faptul că am
ieșit în stradă să trezească
bunul simț al guvernanților și ei să renunțe la această politică”, ne-a relata un alt
producător.

„P

erioada pe care au
ales-o pentru majorarea taxelor nu este cea
mai potrivită. Uitați-vă ce
se petrece pe câmpuri. Am
depus o cere la Ministerul
Agriculturii ca să primim
suport pentru că suntem
foarte afectați de secetă,
până în prezent însă nu
avem nici un răspuns.
Ne promit că ne vor restitui 12%, nu-i credem.
Am mai avut astfel de cazuri, când restituirea dura
ani întregi”.

P

roducătorii de la Cahul afirmă că nu au surse pentru
ași asigura terenurile. „Nu putem să ne asigurăm. Atunci
când ai de prelucrat în primăvară 50 de hectare, să
cumperi sămânță și să le
semeni, nu-ți mai ajung
bani și pentru asigurare.
Imediat ce încep lucrările
agricole, la noi se scumpește motorina. Se dau subvenții celor care au bani să
procure un tractor sau să

e cealaltă parte ministrul
Agriculturii și Industriei
Alimentare, Vasile Bumacov
susține că sectorul agricol va
beneficia de mai multă susținere financiară în momentul când
Republica Moldova va intra în
programele de pre-aderare a
UE. Potrivit lui Vasile Bumacov, manifestațiile agricultorilor nu sunt decât o piedică în
acest sens. Totodată, ministrul
Agriculturii este de părere că
oamenii nu au înțeles corect
sensul politicii bugetar-fiscale.

„A

m urmărit protestul milionarilor și nu al agricultorilor”. Astfel, a comentat
prim-ministrul Vlad Filat manifestația de marți a fermierilor.
Premierul a spus că cetățenii
Republicii Moldova sunt persoane libere și au dreptul de a
protesta. „Poziția noastră este că
în țară trebuie să fie ordine. Toți
trebuie să achite impozitile, în
rezultat vom avea și venituri la
bugetul de stat pentru a soluționa problemele de ordin social”.

M

inistrul Finanțelor, Veaceslav Negruța regretă că
fermierii n-au înțeles că noua
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cuțitul la os și speră să trezească
bunul simț al guvernanților

politică bugetar-fiscală vine să-i
ferească de firmele căpușe. “De
ce se introduce cotă standard
în tot lanțul? Este pentru a îmbunătăți administrarea fiscală.
Pentru că administrarea fiscală
este îngreunată în Republica
Moldova. Pentru că sistemul
fiscal este unul fragmentat și
care aplică cote diferențiate
pentru diferite sectoare sau în
interiorul sectorului pentru diferiți agenți economici. Ceea ce
face toate eforturile în administrarea fiscală inutile. Pentru
că până la urmă factorul uman
decide tot. Și aici apar elemen-

te de corupție sau interferențe
umane. Din momentul ce politica fiscală aplică cote standardizate atunci administrarea fiscală este mult mai eficientă. Pe
de altă parte, când vorbeam de
agricultori am spus că timp de
30 de zile, fără nici o întârziere
procedura va fi una foarte simplă, statul va rambursa oamenilor acești 12 la sută, celor care
sunt plătitori de TVA”, a spus
ministrul.

A

nterior, producătorii agricoli reprezentați de 6 organizații
neguvernamentale:
Federația Națională a Fermierilor din Moldova, Uniunea
Republicană a Asociațiilor Producătorilor Agricoli „UniAgroProtect”, Federația Națională a
Agricultorilor „AGROinform”,

Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „MoldovaFruct”, Asociația Producătorilor de Sfeclă de Zahăr, Asociația Exportatorilor și Importatorilor Produselor Cerealiere
au solicitat președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Marian Lupu, să convoace
ședința extraordinară a Legislativului, pentru a reexamina
politica bugetar-fiscală pentru
anul 2013, luând în considerare
propunerile partenerilor sociali
și a organizațiilor neguvernamentale din domeniul agricol.
De asemenea, aceștia au
mai cerut președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti,
să nu promulge Legea privind
politica bugetar-fiscală pentru
anul 2013.
Liliana BEREGOI
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300 mii ha vor fi irigate în următorii 8 ani
Peste 11 miliarde de lei sunt necesare pentru reabilitarea și construcția sistemelor de irigație și reparația
digurilor de protecție. Reprezentanții Ministerului Agriculturii promit
majorarea suprafeței de irigare a
terenurilor agricole, până la 300 de
mii de hectare, în următorii opt ani.
102 milioane de dolari au fost
alocate de Fondul „Provocările Mileniului” pentru dezvoltarea sectorului
agricol, dintre care 50 la sută sunt
bani destinați pentru reabilitarea a
11 sisteme de irigație, până în 2015.
„Sistemul de gestiune în condițiile actuale este ineficient și trebuie de
gândit unul nou. 50 la sută din fonduri sunt nemijlocit destinate intervențiilor în sistemul de irigare. Avem
ca obiectiv reabilitarea a 11 sisteme

centralizate de irigare. Ele vor acoperi până la 15 mii de hectare de teren agricol, vom avea până la 9.200
de beneficiari”, a declarat directorul
Fondului Provocările Mileniului,
Sergiu Iuncu.
Ministrul Agriculturii, Vasile
Bumacov, spune că vor fi negociate
fonduri pentru extinderea suprafețelor de irigare și a celor desecate,
dar și pentru reparația digurilor de
protecție.
„Sistemul atât de mulți ani a
fost ignorat, evident acum sunt
necesare surse colosale. Noi ne
punem scopuri concrete ca până în
2020 să ajungem la suprafața care
o considerăm optimală pentru culturile de valoare înaltă. Să putem
asigura producătorii agricoli cu

Din anul viitor subvențiile pentru modernizarea
fermelor zootehnice pot fi majorate până la 60%
În anul curent Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA)
a acordat aproximativ 27 mil. de lei
pentru modernizarea fermelor zootehnice și procurarea animalelor
de prăsilă. Suma este mai mare cu
30% față de anul trecut. Directorul
adjunct al AIPA Nicolae Ciubuc a
declarat că pentru modernizarea
și reutilarea fermelor zootehnice
au fost acordate 16 mil. de lei, iar
pentru procurarea animalelor de
prăsilă - peste 10 mil. de lei.
“Interesul agenților economici

de a investi în sectorul zootehnic a
crescut mai mult datorită faptului
că în acest an a fost majorată suma
subvențiilor. Astfel dacă în anul
2011 erau acordate 40% din costul
utilajului tehnologic destinat dotării și modernizării fermelor zootehnice de bovine, atunci în acest
an plafonul de subvenționare a fost
majorat până la 50%”, a specificat
Ciubuc.
Potrivit sursei citate, în acest
an a fost exclus plafonul de 150 de
mii de lei, acordat producătorilor

agricoli la procurarea animalelor
de prăsilă. În prezent mărimea
sprijinului acordat se calculează
sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitatea de
greutate.
“În acest an, cele mai importante subvenții au fost acordate Firmei
“Strapit” SRL din satul Nișcani, r.
Călărași, care a solicitat ajutor pentru modernizarea fermei, procurarea utilajului specializat pentru
colectarea laptelui, dar și pentru
procurarea a circa 100 de animale
de prăsilă. De asemenea, subvenții
semnificative au fost acordate firmei “Sanepic” din r. Florești, întreprinderii “Porcobello” din Criuleni,
și firmei “Dumser” din Strășeni”, a
precizat directorul adjunct.
Potrivit lui, Ministerul Agriculturii își dorește relansarea sectorului zootehnic din Moldova de aceea nu este exclus ca la anul viitor
subvențiile pentru modernizarea
fermelor zootehnice de bovine să
fie majorate până la 60%.
În Moldova sunt câteva sute de
ferme zootehnice, cele mai multe
ferme fiind de bovine.

Ministerul Agriculturii promite susținere
combinatelor de panificație
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare promite susținere combinatelor de panificație,
ca acestea să nu majoreze prețurile
la pâine.
Conform unui comunicat al ministerului, Vasile Bumacov a prezentat rezultatele recoltării cerealelor de prima grupă, dar și despre
prețurile la produsele cerealiere cu
producătorii de cereale și produse
procesate.
“Ca urmare a secetei, este posibil ca prețul la grâu la bursele
internaționale să crească simțitor. Nu trebuie să intrați în panică

pentru că Guvernul va ține situația
sub control. Vom acorda grâu cu
împrumut chiar și din rezerva de
stat, doar ca prețul la pâine să fie
menținut la nivelul actual”, a spus
Bumacov.
De asemenea, ministrul a solicitat combinatelor de panificație să
se asigure cu contracte, dar și să se
aprovizioneze cu materie primă.
Bumacov a sugerat producătorilor și procesatorilor să evalueze situația creată și să identifice
soluția reciproc avantajoasă, atât
pentru producători, cât și pentru
procesatori.

În context, producătorii au
menționat că prețul de cost al grâului este mai mare decât prețul de
comercializare, iar procesatorii au
indicat asupra decalajului ce se
atestă la compararea prețurilor la
făina de import cu cele la făina produsă în țară.
Producătorii și procesatorii
au decis să continue negocierile privind stabilirea prețurilor
la grâu, dar și la produsele de
panificație, precum și să elaboreze propuneri acceptabile atât
pentru procesatori, cât și pentru
consumatori.

apă necesară atât pentru irigare
cât și pentru consum”, a specificat
Bumacov.
Peste 11 miliarde de lei vor fi
investite în dezvoltarea gospodării
apelor până în anul 2020. Din aceștia 11 milioane vor fi alocate pentru
majorarea, până la 300 de mii de
hectare, a suprafețelor de teren irigat.64 de milioane vor fi folosite la
curățarea canalelor de desecare, iar
270 de milioane,la reparația digurilor de protecție antiviitură. Peste 14
milioane vor fi utilizate pentru gestionarea resurselor de apă și peste
patru milioane vor fi cheltuite pentru
instruirea noilor cadre. 400 milioane
de lei pierde, anual, Republica Moldova din cauza insuficienții sistemelor de irigare.

Numărul companiilor
care au beneficiat de subvenții
la credite a crescut cu 400
În anul curent,
numărul companiilor
agricole care au beneficiat de subvenții
la credite a crescut cu
400 și constituie, în
prezent, 535 de beneficiari. Informația a
fost confirmată de către directorul Agenției
de Intervenții și Plăți
în Agricultură (AIPA),
Petru Maleru.
Potrivit lui, companiile menționate au
primit compensații la
creditele contractate
și restituite în 2012 în
sumă de aproape 30
mil. lei, față de 3,2 mil.
lei în anul trecut.
«Stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituțiile financiare a fost introdusă în anul 2010, așa că în anul
trecut agricultorii nu au fost
prea receptivi. Însă în urma informării acestora de către AIPA,
avem un număr tot mai mare
de dosare pentru subvenționarea creditelor contractate de la
bănci în acest an», a precizat
Maleru.
El a menționat că cele mai
active bănci comerciale în acest
domeniu sunt Moldova Agroindbank,
Moldindconbank,
Banca Socială, Energbank, Fincombank, Victoriabank, Procreditbank și Microinvest.
«BC
«Moldova-Agroindbank» SA a recepționat 269
dosare de subvenționare, suma
creditelor subvenționate este
de 229 mil. lei, iar suma totală a subvențiilor - 10,7 mil.
lei. De asemenea, BC «Moldindconbank» SA a recepționat
53 dosare de subvenționare,
suma creditelor subvenționate
e de 150 mil. lei, suma totală a
subvențiilor - 4,2 mil. lei. Ur-

mează BC «ProCreditBank» SA
cu 34 dosare de subvenționare,
suma creditelor fiind de 27 mil.
lei, iar suma totală a subvențiilor constituie 1,9 mil. lei», a precizat Maleru.
Directorul AIPA a menționat
că în procesul repartizării fondului de subvenționare pentru
2012, majoritatea banilor au
fost direcționați spre completarea fondului circulant al întreprinderilor agricole - 387 de
dosare de subvenționare, suma
creditelor subvenționate fiind
de 244 mil. lei, iar suma totală a
subvențiilor - 9,2 mil. lei.
«De asemenea, agricultorii
au solicitat credite de la bănci
pentru procurarea tehnicii agricole. În acest sens, au fost depuse 66 dosare de subvenționare,
suma creditelor subvenționate
constituie 52,5 mil. lei, iar suma
totală a subvențiilor - 1,7 mil. lei.
Pentru procurarea animalelor
de prăsilă au fost înregistrate
doar șase dosare de subvenționare, pentru care suma creditelor subvenționate este de 343,4
mil. lei, iar suma totală a subvențiilor - 12,5 mil. lei», a conchis Maleru.

SECETA
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Oamenii de la sate își vând sau sacrifică animalele
Seceta i-a lăsat pe țărani fără
unica lor sursă de subzistență - vacile, și a dat apă la moara speculațiilor cu carne.
În timp ce țăranii sacrifică vitele și ultima lor speranță, rămânând
cu portofelul și cu grajdurile goale, „afacerile” bișnițarilor de carne
cresc ca pe drojdii, și asta pentru că
prețurile de comercializare a animalelor sunt cel puțin de cinci ori
mai mici decât prețul cărnii de pe
piață. Ba mai mult, vânzătorii de
carne spun că în următoarea perioadă prețurile vor exploda.
Șesurile s-au uscat, la fel și lanurile de grâu ori lucernă, iar prețurile la tărâțe și la alte produse cerealiere cresc de la o zi la alta, astfel
că țăranii nu văd altă ieșire din situație decât să taie puținele animale pe care le mai au pe lângă casă.
Potrivit președintelui Asociației
Crescătorilor de Bovine din Moldova (ACBM), Radj Agaev, în prezent
crescătorii de vaci au doar un sfert
din volumul de hrană necesară
pentru întreținerea lor. „Lucerna a
avut doar o recoltă și nu prea avem
fân. Toată nădejdea este la porumb, chiar dacă și aici recolta este
mai mică. Cred că vom avea vreo
25 la sută din cantitatea strânsă
anul trecut. În așa caz, majoritatea
va trebui să-și sacrifice animalele”,
spune președintele ACBM. Prin
urmare, seceta va avea un impact
considerabil asupra numărului de
bovine din republică care și așa în

ultimul deceniu s-a înjumătățit.
Statisticile arată că, dacă în 2002
în Moldova erau 410 mii de bovine,
atunci până în primul trimestru al
anului curent numărul lor a scăzut
până la 190 mii de capete.
„Acele întreprinderi care erau
specializate în creșterea bovinelor
au dispărut și nu s-a reușit restabilirea efectivului de animale, în plus
au diminuat suprafețele pentru
creșterea furajelor și nutrețurilor,
ceea ce a determinat evoluția nefastă a sectorului. Ba mai mult, o
bună parte dintre întreprinderile
de procesare a cărnii și lactatelor
s-au reorientat spre materia primă

de import, iar aceasta a fost o lovitură catastrofală pentru sector. În
lipsă de nutrețuri, sau comercializate la prețuri exorbitante, agricultorii au de ales între a produce mai
departe, ori a sacrifica animalele”,
consideră Viorel Chivriga, expert în
agricultură.
Astfel, în condițiile unui an secetos, în care ei vor rămâne fără
venituri, unii oameni preferă să-și
facă provizii pentru consum propriu din carnea vitelor sacrificate,
alții însă o comercializează. Cum
este aproape imposibil să-ți vinzi
marfa direct pe piață, țăranii sunt
nevoiți să-și vândă vitele interme-

Ministerul Agriculturii pregătește
o listă suplimentară a exportatorilor
de fructe și legume în Federația Rusă
Un Grup de lucru elaborează o listă
suplimentară a agenților economici-exportatori de producție de origine vegetală, în Federatia Rusă.
Grupul de lucru format sub controlul
Ministerului Agriculturii a prezentat și
un nou Regulament privind înregistrarea întreprinderilor producătoare și/
sau exportatoare a producției de origine
vegetală din Republica Moldova în Federația Rusă.
Acesta este elaborat în conformitate
cu Memorandumul privind inofensivitatea producției moldovenești, de origine
vegetală, exportată în Rusia și Supli-

mentul anexat la acesta, privind înregistrarea întreprinderilor exportatoare în
baza prezentării dovezilor referitoare la
capacitatea de realizare a prevederilor
actelor normative în domeniul vizat, inclusiv, de efectuare a controlului intern a
producției, se precizează într-un comunicat de presă al ministerului. Viitorul
document prevede procedura și condițiile de înregistrare, precum și modalitatea
de actualizare a Registrului, adică a listei, se precize. În prezent 191 de companii moldovenești sunt încluse într-o listă
a exportatorilor de fructe și legume din
Republica Moldova în Federația Rusă.

diarilor. Prețul oferit de aceștia
însă este cu mult sub prețul de comercializare a cărnii. Spre exemplu, în raionul Anenii Noi vacile
vii sunt procurate cu 15-17 lei kilogramul. În funcție de dimensiuni
și greutate, în schimbul unei vaci
cornute un agricultor poate să obțină, în cel mai bun caz, între 5 și 6,5
mii lei. Cei care și-au vândut vacile
la un asemenea preț, deși spun că
această sumă ar fi putut fi răscumpărată în vreo două luni din vânzarea produselor lactate, dacă ar avea
cu ce-și întreține animalele, totuși
se arată mulțumiți de prețul oferit
și spun că în alte raioane, mai de-

parte de capitală, vacile sunt cumpărate la jumătate de preț. Și asta
în timp ce pe piață prețul cărnii de
vită variază între 45 și 75 de lei.
„Straniu, dar anul acesta se
simte o cerere mai mare pe piața
cărnii, asta chiar dacă de regulă
vara carnea este mai puțin solicitată. Totodată, pe piețele agricole
de carne se simte o saturare, iar
acest fapt se explică prin majorarea importului de carne și sacrificarea unui număr considerabil
de animale. Totuși, prețurile sunt
mari și vor crește în următoarea
perioadă. În aceste condiții cred
că ar trebui să ne orientăm către
agricultura de performanță, iar
importul de material reproductiv
ar fi o soluție”, consideră expertul
în agricultură.
Experții afirmă că pe termen
mediu, până la finele anului, prețurile la carne vor crește în mod
inevitabil, din simplul motiv că
ceea ce se înregistrează în R.
Moldova este tipic situației din
regiune unde condițiile climaterice nefaste au avut impact asupra
recoltelor și sectorului zootehnic.
Furajele și nutrețurile sunt scumpe, în unele cazuri lipsa creează
imposibilitatea de a menține efectivul de animale. În cazul în care
importurile vor evolua în ritmul
pe care îl înregistrăm acum, Moldova, în afară de carne, lactate și
unele produse finite, va importa și
prețuri mai mari.

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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De ce trebuie lucrat solul imediat după recoltare?
Rezerva de apă și de nitrați din
sol sunt factori hotărâtori în obținerea de recolte bune. Lucrarea
solului imediat după recoltarea
culturilor de vară este decisivă în
realizarea acestui deziderat. Astfel,
în ceea ce privește acumularea rezervei de apă, prin experimentări
riguroase s-a constatat că solul
trebuie menținut într-o stare de
afânare care să asigure acumularea
întregii cantități de precipitații căzute, dar să aibă un strat izolator la
suprafață care să împiedice pierderea apei prin evaporare.

EXPERIENȚE

- Dacă imediat după recoltare solul pe stratul 0-30 cm avea
11,14% umiditate, nefiind lucrat,

după 4 zile avea 8,4% umiditate, iar
după 10 zile mai rămăsese 6,16%
umiditate. De aceea solul trebuie
lucrat imediat după recoltare.
- Din precipitațiile căzute pe
timp de vară, în solul lucrat (afânat) se pierd 13,7%, pe când în cel
nelucrat (îndesat) se pierd 80,6%.
- Dinamica apei în sol, pe stratul 0-20 cm, în decursul verii a fost
următoarea:
• în teren dezmiriștit – 15%
în iulie, 14,3% în august, 13,1% în
septembrie;
• în teren nedezmiriștit – 12%
în iulie, 9,5% în august, 5,4% în
septembrie.
- Pe suprafețele arate în vară,
la determinările de umiditate efectuate în toamnă s-au găsit 800 t/

ha apă mai multă decât în cele nearate.
- La determinările efectuate în
toamnă, pe stratul 0-100 cm s-au
găsit pierderi de apă de 900 mc/ha
pe terenul nelucrat și de 180 mc/ha
pe sol lucrat.
Credem că toate aceste exemple
sunt edificatoare pentru a determina fermierii să facă toate eforturile
pentru a executa lucrările solului
vara imediat după recoltare.
În ceea ce privește rezerva de
nitrați, facem mențiunea că procesul de nitrificare este condiționat
de aerarea și umiditatea optimă
din sol, adică tot de lucrarea solului în vară pentru a realiza afânarea
la o densitate aparentă de 1,11-1,15
g/cm³ care este optimă pentru
procesul de nitrificare. Nitrificarea
constă în oxidarea amoniacului din
sol de către bacterii. Acidul azotic
rezultat formează nitrați cu bazele
din sol, care sunt folosiți în nutriția
plantelor.

EXPERIENȚE

- Pe un sol cernoziom, pe stratul 0-20 cm, la determinările efectuate în toamnă s-au găsit 0,6 mg
nitrați la 1 kg de sol nelucrat și 36,4
mg nitrați la 1 kg de sol lucrat.
- La Belciugatele (SDE), pe o
suprafață arată în iunie, pe stratul
0-50 cm s-au găsit 150 kg nitrați/
ha, iar pe cea arată în septembrie,
27 kg/ha.

- Față de arătura de primăvară,
la arătura efectuată în toamnă s-au
găsit cu 50 kg/ha mai mulți nitrați.
- Când s-au efectuat dezmiriștitul și arătura de vară s-au acumulat
până toamna 140 kg/ha nitrați.
- Când s-a efectuat numai arătura s-au acumulat 30 kg/ha nitrați.
- Când terenul nu s-a lucrat =
18 kg/ha nitrați.

CARE ESTE EFECTUL
ACESTOR ACUMULĂRI
DE APĂ ȘI NITRAȚI?

Producția de grâu:
• când s-a arat în iunie, sporul
de producție a fost de 1.108 kg/ha;
• când s-a arat în iulie, sporul a
fost de 716 kg/ha;
• când s-a arat în august, sporul
a fost de 528 kg/ha;
• când s-a arat în septembrie,
sporul a fost de 144 kg/ha.

Producția de grâu scade cu 10
kg/ha pentru fiecare zi de întârziere în efectuarea arăturii de vară.
Producția de porumb în arătura de
toamnă realizează un spor de producție de 1.500-2.500 kg/ha față
de arătura de primăvară și un spor
de 2.500-3.500 kg/ha când se cultivă în arătura de vară.
Concluzia credem că este simplă – să ne străduim să executăm
lucrările solului în vară, imediat
după recoltare. Este indicat ca
după prima lucrare din vară terenul să fie lăsat să înverzească. Buruienele respective se hrănesc cu
nitrați pe care-i mențin la nivelul
stratului arabil, evitând spălarea
lor în adâncime. Covorul vegetal
format menține în sol o temperatură favorabilă procesului de
nitrificare, protejează solul de
acțiunea mecanică a picăturilor
de ploaie și îmbogățește solul în
materie organică.

Temelia viitoarei recolte se pune azi
Pentru obținerea recoltei bogate
și micșorarea efectelor negative,
este necesar de întreprins un șir
de măsuri agrotehnice, înainte de
semănatul de toamnă, cât și de
primăvară.
Foarte importantă este pregătirea
corespunzătoare a solului și curățirea câmpurilor de buruiene,
mai ales de cele multianuale.
A fost dovedit, că pierderile
potențiale de recoltă, din cauza
buruienelor, în câmpurile cu porumb, pot atinge 30-70%, la floarea soarelui 30-70%, sfecla pentru zahăr 20-80%, soia 30-90%.
În legătură cu aceasta, după recoltarea culturilor cerealiere, este
necesar de a prelucra solul cu
ajutorul discurilor.
Buruienele multianuale vătămate cu discurile, încep intensiv
să se restabilească la suprafața
solului. Mai târziu, la formarea
rozetelor dezvoltate (6-8 frunze), la pălămidă sau 3-6 frunze
la pir, câmpurile se prelucrează
cu erbicide.
Compania ÎCS’’
Chimagromarketing” SRL, dispune de două erbicide sistemice
totale, care sunt înregistrate și
testate în practică, pentru combaterea buruienilor anuale și
perene monocotilidonate și dicotilidonate.

Primul - Fachel 48 SL (substanță activă Glifosat 480g/l), norma de
consum este 4,0-6,0 l/ha.
Al doilea – Fachel Extra SL
(substanță activă Glifosat sare de potasiu 625 g/l).
Norma de consum este de
2,0-4,0 l/ha.
Normele
concrete
de
consum sunt
alese în dependență de gradul de îmburuienire a câmpului.
Prelucrările ulterioare ale solului se
efectuează minimum peste 15-20 zile
după prelucrarea lor cu erbicide totale.
Altă măsură importantă a lucrărilor de toamnă este pregătirea materialului semincer a grâului și orzului. Acest material
semincer trebuie calibrat și obligator supus tratării cu preparate cu acțiune fungicidă, pentru combaterea patogenilor, care provoacă diferite boli ale semințelor și plantei.
Pentru prelucrarea materialului
semincer compania dispune și recomandă următoarele produse cu acțiune fungicidă.
Stirax, 34 SC (substanță activă Carboxin 170g/l +Tiram 170g/l).
Norma de consum 2,5l/t, pentru combaterea mălurii comune, tăciunele

zburător, mucegaiul de zăpadă, putregaiul rădăcinilor și altor boli.
Tebuzan 6 FS (substanta active,
Tebuconazol 60g/l), Norma de consum
0,4-0,5 l/t, pentru combaterea mălurii
comune, tăciunele zburător, mucegaiul
de zăpada.
Tiaben T, FS
(substanțe
active
Tiabendazol 80g/l
+
Triticonazol
80g/l). Norma de
consum 0,4-0,5l/t,
pentru combaterea
mălurii comune, putregaiul rădăcinilor,
făinării și tăciunele zburător.
Tebuzan 6 FS și Tiaben T, FS posedă
și proprietăți de regulatori de creștere a
plantelor (retardanți), mărește rezistența
la temperaturile scăzute și secetă datorită
dezvoltării puternice a sistemului radicular.
Prelucrarea la timp și calitativă a semințelor cu produsele enumerate mai sus, dau posibilitatea de a păstra densitatea
dată a plantulelor, scăderea bruscă a îmbolnăvirilor semințelor
și plantelor, ce aduce la căpătarea adăugător 5-7 q/ha.
Pentru tratarea porumbului înainte de semănat, compania recomandă preparatul Nominal Ultra, FS (substanțe active Tiametoxam, 350g/l, care posedă o acțiune insecticidă, și
este destinat pentru combaterea sârmarilor, sârmarilor falși.
Norma de consum 9,0l/t.

Compania ÎCS”Chimagrimarketing” SRL dispune de cadre competente pentru acordarea consultațiilor
în utilizarea acestor produse la culturile agricole, pentru căpătarea roadelor bogate.
Republica Moldova, or. Chisinau, str. Tighina, 65 of 414
t/f (022)21-02-55, 21-02-47. www:himagro.md. e-mail:agrotreas@mail.ru
Nord – 069123522; Centru – 069139202; Sud - 068316668
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Schimbările climatice
se resimt acut în viticultură
Un studiu îndelungat al comportamentului plantațiilor viticole din sud-estul Moldovei în condițiile
schimbărilor climatice, precum și monitorizarea factorilor climatici prin sistemul Expert,
au evidențiat influența negativă a modificărilor climatice, manifestate tot mai des, asupra viței de vie
Creșterea valorilor temperaturilor a determinat devansarea momentului declanșării dezmuguritului și înfloritului, precum
și scurtarea duratei acestor etape de dezvoltare vegetativă.
De asemenea, s-a constatat și o tendință de maturare forțată a strugurilor, fapt ce
are repercusiuni nedorite asupra producției cantitative și calitative a viei.

Căldura excesivă forțează
coacerea boabelor
Pârga și maturarea strugurilor se declanșează brusc, neeșalonat pe soiuri, cu
repercusiuni asupra procesului de creștere
a boabelor la dimensiunile caracteristice
fiecărui soi și, implicit, cu reducerea randamentului în must, din cauza lipsei turgescenței boabelor.
În ultimii ani, pe fondul temperaturilor
excesiv de ridicate, asociat cu seceta pedologică și atmosferică prelungită, soiurile au
manifestat tendința de a intra foarte timpuriu în pârgă (sfârșitul lunii iulie - începutul
lunii august), fenomen cauzat de temperaturile foarte ridicate ale aerului și mai ales
de valorile extreme care depășesc frecvent
30 °C. Fenomenul se accentuează când intervine și deficitul hidric.
Intrarea forțată în pârgă la soiurile roșii
se manifestă prin colorarea boabelor înainte ca acestea să ajungă la mărimea tipică a
soiului. Dacă în scurt timp deficitul hidric
se reface, se încetinește colorarea și boabele își continuă creșterea.
În caz contrar, strugurii se ofilesc,
frunzele se usucă parțial sau total și cad
pe rând, producția de struguri diminuându-se considerabil. Aparatul foliar prezintă arsuri severe cu aspect de uscăciune, ceea ce afectează major procesul de
fotosinteză și, implicit, acumularea substanțelor active ce favorizează maturarea
strugurilor.

Adaptabilitatea la secetă,
tot mai redusă
În ultimul timp, seceta a devenit un
fenomen frecvent, ceea ce presupune cunoașterea totalului anual al precipitațiilor,
dar mai ales intervalul din an în care precipitațiile au lipsit sau au fost în cantități
insuficiente.
În podgoria Dealu Bujorului, media
multianuală a precipitațiilor este de 448,21
mm, din care în perioada de vegetație
293,73 mm.
În ultimii ani, ne confruntăm cu o tendință de scădere a regimului de precipitații.
De asemenea, se constată o repartiție neuniformă a precipitațiilor pe parcursul anului, cu intervale secetoase încadrate de perioade scurte cu ploi abundente și, de multe
ori, cu caracter torențial.
Deși vița de vie are o capacitate mare
de adaptare la condiții extreme (exces sau
lipsă de apă), în anii secetoși, acestea de-

ranjează planta și principalele procese fiziologice.
Deficitul de apă are efecte severe, iar
când este însoțit de temperaturi ridicate,
provoacă închiderea stomatelor, reducerea suprafeței foliare, ofilirea cârceilor și a
frunzelor și chiar uscarea prematură, modificarea culorii frunzelor, încetinirea creșterii vegetative.
În aceste condiții, apar frecvent și fenomene extreme: grindină, furtuni, ploi
torențiale etc..

Efectele secetei,
amplificate de fenomene
meteo extreme
Grindina, prin frecvența și agresivitatea
ei, poate conduce de cele mai multe ori la
compromiterea recoltelor de struguri.
Spre exemplu, în 28 iunie 2007, fenomenul a distrus aparatul foliar în proporție de
80-90%, iar la unele soiuri (Merlot, Fetească
neagră) până la 75-80%. Butucii au fost defoliați, cu vârfurile de creștere rupte. Lemnul
anual a fost distrus în proporție de 80-90%,
iar 40-65% din strugurii au fost afectați.
În perioada imediat următoare, după
căderea grindinii, respectiv luna iulie, din
cauza lipsei precipitațiilor asociată cu temperaturi foarte ridicate, soiurile au intrat
forțat în pârgă, încetinind puternic creșterea boabelor.
Intensificarea vitezei vântului conduce,
adesea, la accentuarea caracterului secetos
al zonei. De multe ori, acestea iau aspecte de
vijelie, determinând înclinarea sistemului
de conducere a viței de vie.
Eroziunea solului. Amplificarea frecvenței ploilor torențiale cumulat cu agresivitatea pluvială a acestora a condus în
ultima perioadă la intensificarea proceselor
erozionale, cu consecințe directe asupra
stării de fertilitate a solurilor din zona colinară.

Măsuri de urgență:

• ameliorarea capacității de prognozare a vremii, protecția fertilității solurilor, extinderea sistemelor de irigații, valorificarea eficientă a precipitațiilor prin
aplicarea de măsuri agrotehnice care să
permită conservarea apei în sol în perioada de secetă;
• valorificarea solurilor în conformitate cu potențialul condițiilor pedoclimatice caracteristice zonei;
• protejarea populațiilor naturale de
prădători și limitarea utilizării tratamentelor chimice;
• o nouă orientare în structura varietală, respectiv soiuri cu toleranță ridicată față de temperaturile ridicate și stresul hidric generat de lipsa apei;
• adaptarea tehnologiilor de cultură
la efectele schimbărilor climatice;
• simularea fenoclimatică a apariției
pagubelor în plantațiile viticole sub acțiunea schimbărilor climatice, pentru a
stabili cu precizie probabilitatea apariției pagubelor;
• Atenție! la alegerea soiurilor și la
zestrea lor genetică, care se poate modifica după zece ani de cultură în alt mediu
ecoclimatic;
• întrucât la tehnologia de plantare
și la întreținerea viilor tinere în condiții
de stres termic și hidric pot apărea peste
50% goluri, se impune irigarea.

Decalajul dintre soiuri,
micșorat
În ultimul timp, se constată că fenofazele de vegetație se declanșează simultan
aproape la toate soiurile și între ele nu se
mai evidențiază diferența de 7-14 zile. Fenomenul are ca explicație încălzirea bruscă a aerului. Este important de consemnat
acest aspect, deoarece avertizarea și aplicarea tratamentelor fitosanitare sunt în corelație directă cu fenofazele de vegetație.

Evoluția
temperaturii
aerului
Statistica fenomenelor extreme și analiza datelor de observație indică o creștere
a mediei temperaturii minime și a mediei
temperaturii maxime din timpul iernii și
verii, a frecvenței zilelor caniculare (temperaturi maxime mai mari de 30 °C) dar și a
celor cu brumă, polei și chiciură.
În ultimii ani s-a înregistrat o creștere
ușoară a valorilor termice anuale, ajungându-se la temperaturi medii ale aerului
de 11-12 °C, ceea ce arată un plus termic de
aproximativ +0,5 °C față de valoarea medie
multianuală. Media mobilă pe cinci ani indică o ușoară tendință de scădere a temperaturii aerului până în anul 1988, după care
urmează o creștere de aproximativ 1 °C.
Temperaturile minime absolute din perioada de iarnă au depășit pragul biologic
de rezistență a viței de vie (spre exemplu,
-25,2 °C în 26 ianuarie 2010 și -24,2 °C în
26 ianuarie 2011) și au afectat viabilitatea
mugurilor.
Un fenomen frecvent întâlnit în perioada de vegetație în ultimii ani constă în diferența mare de temperatură de la zi la noapte, amplitudinile oscilând între 20-21,7 °C.

Deficit de umiditate
vs. ploi torențiale
Deficitul de precipitații se instalează
în special în perioada de iarnă și începutul perioadei de vegetație aprilie-mai și
luna august, cu influențe asupra declanșării fenofazelor de vegetație. Frecvent,
în lunile iunie-iulie au loc ploi torențiale
care nu sunt valorificate în totalitate și
conduc la accentuarea deficitului pluviometric.
Ferma
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Cereri și Oferte – perioada 18 - 31 iulie 2012 (www. agravista.md)
OFERTE
Nume
produs

Descriere
produsului

Cantitate

Prune

Vând prune la
prelucrare

150 tone

Orhei, s. Mălăeşti, Telefon: (235)
51648, Telefon mobil: (795)35158, Fax:
(235) 51648

Prune

Prune

10 tone

Ungheni, or.Cornesti, Telefon: (236)
60545

Prune

Vând prune (soiul
Cabardinca,
Standlei).

12 tone

Făleşti, s. Marandeni, Telefon mobil:
078618709

1.5 tone

Orhei, s. Chiperceni, Telefon: (235)
21319, (235) 27774, Telefon mobil:
(794)26001, Email: nadejda@badan.ro

Regiune

LEGUME
Comercializez roşii
de seră

10 tone

Roşii

Vând roşii crescute
în seră

300 kg

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

Prune

Prună Cabardinca
Raniya

Roşii

Roşii de seră

3 tone

Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236)
23923, (236) 75341, Telefon mobil:
079207222

Prune

Comercializez prune
8 tone
Stenley.

Hânceşti, s. Drăguşenii Noi, Telefon:
(269) 23408, (269) 36336, Telefon
mobil: 068083841

Struguri

Comercializez
struguri de masă,
soiul Victoria

1 tonă

Hânceşti, s. Fundul Galbenei, Telefon:
(269) 23408, Telefon mobil: 079800353

Struguri

Comercializeze
struguri de masă
soiul: Prezentabil şi
Victoria

6 tone

Basarabeasca, s. Sadaclia, Telefon:
0 297 57364, Telefon mobil: 069028599

Piersici

Comercializăm
piersici

3 tone

Hânceşti, s. Loganesti, Telefon: (269)
57560, Telefon mobil: 068083841

Roşii

Roşii

Roşii

Roşii de seră

Roşii de seră

10 tone

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

Ungheni, s. Chirileni, Telefon:
068673724, Email: strungval@mail.md

3 tone

Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236)
75252, (236) 75236

2.5 tone

Ungheni, s. Grozasca, Telefon: (236)
94299, Telefon mobil: 068022244

Roşii

Roşii de seră

Roşii

Comercializează roşii 500 kg
crescute în seră

Roşii

Comercializez roşii
din seră

Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon mobil:
068470671

800 kg

Hânceşti, Telefon mobil: 068809509

1 tonă

Ungheni, s. Valea Mare, Telefon: (236)
43230, Telefon mobil: 078284456

PRODUSE CEREALIERE
Porumb

Seminţe de porumb

5 tone

Orhei, s. Chiperceni, Telefon: (235)
21319, (235) 27774, Telefon mobil:
(794)26001, Email: nadejda@badan.ro

Orz

Comercializez orz

300 tone

Orhei, str. Vasile Mahu 141, Telefon:
(235) 24955, Email: orhei@agroinform.
md

Roşii

Vând roşii

Ardei dulce

Comercializăm ardei
3 tone
dulce

Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236)
23923, (236) 75341, Telefon mobil:
079207222

Ardei dulce de seră

Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236)
75258, Telefon mobil: 060074973,
Email: grigoresorucean@mai.ru

Orz

Vând orz de calitate
bună

100 tone

Falesti, s. Putineşti, Telefon mobil:
69339397

Ungheni, s. Chirileni, Telefon:
068673724, Email: strungval@mail.md

Grâu

Grau alimentar,
continutul de
gluten-22%.

500 tona

Făleşti, s. Putinesti, Telefon mobil:
69339397

Orhei, s. Mălăieşti, Telefon: (235)
51648, Telefon mobil: (795)35158, Fax:
(235) 51648

Grâu

Grâu alimentar,
conţinutul de
gluten-22%.

200 tone

Făleşti, satul Catranic, Telefon: (259)
52773, Telefon mobil: 069101052

Ardei dulce

3 tone

Ardei dulce

Ardei dulce de seră

5 tone

Ardei dulce

Comercializez ardei
dulce - cantitate
oferită zilnic

Vinete

Comercializez vinete 3 tone

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

Grâu

Comercializez grâu
din roada anului
2012

20 tone

Castraveţi

Castraveţi

2 tone

Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236)
23923, (236) 75341, Telefon mobil:
079207222

Grâu

Comercializez grâu

200 tone

Orhei, or. Orhei, str. Vasile Mahu 141,
Telefon: (235) 24955, Email: orhei@
agroinform.md

Castraveţi

Vând castraveţi în
stare proaspătă

500 kg

Făleşti, s. Doltu, Telefon mobil:
069319420

Ovăs

Ovăs

4 tone

Orhei, s. Chiperceni, Telefon: (235)
21319, (235) 27774, Telefon mobil:
(794)26001, Email: nadejda@badan.ro

10 tone

FRUCTE
Pepene verde
Vând pepeni verzi
(harbuz)
Pepene
galben
(zemos)
Pepene
galben
(zemos)

Comercializez
pepene galben

Vând pepeni galbeni

15 tone

1 tonă

1 tonă

Ungheni, s. Cornova, Telefon: (236)
47518, Telefon mobil: 068231194

Prune

Prune Anaspet

20 tone

Orhei, s. Chiperceni, Telefon: (235)
21319, (235) 27774, Telefon mobil:
(794)26001, Email: nadejda@badan.ro

Prune

Prune Stanley

50 tone

Orhei, s. Chiperceni, Telefon: (235)
21319, (235) 27774, Telefon mobil:
(794)26001, Email: nadejda@badan.ro

2.5 tone

Orhei, s. Chiperceni, Telefon: (235)
21319, (235) 27774, Telefon mobil:
(794)26001, Email: nadejda@badan.ro

Prune

Prune uscate

ECHIPAMENTE AGRICOLE

Făleşti, s. Doltu, Telefon mobil:
069319420
Hânceşti, Telefon: (269) 23408, Telefon
mobil: 068083841

Hânceşti, Obileni, Telefon: (269) 23408

Echipamente Comercializez tractor
1 bucată
agricole
T-40
Vând încărcător,
“CARPATET”, anul
Echipamente
fabricării 1992,
agricole
starea tehnică –
lucrativă

1 unitate

Se vinde tractorul
Echipamente K-701, anul fabricării
1 unitate
agricole
1984, starea tehnică
lucrativă

Nisporeni, s. Barboeni, Telefon: (264)
43636, Telefon mobil: 078049648
Făleşti, s. Sărata Veche, Telefon: (259)
64 441, Telefon mobil: 069325319

Făleşti, s. Pompa, Telefon mobil:
079559232

ANIMALE ŞI PRODUSE ANIMALIERE

Păsări

Vând puişori de
găină, vârsta de 4-6 2200
săptămâni, vaccinaţi, bucata
sănătoşi.

Făleşti, s. Făleştii Noi, Telefon: (259)
60740, (259) 60746, Telefon mobil:
069439442

CERERI ŞI OFERTE
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Porci

Se vinde carne de
porc, masă vie

Porci

Se vând purcei cu
greutatea de 10-15
kg.

Porci

Semicarcase de
porc, refrigerate, de
origine autohtonă şi
de import.

5 tone

Făleşti, s. Navîrneţ, Telefon mobil:
069194851

30 bucăţi

Făleşti, s. Navîrneţ, Telefon mobil:
069194851

nelimitat

Chişinău, Uzinelor, 21, Telefon: (22)
421382, Telefon mobil: 0 68990949,
Fax: (22) 421382, Email: arbuggrup@
gmail.com

Porci

Animale vii - 2 bucăţi 260 kg

Hânceşti, s. Caracui, Telefon: (269)
23408, Telefon mobil: 068083841

Produse
animaliere

Carne de porc,
carcase refrigerate
de producţie
nelimitat
autohtonă şi de
import. Calitate buna

Chişinău, Uzinelor, 21, Telefon: (022)
421382, Telefon mobil: 0 68990949,
Fax: (022) 421382, Email: arbuggrup@
gmail.com

Produse
animaliere

Oua de găină

15000
bucata

Ungheni, s. Pirlita, Telefon: (236)
92373, Telefon mobil: 069108128

Produse
animaliere

Vând brânză de oi,
stare proaspătă

2 tone

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

Produse
animaliere

Pui broiler,
subproduse de
pasăre:aripi, pulpe, nelimitat
piept, etc., (congelate
de import).

Chişinău, Uzinelor, 21, Telefon: (22)
421382, Telefon mobil: 0 68990949,
Fax: (22) 421382, Email: arbuggrup@
gmail.com

ALTELE
Pepiniere
viticole şi
pomicole

Bucsus (Samshit
vecinozelionii 5 ani)

1000
bucăţi

Ungheni, str. Decebal, 66, Telefon:
(236)22389, Telefon mobil: 069413717,
Email: procvet12@yandex.ru

Produse
apicole

Se vând ştiubeie cu
albine şi miere

15 bucăţi

Făleşti, s. Horeşti, Telefon: (259)
77174, (259) 77012, Telefon mobil:
079850249

Fân şi senaj

Paie de ovăs şi vica
balotat

550
unitate

Orhei, s. Chiperceni, Telefon: (235)
21319, (235) 27774, Telefon mobil:
(794)26001, Email: nadejda@badan.ro
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CERERI
Nume
produs

Descriere produsului

Grâu

Cumpăram grâu alimentar
100 tone
şi furajer.

Chişinău, str. Uzinelor, 21,
Telefon: 022421382, Telefon
mobil: 68990949,

Grâu

Cumpăr grâu alimentar
23% gluten, 85% IDC

150 tone

Telefon mobil: 069709509

Grâu

Grâu furajer

100 tone

Telefon mobil: 079045980

Grâu

Grâu alimentar 23%
gluten, 85% IDC

150 tona

Telefon mobil: 069121750

Cantitate

Echipamente
Uscătorie de prune
agricole

Regiune

Telefon mobil: 67152233

Prune

Prune pentru uscat

50 tone

Ungheni, or. Corneşti, Telefon
mobil: 068296963

Bovine

Procur doua bovine de
prăsilă.

nelimitat

Telefon mobil: 068083841

Orz

Cumpăram orz

100 tone

Chişinău, str. Uzinelor, 21,
Telefon: 022421382, Telefon
mobil: 0 68990949

Porumb

Cumpăram porumb furajer. 100 tone

Chişinău, str. Uzinelor, 21,
Telefon: 022 421382, Telefon
mobil: 0 68990949

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

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

