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AGROinform organizează, în parteneriat,
forumul: „Oportunități de comerț agricol
în Bazinul Mării Negre”
Antreprenori agricoli din Republica Moldova,
Ucraina și România se vor întruni în perioada
28-29 septembrie, curent, în cadrul Forumului
cu genericul: „Oportunități de comerț agricol în
Bazinul Mării Negre”, care se va desfășura
în orașul Galați, România.
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Evenimentul este parte al proiectului „Facilitarea comerțului cu produse agro-alimentare în Bazinul Mării
Negre” implementat de Federația Națională a Agricultorilor din Moldova
AGROinform în parteneriat cu Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor
Private, Mici și Mijlocii din Galați, România și Fondul Regional de Susținere
a Antreprenorilor din Odessa, Ucraina
în cadrul „Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre”, finanțat de
Uniunea Europeană.
Forumul are ca scop promovarea re-
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lațiilor comerciale dintre antreprenorii
agricoli din cele trei țări și identificarea
căilor de colaborare, oportunităților de
investiții și afaceri în parteneriat. Programul forumului include sesiuni în cadrul cărora fiecare din țările participante
va descrie situația în sectorul agricol al
regiunii pe care o reprezintă, constrângerile și perspectivele de colaborare pentru
viitor în domeniul comerțului cu produse alimentare agricole. Vor fi organizate
mese rotunde tematice: oportunități de
business și comerț în sectorul de fructe,
legume și cereale. În cadrul discuțiilor

vor fi identificate căi de cooperare și stabilire a parteneriatelor ce țin de vânzarea
producției agricole. De asemenea, participanții forumului vor vizita piața agricolă și expoziția anuală specializată Ziua
Recoltei din Galați.
La eveniment vor participa oficialități
din partea celor trei state: Ștefan Chitoroagă, viceministru al agriculturii din Republica Moldova, Ion Mocanu, președinte
al Camerei de Comerț și Agricultură, Galați, România și reprezentantul Departamentului General de Agricultură și Dezvoltare din regiunea Odessa, Ucraina.

Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform:
Cantemir (273) 2 28 53
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Carnea s-a scumpit

Cresc prețurile la cartofi și ulei

În Moldova prețul de comercializare a cărnii de porcină și bovină a crescut cu 10-12%.
Expertul în agricultură, Viorel Chivriga, a
declarat că scumpirile au loc din cauza reducerii efectivului de animale, dar și a creșterii
considerabile a prețului la cereale.
„În acest an au fost sacrificate mii de animale, acum, toamna, pe piață se atestă un de-

Seceta din acest an a provocat
majorarea prețului cartofilor. Producătorii spun că deoarece recolta
este mică, legumele vor costa de
două ori mai scump decât anul
trecut. Un kilogram de cartofi de
la producători costă 2 lei și 60 de
bani, iar cei care doresc că câștige
un ban în plus își vând producția
prin sate la un preț de 4 sau 5 lei
kilogramul. Cumpărătorii nu se
grăbesc să-și facă rezerve deoarece așteaptă ca prețul să scadă.
Potrivit Ministerului Agriculturii
în acest an a fost prognozată o recoltă de cartofi de aproximativ 310
mii tone, cu 40 de mii de tone mai
puțin decât în 2011. Anul trecut,
țara noastră a importat aproximativ 17 mii de tone de cartofi.
Comercianții de la unele piețe
agroalimentare au majorat prețul
cu doi lei pentru un litru de ulei.
Asta în timp ce producătorii au
anunțat că vor opera noi scumpiri, abia peste câteva zile.
Majoritatea producătorilor de

ficit de carne autohtonă și de aceea prețurile
cresc. De asemenea, din cauza secetei porumbul s-a scumpit cu 1,50 lei pentru un kg, până
la 4,50 lei/kg. În același timp grâul este comer-

cializat cu cel puțin 3,50 lei pentru un kg, față
de 2,70 lei la începutul verii. Creșterea prețurilor la materiile prime va determina combinatele de carne să ridice prețurile de vânzare ale
salamurilor, conservelor și altor produse din
carne. Scumpirea cărnii îi va afecta foarte mult
pe consumatori. Statul trebuie să întreprindă măsuri urgente și să faciliteze importurile
de cereale prin micșorarea taxelor vamale de
import, pentru că în caz contrar populația se
va confrunta cu o criză alimentară fără precedent”, prognozează expertul.
În ultimele două săptămâni, oferta de carne pe piețe este în scădere, iar prețurile au
crescut. Carnea de porc se vinde la prețul de
95-100 lei /kg de mușchi, carnea cu oase - 7090 lei pentru un kg, carnea de vită fără oase
este vândută la un preț mediu de 100 lei/kg,
iar carnea cu oase - 65-90 lei/kg.
Seceta din anul acesta a afectat 90% din
teritoriul Moldovei. Recolta de grâu a constituit 430 mii tone, cu 100 mii tone mai puțin
decât în anul trecut. Autoritățile afirmă că
pierderile în agricultură se ridică la 3 mlrd.
lei. Pentru a susține sectorul zootehnic, statul
va aloca 12 mil. lei pentru procurarea animalelor și a furajelor.

ulei din Moldova spun că scumpirile sunt inevitabile și că vor majora prețurile cu doi-trei lei.
«Majorările sunt inevitabile din
motivul materiei prime. Prețul s-a
scumpit cu aproximativ 30-40 la
sută. Energia electrică s-a scumpit.
În zilele apropiate, se preconizează o scumpire cu doi, trei lei la litru», a declarat directorul adjunct
al Aliment Ulei, Mihail Munteanu.
Uleiul de floarea-soarelui presat la
rece s-a scumpit de la 20 la 22 de
lei pentru un litru, iar uleiul rafinat
- de la 22 la 24 de 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 20.09.2012
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Statul promite suport producătorilor
care au fost afectați de secetă

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI

În aşteptarea
toamnelor de
altă dată
Îmi plac toamnele, toamnele care vin devreme și toamnele care vin mai târziu…îmi plac
toamnele pentru că nu întârzie
niciodată să vină.
Toamnele de altă dată s-au
dus. Au trecut ca un vis peste
umerii cerului, au luat ploile și
recoltele și le-au dus în alte timpuri. Și dacă în alți ani toamna
număram bobocii, în toamna
acestui an cu siguranță se numără… scumpirile, dezamăgirile și
incertitudinile. Dar parcă nimic
nu mă miră pe mine și nici pe cei
care mă înconjoară. Și ce dacă
cresc prețurile la carburanți, iar
oficialii afirmă că nejustificat?
Ce se schimbă? Până la primăvară vor crește semnificativ
prețurile la alimente, pentru că
a fost secetă. Iar cei care în prezent se descurcă destul de greu,
vor avea de luptat cu o sărăcie și
mai mare. Pe cine îl interesează
acest lucru? Noi o să tolerăm,
noi o să mâncăm mai puțin, dar
o să plătim atât cât ni se va cere.
O să tolerăm orice pentru că așa
ne este firea, răbdătoare. O să
așteptăm o toamnă mai bogată,
care ne va pune pe masă recolte și speranțe, care ne va aduce
părinții și frații acasă. Vom aștepta o toamnă în care va ploua
devreme și la timp, ne vor regăsi și ne vom renaște.
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Seceta din această vară a păgubit agricultura de 2,5 miliarde de lei, arată rezultatele unei
evaluări finale efectuată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și monitorizată de
experții FAO și UNDP. Pentru
redresarea situației ministrul a
spus că este nevoie urgentă de a
interveni în trei direcții.
“Trebuie să oferim suport
sectorului zootehnic, în special
din partea de sud a țării, pentru
a evita sacrificarea animalelor
și micșorarea șeptelului, deoarece restabilirea lui este extrem
de complicată, în acest sens
este nevoie de 1 milion de dolari
SUA”, a spus Vasile Bumacov.
De asemenea, este nevoie de suport pentru semănatul de toamnă și pregătirea de
următorul an agricol. Pentru
procurarea
combustibilului,
semințelor și fertilizanților sînt
necesare 88 milioane dolari.
Alte 16 milioane sînt necesare
pentru asigurarea cu semințe
de porumb, deoarece seceta a
afectat și lanurile de porumb de
sămînță.
“O parte din aceste cheltuieli
vor fi suportate de producătorii
agricoli, o parte de Guvern și o
parte de donatori. Urmează să
decidem în timpul apropiat despre contribuțiile ce vor fi alocate”, a spus Vasile Bumacov.

Suport
pentru zootehnie
Statul va acorda ajutor pentru depășirea consecințelor
secetei și crescătorilor de animale, nu doar proprietarilor de
terenuri agricole, a declarat ministrul Agriculturii și Industriei
Alimentare, Vasile Bumacov.
“Crescătorii de animale
vor beneficia de furaje și bani
pentru procurarea cerealelor
doar ca să nu sacrifice bovinele, ovinele, caprinele sau porcii.
Seceta i-a afectat nu doar pe
agricultorii care dețin terenuri
agricole, dar și pe crescătorii
de animale. Din cauza temperaturilor ridicate, animalele nu
au cu ce se hrăni, pășunile sunt
uscate. Seceta va trece, iar dacă
animalele vor fi sacrificate, proprietarii vor achiziționa foarte
greu altele în loc. În prezent,
experții Organizației Națiunilor Unite pentru Agricultură
și Alimentație FAO evaluează
pagubele provocate de secetă
și necesitățile agricultorilor și
ale crescătorilor de animale. În
acest an, în premieră, Moldova
va importa chiar și furaje pentru hrana animalelor, cel mai
probabil, de la vecinii noștri
România și Ucraina. Așa precum sunt distribui te ajutoarele
materiale, vor fi distribuite și
furajele crescătorilor de anima-

le în dependență de numărul de
capete deținute”, a promis Bumacov.
Ministrul a spus că rezultatele evaluări, vor fi aduse la
cunoștința organismelor internaționale și a donatorilor străini, în vederea luării deciziilor
asupra volumului și timpului
de ajutor, pe care urmează să-l
acorde. “Asistența din partea
statului și a donatorilor va fi
direcționată, în primul rând,
pentru procurarea de furaje, ca
să fie evitată sacrificarea animalelor și pentru asigurarea
cu semințe, motorină și îngrășăminte minerale a agricultorilor la semănatul culturilor de
toamnă”, a mai spus Vasile Bumacov.

Ajutoare
din 1 noiembrie,
doar pentru
agricultorilor
care au procurat
material semincer
de calitate
Ministrul Agriculturii și
Industriei Alimentare, Vasile
Bumacov, promite că agricul-

torii care vor semăna cereale
de toamnă vor primi ajutor financiar din partea statului la
1 noiembrie. Ajutorul provine
din surse externe și constituie
în medie câte 200-300 de lei la
hectar, în funcție de suprafețe.
Bumacov a precizat că 3,15
mil. euro pe care Uniunea Europeană le va oferi pentru depășirea consecințelor secetei vor fi
direcționați Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură de

imediat după prima ploaie. Știu
că în prezent agricultorii nu
au surse financiare suficiente
pentru semănat, însă nu putem
lăsa terenurile pârloagă și țara
fără alimente. Chiar dacă vor
lua credite din bănci pentru a
semăna, statul le va compensa
atât ratele la credite, cât și ajutorul pentru motorină și semințe, astfel încât banii vor ajunge
la fermieri la timp”, a subliniat
ministrul.

pe lângă Ministerul Agriculturii. Din 1 noiembrie, aceasta va
distribui banii doar agricultorilor care au procurat material
semincer de calitate, în special,
grâu de toamnă.
“Agricultorii trebuie să demareze semănatul de toamnă,

Anul acesta în Moldova vor
fi semănate peste 320 mii ha
de grâu de toamnă, față de 270
mii ha în anul trecut. De asemenea în această toamnă vor
fi semănate în jur de 40-50
mii ha de orz.

Între timp ...
a crescut prețul
la motorină
și benzină
În ajun de campanie agricolă de primăvară, costul carburanților a ajuns la un nivelrecord în istoria Moldovei.
Benzina Premium 95 costă
17,65-17,75 de lei pentru un
litru, iar motorina - 16,6517,75 de lei. Motivul invocat
de petroliști este creșterea
prețului de import al produselor petroliere.
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Fermierii trebuie să planteze soiuri
adaptate la condițiile Moldovei
În perioada 21-23 august, curent,
Federația Națională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform a organizat,
cu suportul președintelui Academiei de
Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu - Șișești” și Directorului Stațiunii
de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Iași, dr. inginer Gelu Corneanu,
un turneu de studiu în România, care
a vizat domeniul pomiculturii. Delegația a fost formată din producători de
fructe-membri ai grupurilor informale
de fermieri, asistate de AGROinform,
specialiști în agrobusiness și din sectorul științifico-didactic din ramura
pomicolă.

Scopul principal al turneului a constituit familiarizarea producătorilor de
fructe din Republica Moldova cu experiența colegilor de peste Prut, privind
producerea și comercializarea merelor,
prunelor, cireșelor și vișinelor. Destinația a fost selectată datorită similarității
condițiilor pedoclimatice specifice și
regiunii de centru și nord a Republicii
Moldova.
Pe parcursul vizitei, producătorii
basarabeni au cunoscut îndeaproape
diverse tipuri de plantații pomicole
administrate de fermierii români și
subdiviziunile Stațiunii de Cercetare
- Dezvoltare pentru Pomicultură Iași
(Bazele de Cercetare-Dezvoltare Velnița-Zanoschi, Mădârjești, Sârca, Miroslava, Liliac, Pepiniera Sârca și Depozitul de păstrare a fructelor Sârca).
În cadrul Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Iași,
pomicultorii basarabeni s-au familiarizat cu o vastă colecție de soiuri de măr,
prun, vișin, cireș și nuc, care sunt deja
testate în zona Iașului și pot fi ajustate la condițiile pedoclimatice ale țării
noastre.

Un interes deosebit pentru fermierii basarabeni au prezentat tehnologiile
performante de producere a fructelor și
a materialului săditor pomicol, liber de
boli virotice și de o înaltă valoare biologică a speciilor pomicole.
Experții și specialiștii ieșeni consideră că la înființarea de noi livezi,
producătorii de fructe de pe ambele
maluri ale Prutului, trebuie să aleagă riguros: asociația soi/portaltoi,
distanța de plantare și forma de
conducere a coroanei. Pe lângă compoziția solului, urmează a fi luați în
considerație următorii factori: (1) deficitul mare de umiditate, care se va

accentua pe viitor, (2) temperaturile
extreme din perioada de iarnă și de
vară, care încep să devină o normalitate pentru această zonă; (3) vânturile puternice din direcția nord-estică,
în deosebi în perioada de iarnă; și (4)
mecanizarea la maxim a proceselor
tehnologice.
Livezile de măr ale Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură
Iași sunt fondate pe portaltoiul MM106,
distanța între rânduri 4,0 m, iar între
pomi pe rând 3,0; 3,5 și 4,0 m în funcție
de vigoarea de creștere a soiului. Pomii
sunt susținuți de un suport de spalier
pentru formarea coroanei „palmeta de
Sârca”, unde șarpantele și ramurile de
garnisire sunt dirijate pe direcția rândului. Spațiul dintre rânduri se înierbează natural, iar între pomi, pe rând,
se menține ogor negru.
Acest sistem de întreținere asigură
plantației:
- o aerație favorabilă între pomi,
care nu permite dezvoltarea mai multor
boli , diminuând astfel numărul tratărilor fitosanitare;
- măsurile de protecție au un rezul-

tat eficient, deoarece acoperă toată suprafața foliară a pomilor;
- eficiența lucrărilor mecanizate și
manuale este mai mare;
- o recoltă mai mare și mai calitativă, chiar și în condițiile de secetă, similare anului 2012.
Colecția amplă de soiuri de care
dispune Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Iași, îi permite să producă pomi fructiferi de specii sămânțoase, sâmburoase, precum și
de nuc. Pentru informații puteți accesa
pagina web: www.pomicolaiasi.ro.
Colegiale și productive au fost întâlnirile cu 2 fermieri și un grup de producători de fructe din județul Bacău. Fermierii basarabeni au avut posibilitatea
să vadă în realitate cum sunt valorificate
fondurile europene de către pomicultorii din România. Aceste fonduri se materializează în livezi tinere și productive,
frigidere, linii de calibrare, ambalaj modern, echipamente agricole performante precum și în dezvoltarea turismului
agricol. Ca efect, fructele se comercializează liber în lanțurile de supermarket
din România și alte țări ale UE.
Structura speciilor are rol deosebit
în plantațiile fermierilor care au fost
vizitați. Astfel, cea mai mare pondere
o au speciile sâmburoase: vișin, cireș și
prun. Este de notat faptul că, în deosebi
vișinul și cireșul, le-a permis să obțină
rezultate bune chiar și în condițiile de
secetă ale acestui an.

Fermierii moldoveni de pe malul
drept al Prutului au împărtășit fermierilor basarabeni experiența proprie
de ajustare la mediul de activitate
european. Gheorghe Florea, administrator al S.C. LUC’S IMPEX S.R.L.
din comuna Itești, județul Bacău a
menționat că grupul de producători
din care face parte, a reușit în 2011 să
penetreze pentru prima dată cu fructele sale în rețeaua de supermarket,
numai după ce a construit un frigider
de 850 tone și a instalat o linie modernă de sortare a merelor. Astfel merele comercializate de către grupul de
producători corespund cerințelor de
cantitate și calitate a produsului. Tot
ei au reușit să acceseze fonduri europene, deoarece s-au pregătit minuțios

COMERCIALIZĂM VOPSEA

pentru aceste investiții și anume: au
vizitat și studiat experiența mai multor pomicultori din Germania, Franța,
Italia și Polonia. Cu ajutorul organizațiilor de fermieri și de consultanță
agricolă au făcut un studiu de fezabilitate, au elaborat un proiect și un
plan de afacere, care le-a permis să
întrunească condițiile de eligibilitate.
În concluzie, vizita s-a dovedit a
fi una interesantă, dar și utilă pentru
grupul țintă de producători din Republica Moldova. Probabil informațiile
acumulate de către aceștia, în turneul
de studiu, vor fi cât mai curând vizibile în procesul de producere și comercializare a fructelor.
Iurie FALĂ

CАДОВАЯ

DESTINATĂ PENTRU:
 Vopsirea curativă şi preventivă a tulpinilor şi a crengilor de schelet cu scopul de a spori rezistenţa pomilor
fructiferi şi a plantelor decorative în perioada de iarnă
 Protecţia de arsuri solare
 Dezinfectarea tulpinilor şi a crengilor, distrugerea
agenţilor patogeni provocatori de boli şi a dăunătorilor
 Protejarea împotriva atacului rozătoarelor şi a iepurilor
 Tratare în cazul de infectare cu cancer negru
 Acoperirea crestăturilor după retezarea la pepiniere
sau în livadă.

 Vopseaua înlocuieşte varul, posedă caracteristici mai efective.
 Conţine adaosuri antimicotice şi antimicrobiene.
 Stratul protector se păstrează pe suprafaţa plantelor un an întreg, rezistă la variaţiile
de temperatură de la -40 până la +40 grade.
PRODUSUL ESTE CERTIFICAT
ŞI SE COMERCIALIZEAZĂ LA PREŢ AVANTAJOS.
SRL “FRUCT-EXCOM” MD-3733
Republica Moldova,
m. Chişinău
tel. 068066366, 069143708
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În noiembrie, la Chișinău va fi organizat un forum
al oamenilor de afaceri din Moldova și Rusia
În premieră, în contextul lucrărilor Comisiei interguvernamentale
moldo-ruse pentru cooperare comercial-economică, în perioada 1516 noiembrie 2012, la Chișinău va fi
organizat un forum al oamenilor de
afaceri din Rusia și Moldova.
Potrivit informației acordate
de surse din cadrul Ministerului
Economiei al R. Moldova, despre
aceasta au convenit copreședinții
comisiei respective viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu
Lazăr, și viceprim-ministrul, reprezentantul special al președintelui
rus pentru Transnistria, Dmitri Rogozin. Se preconizează că la forum
vor participa atât companii rusești

care deja au parteneri de afaceri în
Moldova, cât și agenți economici
care vor să se lanseze pe piața moldovenească sau care intenționează

să identifice un investitor. În cadrul
forumului, urmează să fie discutate proiecte investiționale concrete,
orientate spre sporirea capacității

Oamenii de știință caută soluții
pentru salvarea râului Nistru

Starea ecologică a râului Nistru
este tot mai alarmantă. În cel mai
scurt timp, pe râu se poate produce o
catastrofă ecologică care va afecta nu
doar Republica Moldova, dar și Ucraina și România. Savanții de la Academia de Știință a Moldovei bat alarma
și caută soluții pentru salvarea celui
mai principal râu din Moldova.
Potrivit șefului laboratorului hidrobiologic al AȘM, Elena Zubco,
în cazul în care în localitatea Kalush

din Ucraina, barajele unei mine de
stocare a deșeurilor toxice ar putea
ceda, în apa râului Nistru se vor vărsa substanțe chimice foarte toxice. „
Este vorba despre tot tabelul lui Mendeleev care se va scurge în râu. Apa
aceasta nu va putea fi folosită pentru
consum și irigare”, a spus ea.
Potrivit Elenei Zubco, în apele
Nistrului deja se produc schimbări
esențiale. „Nistru se schimbă pe zi ce
trece. Temperatura este joasă și nu se

ridică mai mult de 16 grade. Au dispărut 80 % din viețuitoare. Pește în râu
practic nu este. Nistru nu are volumul
de apă necesar pentru a avea un flux
normal. Astfel, apa pur și simplu stă
pe loc”, a mai adăugat ea.
Cercetătorul științific de la AȘM,
Tudor Lupașcu, a declarat că, la moment, această problemă nu poate
fi soluționată din cauză că nu au un
acord de colaborare cu partea ucraineană. „Noi am încercat să colaborăm
cu partea ucraineană, însă ei nu sunt
interesați. Noi avem nevoie de acest
document pentru a putea utiliza deșeurile în așa mod ca ele să nu aducă daune mediului. Avem suficiente
instrumente și o strategie elaborată.
Cunoaștem situația din toate aspectele, însă avem nevoie de colaborare cu
ucrainenii”, a spus Lupașcu.
Ca urmare, savanții de la AȘM
fac un apel către ministrul Mediului, Gheorghe Șalaru, să intervină pe
lângă autoritățile ucrainene pentru a
împiedica o eventuală catastrofă ecologică.

UE oferă Moldovei 50 de milioane de lei
pentru combaterea consecințelor secetei
Comisia Europeană va oferi Republicii Moldova un ajutor în mărime de 50 de milioane de lei. Banii
sunt destinați pentru sprijinirea
fermierilor care au fost afectați de
secetă. Despre acesta a anunțat, în
cadrul unei conferințe de presă, comisarul european pentru Cooperare Internațională, Ajutor Umanitar
și Gestionare a Crizelor, Kristalina
Georgieva.
Oficialul european a apreciat
înalt succesele obținute de Republica Moldova în implementarea
agendei de reforme și a menționat
că această agendă este, în primul
rând, în beneficiul cetățenilor.
„Toate acțiunile întreprinse urmează să ajute Republica Moldova
să-și realizeze obiectivul care și la

propus până la următorul summit al Parteneriatului Estic. Acest
obiectiv este finalizarea negocierilor asupra Acordului de Asociere,
finalizarea negocierilor Acordului

de liber schimb și, un lucru foarte
important și foarte palpabil, care
va aduce beneficii cetățenilor Republicii Moldova, implementarea
Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize”, a spus
comisarul european
Oficialul a mai precizat că, la
începutul anului în curs, angajamentul financiar al Uniunii Europene față de Republica Moldova
era de 94,2 milioane de euro, iar
acum acesta va fi suplinit cu încă
28 de milioane de euro.
La rândul său, prim-ministrul
Vlad Filat a reiterat angajamentul de continuare a implementării
agendei de reforme, care au scopul
de a apropia Republica Moldova de
Uniunea Europeană.

de export, probleme ce țin de excluderea barierelor în calea activizării
cooperării comerciale și atragerii
investițiilor și tehnologiilor moderne. Forumul va deveni o platformă
pentru discuții concrete între autorități și reprezentanții mediului
de afaceri, elaborarea și realizarea
unor strategii investiționale și inovaționale, politici de dezvoltare a
clusterelor industriale, promovarea
produselor și serviciilor autohtone
și lărgirea piețelor de desfacere.
Potrivit Ministerului Economiei al R.Moldova, până în prezent,
au fost colectate mai multe propuneri investiționale din domeniul
agriculturii, infrastructurii trans-

portului și drumurilor, tehnologii
informaționale, etc. După partea
oficială, vor fi organizate grupuri
de lucru cu tematică specializată:
“Investiții – potențial și oportunități”; “Operațiunile de export-import, probleme și soluții”; “Cooperarea regională, mecanisme ale
Parteneriatului public-privat”. În
cadrul acestei platforme, urmează
a fi puse în discuție probleme ce țin
de relațiile de afaceri, printre care
cadrul legal, dezvoltarea infrastructurii, sprijinul financiar-creditar, dezvoltarea afacerilor inovaționale în industrie, cooperarea între întreprinderile mici și mijlocii
și companiile mari.

Acordul de Liber Schimb RM-UE
va impulsiona exporturile
moldovenești cu 16%
Conform studiului efectuat
de către Uniunea Europeană,
Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv RMUE va impulsiona exporturile
moldovenești cu 16% iar PIB-ul
țării va spori cu 5,6%. O declarație în acest sens a fost făcută
la 14 septembrie, de către negociatorul-șef al Acordului din
partea Uniunii Europene, Luc
Devigne, în cadrul conferinței
de presă de organizată la finalul
celei de treia rundă de negocieri
al Acordului de Liber Schimb.
Conferința a fost susținută
de negociatorii-șefi al Acordului
viceministrul Economiei, Octavian Calmâc și reprezentantul
Departamentului Comerț al Comisiei Europene, Luc Devigne.
”Negocierile purtate au finalizat cu definitivarea textelor
juridice ale Acordului, urmând
a fi convenite anexele, ce prevăd
examinarea ofertelor tarifare
pentru circa 10 mii de poziții
tarifare de bunuri și servicii.
Obiectivul general al Republicii
Moldova este de a încadra toate
produsele din Nomenclatorul
Mărfurilor a țării noastre în
prevederile Acordului”, a declarat Octavian Calmâc.
În cadrul negocierilor purtate au fost efectuate primele
oferte ”partea europeană venind cu una generoasă de instituire a taxei vamale zero la
importul produselor industriale moldovenești în UE”, a specificat viceministrul Economiei.
Totodată, Republica Moldova și-a asumat responsabilitatea de a continua ajustarea

cadrului legislativ, normativ și
instituțional în domeniul administrării vamale, regulilor de
origine, evaluării conformității
produselor, concurență, proprietății intelectuale necesare în
pregătirea economiei țării față
de un regim liberalizat cu UE.
Viceministrul
Economiei
a constat cu regret implicarea
pasivă a părții transnistrene în
procesul de negociere. În acest
context, negociatorul-șef al UE,
Luc Devigne a specificat că ”pasivitatea oficialităților de la Tiraspol ar putea afecta negativ
businessul din această regiune”.
”La moment Republica Moldova inclusiv și Transnistria,
beneficiază de regimul preferențial unilateral cu UE, numit
ATP. Dacă autoritățile transnistrene nu vor efectua ajustările
necesare a cadrului sau regulatoriu la prevederile Acordului
de Liber Schimb, atunci agenții
economici din stânga Nistrului
vor rămânea în afara Acordului.
Pentru ei UE va aplica taxe vamale de 10% la textile și 17% la
alte produse”, a concretizat Luc
Devigne.
La finalul conferinței, părțile și-au exprimat speranța că
Republica Moldova și Uniunea Europeană vor fi pregătite
să semneze Acordul de Liber
Schimb Aprofundat și Comprehensiv în 2013.
Următoarea rundă de negocieri a Acordului de Liber
Schimb Aprofundat și Comprehensiv RM-UE este programată
pentru 20-24 noiembrie 2012,
la Bruxelles.

SRL “PRODMARKET”
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Producătorii de la Fălești nu sunt pregătiți
să aplice tehnologia No Till
Tehnologia No Till este una
care nu permite restabilirea
substanțelor organice
în sol – este una dintre
concluziile la care au ajuns
participanții conferinței
regionale „Oportunități
de dezvoltare durabilă a
florii soarelui în condițiile
încălzirii globale”, care s-a
desfășurat recent la Fălești.
Conferința a fost organizată
de Asociația Obștească
„CUTEZĂTORUL”, membră
a Federației Naționale a
Agricultorilor din Moldova
AGROinform.
La eveniment au participat
circa 40 de producători care
și-au împărtășit din experiența
obținută pe parcursul anilor la
aplicarea tehnologiei No Till,
în special la producerea floarii
soarelui, dar și altor culturi.
Agricultorii au relatat că din
cauza secetei din anul curent
au reușit să obțină o recoltă de
1-1,2 tone de floarea soarelui la
hectar. Totuși, prețul de comercializare s-a majorat de la 5,80
în anul trecut, la 8 lei în anul
2012.
„Anul a fost dificil, totuși trebuie să înțelegem că din sol nu
doar trebuie să luăm, dar să și
introducem. La moment structura solurilor noastre este distrusă. Sunt promovate diferite
îngrășăminte, dar cel mai bun
îngrășământ pentru sol este
gunoiul de grajd”, spune Boris
Boincean, doctor habilitat, șef
de secție la ICCC „Selecția”.
În procesul de producere

este foarte important aspectul
ecologic, utilizarea chibzuită a chimicalelor care distrug
microflora din sol. Producătorii agricoli menționează că
companiile care vând semințe, le prezintă foarte bine, dar
hibrizii trebuie să fie adaptați
la condițiile Moldovei, în caz
contrar nu se obțin rezultatele
dorite. Agricultorii sunt de părere că cele mai bune semințe
de floarea soarelui, dar și de
alte culturi sunt cele produse
pe teritoriul țării noastre.
Specialiștii de la „Selecția”
afirmă că floarea soarelui, dar

și porumbul nu sunt buni premergători pentru grâu. Astfel
ei recomandă ca anul curent pe
terenurile unde a fost recoltată floarea soarelui de a cultiva
hrișcă, sorg, soia, năut, linte,
borceaguri, etc.
Totuși, în condițiile anului
2012 producătorii agricoli trebuie să aștepte o ploaie bună
după care să înceapă prelucrarea pământului.
Boincean consideră că la
floarea soarelui ar putea fi exclusă arătura, dar aceasta ar
favoriza apariția buruienilor și
dăunătorilor. Iată de ce nu re-

comandă aplicarea No Till la
această cultură.
De menționat că în prezent
doar 37 mii ha de teren agricol
din Moldova sunt prelucrate
după tehnologia nouă “No Till”,
care presupune aratul solului o
dată la patru ani și menținerea
resturilor vegetale pe suprafața
terenurilor.
Ministrul agriculturii, Vasile Bumacov declară: „În următorii ani, sper că agricultorii se
vor reorienta și vor începe să
prelucreze terenurile la fel ca
și fermierii din majoritatea țărilor. Știu că este dificil pentru

moldoveni să-și schimbe tehnologia de prelucrare, dar cu
timpul vor înțelege necesitatea
implementării în agricultură a
noii tehnologii. Pentru a-i stimula pe agricultori, ministerul acordă subvenții în valoare
de 40% la procurarea tehnicii
speciale. Numai în anul trecut,
peste 10 unități de tehnică specială au fost achiziționate de
către agricultori, iar anul acesta
numărul solicitărilor de procurare a tehnicii respective prin
intermediul Proiectului moldonipon 2KR este dublu față de
anul trecut”.

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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Agricultorii cu datorii la stat ar putea
să-și achite restanțele din subvenții
După ce agricultorii din Republica Moldova au fost scutiți
de plata impozitului pe venit
până la sfârșitul anului, cei cu
datorii ar putea să-și achite restanțele din contul subvențiilor.
O astfel de inițiativă legislativă a fost înregistrată recent la
Parlament.
Atât ministrul Agriculturii,
cât și directorul Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură
spun că inițiativa va fi examinată. Pe moment, ei spun, însă,
că banii din subvenții trebuie
investiți în dezvoltarea agriculturii, așa cum prevede actualul
regulament de acordare a ajutoarelor bănești.
Mai mult, oficialii susțin
că, dacă inițiativa va deveni
lege, aceasta le va cam da bătăi de cap autorităților. Și asta
pentru că va deveni mai dificilă
verificarea fermierilor, pentru a
vedea dacă banii dați de stat au
fost sau nu utilizați conform legii.
Pe agricultorii datornici îi
încântă ideea de a-și onora da-

toriile cu banii din subvenții.
Agenția de Intervenții și Plăți
în Agricultură mai are de oferit
subvenții în sumă de 106 milioane de lei, din cele 400, oferite
în acest an de Guvern.
Proiectul înaintat de Iurie
Apostolachi vine să sprijine
agricultorii care nu își pot ridica subvențiile până nu își onorează datoriile către stat.
Ministrul Agriculturii subliniază că subvențiile trebuie
acordate conform prevederilor
în vigoare. „În privința subvențiilor și a datoriilor, acestea
sunt două lucruri diferite. Noțiunea de subvenție nu este o
sumă care ar trebui să acopere
datoriile. Aici se bat puțin cap
în cap aceste noțiuni, datorii și
subvenții”, a declarat Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii.
Banii din subvenții trebuie
investiți în agricultură, spune
directorul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură. „Inițiativa urmărește scopuri sociale, nobile, dar trebuie de găsit

anumite pârghii ca aceste scopuri, sau mijloace financiare,
să nu vină în contradicție cu
destinația proiectelor prezentate spre finanțare. Va fi foarte
greu să monitorizăm pentru că
foarte multe proiecte, din lipsă
de bani, nu vor fi duse la bun
sfârșit”, susține Petru Maleru,
director Agenția de Intervenție
și Plăți în Agricultură
Agricultorii datornici spun
că inițiativa le-ar permite să
scape de datorii. „Ar fi normal
ca eu, ca producător agricol căruia i se cuvin niște subvenții,
să am posibilitatea să le primesc și îndată să le îndrept la
stingerea datoriilor, care s-au
format nu din vina mea, ci din
vina unei legislații incorecte”,
susține Iurie Tiulei, agricultor
de la Ștefan Vodă.
În 2012, Guvernul a oferit
pentru subvenții în agricultură
400 de milioane de lei. Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în comisiile parlamentare
și supus votului în Legislativ.

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova

Moldova va produce biogaz
și curent electric din borhot
de sfeclă de zahăr
O fabrică, care va produce biogaz din resturi de sfeclă de zahăre va fi construită în Drochia.
Uzina va prelucra, anual, aproximativ 60 de mii de tone de tescovină de sfeclă de zahăr.
Startul proiectului ce va necesita investiții de 7,5 milioane de
euro și în urma căruia vor fi produse 7,3 milioane metri cubi de
gaze din borhot de sfeclă, a fost
dat, la 21 septembrie curent.
Fabrica de producere a biogazului din Drochia va fi dată în
exploatare în 2013, iar investițiile urmează să fie recuperate în
termen de circa cinci ani.
Pe parcursul primilor 2 ani
vor fi prelucrate doar deșeurile
comprimate de sfeclă de zahăr,
mai apoi vor fi utilizate toate
deșeurile organice rezultate în
urma procesului de prelucrare
a sfeclei de zahăr. Biogazul obținut, de rând cu gazul natural
cumpărat de Südzucker Moldova, va fi ars în cazanul fabricii.
Energia și aburii obținuți vor fi
utilizate în procesul de producere a zahărului. Adițional, in-

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).

stalația de biogaz va mai genera
energie termică și electrică, care
va fi livrată și altor consumatori.
„Dacă până acum am investit
în domeniul producerii și prelucrării sfeclei de zahăr, azi am
decis să trecem la o nouă etapă - cea de producere a energiei
electrice. Ne dorim să venim cu
contribuția la dezvoltarea sectorului energetic al Republicii
Moldova”, a declarat Thomas
Kirchberg, președintele consiliului de observatori al Südzucker
Moldova.
Capacitatea de prelucrare
anuală proiectată constituie 55
de mii de tone de tescovină de
sfeclă de zahăr din care se vor
produce 7,3 milioane metri cub
de biogaz cu un conținut de 51%
metan.

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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Ce cultivăm în anii secetoși?
Sorgul - o plantă
care se cultivă
ușor și aduce
venituri mari

Multă lume cunoaște sorgul ca fiind
o plantă foarte veche (având peste 3.000
de ani) și lipsită de pretenții față de tehnologia de cultură. Ea a însoțit întotdeauna lanurile de porumb, floarea-soarelui, loturile de pepeni verzi, marcând
granița între proprietățile agricole ale
cultivatorilor.
La nivel mondial, sorgul ocupă o suprafață foarte mare, clasându-se pe locul al V-lea după grâu, orez, porumb și
orz. Cele mai întinse suprafețe ocupate
de sorg se găsesc în Africa și Asia. America de Nord și Centrală cultivă aproape
14% din suprafața totală mondială ocupată de sorg.
În Europa, suprafața ocupată de sorg
este relativ mică, ridicându-se la cca 187
mii de hectare.
Planta formează un sistem radicular
bine dezvoltat, care poate ajunge în sol
până la adâncimea de 2 m. Tulpina este
formată din 7-20 internoduri și realizează
o talie de 1,5-3 m. Frunzele sunt lungi, de
50-80 cm, fiind acoperite cu pruină.
Inflorescența este un panicul cu 1.0005.000 de flori.
Fructul este o cariopsă rotund-turtită.
Boabele de sorg au compoziția chimică asemănătoare boabelor de porumb,
conținutul în amidon fiind de 75,3%, în
proteine de 11,8%, în grăsimi de 3,7%, în
celuloză de 2,18%. Din boabe se obține
făină, care este folosită în alimentația
oamenilor în unele zone din Africa, India, China, Orientul Apropiat și Egipt.
Are o largă utilitate în industrie, unde se
folosește la fabricarea amidonului, alcoolului și a berii, în amestec cu boabele

de orz. Sorgul se folosește și în hrana
animalelor sub formă de furaj fibros sau
boabe, caz în care are o valoare nutritivă
asemănătoare porumbului.
Tehnologia de cultură este simplă,
lucrările solului fiind aceleași ca în cazul
porumbului.
Patul germinativ trebuie să fie bine
mărunțit pentru a asigura o bună răsărire a plantelor și curat de buruieni.
Semănatul se face primăvara, când temperatura solului ajunge la 14-15°C, folosind 10-15 kg sămânță/ha, în funcție
de MMB. Distanța dintre rândurile de
plante este de 70 cm, pentru semănat
folosindu-se aceleași semănători ca și
în cazul porumbului. Adâncimea de semănat este de 3-4 cm, iar semănătorile
vor fi prevăzute cu limitatoare de adâncime. Diametrul orificiilor discurilor va

fi cuprins între 1,5-1,7 mm. Numărul de
orificii pe disc variază în funcție de densitatea la semănat, fiind între 40 și 68.
Lucrările de îngrijire sunt simple și
constau în tăvălugitul semănăturii pentru a asigura o bună răsărire a plantelor, în 2-3 prașile mecanice și 1-2 prașile manuale pentru afânarea solului și
combaterea buruienilor, 1-3 tratamente
chimice pentru combaterea păduchelui
verde al cerealelor (Schizaphis graminum). Combaterea buruienilor se poate
face și pe cale chimică, prin aplicarea erbicidelor preemergent.
Recoltarea în cazul sorgului pentru
boabe se face la maturitatea deplină a
boabelor, folosind combinele de cereale.
Producțiile la sorgul pentru boabe
pot ajunge până la 10 t/ha.

Năutul – cultură
rezistentă la secetă

Năutul este o cultură rezistentă la secetă și se cultivă, în special, în zonele de
stepă. În perioadele de secetă el își încetează activitatea și o reia când apar condiții favorabile, fără a influența în mod
semnificativ nivelul producției.
Se însămânțează primăvara devreme
și are perioada de vegetație relativ scurtă (91-111 zile), putând valorifica umiditatea acumulată în sol în perioada de
iarnă și maturizându-se înainte de apariția arșițelor puternice.
Este o cultură complet mecanizabilă
și prezintă avantajul că păstăile nu se
scutură la maturitate.
Fiind o plantă leguminoasă, este
bogată în proteină (18-28%), dar și în
amidon (46-48%) și în grăsimi (6-7%).
Se folosește în alimentația oamenilor,

80%. Se tratează cu nitragin în ziua semănatului și se ferește de acțiunea razelor solare.
- Semănatul se efectuează primăvara
timpuriu, când se poate intra pe teren și
temperatura solului ajunge la 4°C.
Pentru semănat se folosesc semănători de tipul SPC-6 (8), reglate la 50 cm
distanță între rânduri, atunci când prășitul se execută cu tractorul L-445, și în
benzi de câte 3 rânduri la 45 cm, iar între benzi 60-70 cm pe unde calcă roțile
tractorului U-650.
Trebuie să se realizeze 40-45 de boabe germinabile/mp folosind 80-120 kg/
ha sămânță. Adâncimea de semănat este
de 4-6 cm.
- Lucrările de întreținere urmăresc
combaterea buruienilor, a bolilor și dăunătorilor.
Combaterea buruienilor se realizează
prin prășit, iar când nivelul de îmburuienare este ridicat se pot folosi și erbicidele.
Dintre boli se menționează antracnoza, iar ca dăunător mai frecvent este
musca minieră a năutului. Pentru combaterea acestora se folosesc insecto-fungicide recomandate de specialiști.
Recoltarea se efectuează când majoritatea păstăilor s-au îngălbenit, boabele
sunt tari și au culoarea specifică soiului.
Năutul are coacere uniformă, tulpinile
erecte și nu se scutură la maturitate, putând fi ușor recoltat cu combina.
În cazul când în ultima parte a vegetației s-a îmburuienat puternic, se poate

precum și în furajarea animalelor. Pentru cultura năutului sunt recomandate
solurile mijlocii și ușoare, evitându-se
solurile grele și reci.
Ca plante premergătoare se folosesc
cerealele păioase și porumbul, nefiind
indicate leguminoasele.
- Fertilizarea se efectuează în special cu fosfor (40-60/kg P2O5/ha), iar cu
azot numai când nu funcționează tratamentul cu nitragin din cauza secetei puternice (se aplică 30-50 kg N/ha).
- Lucrarea solului constă într-o arătură la 22-25 cm adâncime, bine întreținută până la intrarea în iarnă, pentru a
asigura condiții de însămânțare primăvara timpurie.
- Patul germinativ se pregătește printr-o lucrare cu combinatorul la 5-6 cm
adâncime, executată perpendicular sau
oblic față de direcția în care se face semănatul.
- Sămânța trebuie să aibă puritatea
de 97%, iar germinația de minimum

recolta în două faze: mai întâi se trece cu
vindroverul care taie plantele și le lasă în
brazdă, iar când s-au uscat bine se trece
cu combina prevăzută cu ridicători de
brazdă care execută treieratul.
Se obțin producții de 1.000-1.800
kg/hectar.
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Borceagul – sursă
importantă de
proteină

Borceagul constituie una dintre cele
mai importante surse de proteină, alături de culturile de lucernă și trifoi.
El este cultura furajeră formată dintr-un amestec de măzăriche de primăvară sau mazăre cu ovăz sau orz de primăvară. Se recomandă semănatul împreună cu ovăzul sau orzul pentru faptul că
măzărichea, semănată singură, cade și
putrezește pe sol, mai ales în anii ploioși.
Din cercetările efectuate rezultă că,
la o participare de 20-25% a măzărichii,
conținutul de proteină brută a borceagului este de 9,1%, în timp ce la o participare de 50-70% conținutul în proteină
brută crește la 13,7%.
În condiții normale de umiditate,
raportul dintre cele două componente
este de 2:1, ceea ce presupune folosirea
a 150-180 kg de sămânță la hectar, din
care 100-120 de kg măzăriche și 50-60
kg de ovăz sau orz.
Borceagul se seamănă primăvara
timpuriu, în prima urgență, temperatura minimă necesară germinării fiind
de 2-3°C, când plantele tinere pot suporta temperaturi scăzute, de minus
5-6°C. Dacă se dorește folosirea eșalonată a borceagului, ca furaj verde, administrat la iesle, semănatul se face în
două-trei etape la interval de 10-15 zile.
Când și cum îl recoltăm?
Epoca de recoltare variază în funcție
de destinația furajului. Pentru masă verde, borceagul de primăvară se recoltează eșalonat din momentul când planta
de susținere are înălțimea de 40-50 cm
(faza de buroluf), iar producția estimată
a se obține este de cel puțin 10 t/ha masă
verde.

Cea mai rentabilă folosire a borceagului este prin cosire și administrare ca
nutreț verde la iesle, în cantități de 5070 kg/zi în hrana vacilor de lapte. Valoarea nutritivă a unui kilogram de borceag
fiind de 0,10-0,14 UN/kg se pot realiza
3.000-3.500 UN/ha. Deoarece eliberează terenul devreme, după borceagul de
primăvară se pot semăna porumb, sorg,
iarbă de Sudan (culturi duble), de la care
se obțin încă 2.500-3.000 UN/ha.
Pentru fân, borceagul se recoltează în faza de înflorire a măzărichii, iar
atunci când proporția de ovăz este mai
mare, recoltarea trebuie făcută până la
înflorirea ovăzului, când se obțin 5-6,5
tone fân/ha.
După înspicare, borceagul se poate
folosi tocat, ca masă verde sau pentru
însilozare. Dacă recoltarea se întârzie
din cauza creșterii procentului de celuloză, valoarea nutritivă a furajului scade, apropiindu-se de aceea a fânului
mediocru de graminee. Fânul de bună
calitate este gustos, echilibrat în substanțe nutritive, iar în hrana animalelor
se administrează în aceleași cantități ca
fânul de lucernă.
Borceagul de primăvară obținut din
amestecul de mazăre furajeră sau comestibilă, cu ovăz este mai timpuriu,
mai productiv, cu un conținut mai mare
de proteină brută și constituie un furaj
valoros pentru toate speciile și categoriile de animale.
Cercetările efectuate au dus la concluzia că un borceag bun se obține și din
amestecul de mazăre cu iarbă de Sudan.
Din punct de vedere agrotehnic, culturile de borceag constituie bune premergătoare pentru cerealele de toamnă
și, în primul rând, pentru grâu, deoarece
părăsesc terenul din vreme și lasă în sol
cantități importante de azot.

Hrișca – bun
premergător
pentru alte culturi

Hrișca este o plantă precoce, cu o
perioada de vegetație de 60-90 de zile
și poate fi semănată cu succes ca a doua
cultură (succesivă) după orz și grâul de
toamnă; este și o bună premergătoare
pentru alte culturi. În Republica Moldova sunt omologate soiurile Kazanka,
Leana, Roma. Semințele de hrișcă sunt
uniforme ca mărime și masă, fiindcă se
formează într-o perioadă îndelungată.
Semințele uniforme, cu MMB peste 2330 g, asigură un spor de 300-400 kg/ha,
dacă corespund categoriei I și II a calității, au puritatea biologică mai mare de
98,5% și o capacitate germinativă de 9295%. Tratarea semințelor cu cenușă (6
kg) în ziua semănatului asigură un spor
esențial la recoltă.
Protecția semănaturilor de boli și dăunători se realizează prin metode agrotehnice (rotația culturilor, lucrarea solului, fertilizarea, pregătirea semințelor,
epoca optimă de semănat etc.), deoarece
albinele care efectuează polenizarea nu
suportă aplicarea preparatelor chimice.
Hrișca se seamănă cu intervale de
15 cm între rânduri, pe teren slab îmburuienat, îndeosebi după orz și grâu
de toamnă, ca a doua cultură. În aceste
condiții se aplică semănatul distanțat,
cu intervale de 45 cm între rânduri. Metoda permite distrugerea buruienilor, pe
parcursul vegetației, prin remedii tehnologice (grăparea înainte de răsărire,
lucrări mecanice între rânduri etc.).
Epoca optimă de semănat constituie
un element responsabil al tehnologiei
de cultivare. Hrișca suporta o perioadă
întinsa de semănat și, practic, nivelul
recoltei nu se schimba esențial. Principiale pentru acest element tehnologic
sunt procesele de acumulare a apei în
sol, combatere a buruienilor și pregătire
calificată a patului germinativ. Pentru
cultura pură, optima este prima decadă a lunii mai, iar după borceagul de
toamnă și de primăvara – a treia decadă
a lunii mai-prima decadă a lunii iunie,
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după orz și grâu de toamnă – prima și
a doua decadă a lunii iulie. În baza metodei și desimii de semănat se reglează
densitatea plantelor. Semănaturile dese
reduc ramificarea și recolta semințelor,
semănaturile rărite majorează ramificarea, lungind durata dintre perioada
de înflorire și maturitate. În acest caz,
semințele se scutură, fapt ce reduce recolta. Actualmente, parametrii desimii
de semănat sunt stabiliți în funcție de
metoda de semănat.
Așadar, în condiții favorabile, trebuie utilizată o normă de însămânțare mai
mică sau egală cu 1,5 mil. semințe/ha
(40 kg/ha) în cazul metodei distanțate
de semănat și 3,0 mil. semințe/ha (75
kg/ha) – în cazul metodei de semănat
în rânduri dese. În condițiile mai puțin
favorabile (secetoase), norma de însămânțare se mărește, deoarece se reduce
capacitatea germinativă și capacitatea
de supraviețuire a plantelor.
Adâncimea de încorporare a semințelor se reglementează în funcție de particularitățile biologice și condițiile pedoclimatice. Din considerentul că hrișca își

ridică la suprafața solului cotiledoanele,
adâncimea de incorporare optimă a semințelor constituie 3-4 cm, pe solurile
cu textura grea, și 5-6 cm – pe solurile ușoare. Încorporarea semințelor de
hrișcă la adâncimea optimă și în mod
uniform pe patul germinativ contribuie
la formarea unui sistem radicular suplimentar, fapt ce majorează radical utilizarea elementelor nutritive din sol și
favorizează producții mai mari.
R. Moldova nu întrunește toate
condițiile necesare pentru cultivarea
hriștei, dar riscurile nu sunt mari. Problema acestei culturi este sensibilitatea
la înghețuri. Este o plantă iubitoare de
căldură. Pentru a se dezvolta îi trebuie
o temperatură de 15—30°C. Sub 15°C ea
crește slab, iar temperaturile mai mari
de 30°C tot nu-i fac bine.
Conform informației prezentate de
Ministerul Mediului, în R. Moldova se
cultivă doar 400 de hectare de hrișcă,
aceasta fiind pe ultimul loc printre spațiile ocupate de culturile cerealiere.
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Vasile Bumacov: Acceptarea Rusiei
în Organizația Mondială a Comerțului
avantajează R. Moldova

“Acceptarea Federației Ruse,
după 18 ani de negocieri, în Organizația Mondială a Comerțului avantajează R.Moldova”,
a relatat ministrul Agriculturii
și Industriei Alimentare, Vasile
Bumacov.
“Cea mai mare parte dintre
produsele agricole, în special,
băuturi alcoolice din Moldova
sunt livrate în Federația Rusă.
Odată cu aderarea la OMC, Rusia
nu va mai stabili propriile reguli
de import din Moldova, pentru
că cele două entități vor trebui să
respecte normele multilaterale și
obligațiile comerciale reciproce.
Astfel, de acum încolo, comerțul dintre Rusia și Moldova nu
va mai fi reglementat de relațiile

bilaterale, ci de regulile stabilite
de OMC, din care face parte și
Moldova încă din anul 2001”, a
estimat Bumacov.
Ministrul și-a exprimat speranța că Moldova și Rusia nu vor
mai avea divergențe, în special,
privind exportul de vinuri, odată
cu acceptarea Rusiei în OMC.
“Deși cerințele OMC sunt
stricte, avantajele pentru Moldova sunt net superioare. Aderarea
la OMC este un pas important
pentru integrarea în continuare
a Rusiei în economia mondială,
așa că în aceste condiții ar putea
crește și exporturile de produse
moldovenești pe piața rusă, care

58 de tractoare
vor fi aduse în Moldova
prin intermediul 2KR
La sfârșitul lunii septembrie curent, 58 de unități de tehnică nouă
vor fi aduse în Moldova prin intermediul Proiectului moldo-nipon 2KR.
Directorul proiectului 2KR, Valeriu Bulgari, a declarat că tractoarele de model Belorus 82.1 vor fi importate din Belarus.

„Costul unui singur tractor nou se ridică la peste 290 mii lei. Deja
avem 50 de solicitanți care au depus dosare privind procurarea tehnicii necesare prelucrării terenurilor. Cei mai mulți solicitanți sunt din
raioanele Telenești, Ocnița, Glodeni, Briceni, Florești, Călărași și Fălești. Pentru a putea procura un tractor, beneficiarii trebuie să achite
cel puțin 50% din costul tehnicii, iar în următorii ani - câte 25%. Acest
lucru este posibil datorită ajutorului oferit de către Japonia. Tractoarele vor fi aduse în Moldova pe cale ferată”, a precizat Bulgari.
Până în prezent, în cadrul proiectului 2KR, Moldova a beneficiat
din partea Guvernului nipon de circa $25 mil., cu care au fost achiziționate circa 5000 de unități de tehnică agricolă. Proiectul a fost lansat
în anul 2000 și este menit să-i susțină pe fermieri prin procurarea tehnicii necesare.

Întreprinderea de Stat
“Registrul Animalelor”
va fi desființată
În Moldova va fi înființată
Întreprinderea de Stat “Centrul
Informațional Agricol”, care va
activa pe lângă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
În context, ministerul va desființa Întreprinderea de Stat “Registrul Animalelor”.
Solicitat de Agenția “INFOTAG”, directorul interimar al ÎS
“Registrul Animalelor”, Valeriu
Iordache, a spus că noua structură va prelua drepturile și atribuțiile ÎS “Registrul Animalelor”,
iar reorganizarea instituției a

va trebui să respecte normele comerciale internaționale și standardele europene”, a precizat
responsabilul.
Vasile Bumacov a mai afirmat
că, în contextul aderării la OMC,
Rusia va reduce, printre altele,
taxele de import, își va limita
atribuțiile de export și va permite accesul mai mare pe piața sa
pentru Uniunea Europeană. De
asemenea o importanță deosebită va fi acordată reglementărilor
privind procedurile vamale, prin
utilizarea de măsuri de sănătate
și sanitare, aplicarea standardelor tehnice și de protecție a proprietății intelectuale.
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fost necesară pentru a eficientiza
administrarea sistemelor informaționale din domeniul agricol.
“Astfel, baza de date deținută până acum de către “Registrul
Animalelor”, care include informații despre toate animalele din
țară va fi transferată instituției
nou- create. “Centrul Informațional Agricol” va fi responsabil
pentru identificarea și trasabilitatea produselor de origine
animalieră, care este o cerință a
Uniunii Europene; va monitoriza toate animalele din țară, în
special, de la fermele zootehnice;
va fi responsabil pentru trasabilitatea cărnii de la abator, până la
comercializarea acesteia pe rafturile magazinelor. În contextul
în care multe instituții cu profil
agricol de pe lângă Ministerul
Agriculturii nu și-au dovedit
eficiența “Centru Informațional
Agricol” va prelua și drepturile și
obligațiile ÎS”Centru Republican
de Informație și Calcul pentru
Colectarea și Prelucrarea Cerealelo r” , ale ÎS “Agroindsistem”
Acest lucru este necesar și pentru
a economisi sursele financiare”, a
relatat Iordache.
Potrivit Ministerului Agriculturii, activitatea ÎS “Centrul Informațional Agricol” urmează să
fie finanțată de către stat.

Moldova nu este pregătită să vândă
terenuri agricole străinilor

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, susține că Moldova nu
este pregătită deocamdată să
vândă terenuri agricole cetățenilor străini.
Ministrul a declarat că există zeci de solicitări din partea
unor cetățenilor străini privind
procurarea terenurilor în Moldova, pe care ministerul însă,
nu le acceptă.
“Agricultura este principala îndeletnicire a cetățenilor
Republicii Moldova. Dacă vom
accepta să vindem pământul
străinilor, îi vom dezavantaja
pe cetățenii noștri, lucru care ar
putea străini mari nemulțumiri
în societate. Companiile străine
rezidente în Moldova au posibilitatea să arendeze terenuri
agricole pe termen lung, așa că

cine își dorește să înființeze afaceri sau să se ocupe de agricultură - o poate face oricând. Am
avut solicitări pentru procurarea a sute de hectare de terenuri
din Moldova, darn u le putem
da curs. Multe companii cu capital străin sunt foarte șmechere și vor să procure terenuri cu
bani puțini după care să le comercializeze la prețuri triple, în
condițiile în care Moldova va
intra în Uniunea Europeană,
ceea ce nu ne avantajează”, a
precizat Bumacov.
Ministrul a afirmat că a studiat experiența altor țări care la
fel au vândut terenuri străinilor
și care, după ce au intrat în UE,
regretă profund acest lucru.
La o întrevedere recentă cu
vicepremierul Valeriu Lazăr,
ministrul Economiei, investi-

tori germani din Moldova s-au
plâns că un obstacol în atragerea investițiilor străine, în special, în agricultură, este imposibilitatea de a procura terenuri
agricole în Moldova. Valeriu
Lazăr a declarat că aceasta este
o problemă sensibilă, iar Guvernul analizează bunele practici internaționale în domeniu,
pentru a identifica soluțiile
adecvate privind atragerea investitorilor străini.
Problema vânzării terenurilor agricole străinilor se discută
de mai mulți ani. Majoritatea
specialiștilor se pronunță împotriva legiferării acestui proces. Totodată, conform unor
afirmații neoficiale, unii cetățeni străini ar deține sute de
hectare de teren, prin persoane
interpuse.
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Paradoxal: Moldova importă anual
mii de tone de roșii
Roșiile se clasează
pe primul loc din
rândul produselor
agroalimentare
pe care Republica
Moldova le importă.
Tomatele sunt urmate
de citrice și cartofi.
Ministrul agriculturii și
industriei alimentare, Vasile
Bumacov, a declarat pentru
Info-Prim Neo că unul din motivele pentru care roșiile sunt
importate într-o cantitate atât
de mare este că în Moldova nu
există un serviciu de sortare și
ambalare a legumelor. „Moldovenilor nu le este convenabil să
crească roșii, nici măcar în sere,
pentru că în țara noastră nu
există servicii de sortare și ambalare a legumelor. Managerii
de supermarket nu vor merge
la piață să cumpere roșiile cu
sacii. Ei preferă să le importe
din Turcia, gata sortate și ambalate”, a comunicat Vasile Bumacov.

40 de state ale lumii, însă 50%
din volumul total sunt aduse
din Turcia, iar pe al doilea loc
se clasează Grecia. Bananele,
proaspete sau uscate, sunt importate în mare parte din Ecuador, Costa Rica și Columbia.
Preponderent din statele europene Moldova importă caise,
cireșe și piersici. În proporție
de 70% sunt aduse din Grecia,
România și Bulgaria. Tot din
Grecia sunt jumătate din toate
merele, perele și gutuile proaspete importate. Salata verde

Ministrul agriculturii spune
că autoritățile nu pot estima
exact proporția fructelor și legume importate în Republica
Moldova, întrucât nu au cum să
înregistreze tot ce se produce la
nivel local. „Nu putem număra
ceea ce nu se înregistrează. Țăranii cresc în propriile grădini
destul de multe legume și fructe pe care singuri le consumă,
astfel nu putem duce un cont”,
a remarcat Vasile Bumacov.

și cicoarea este importată din
Italia, Spania, Olanda, iar morcovii și alte rădăcinoase comestibile similare sunt aduse din
Belarus, Polonia și Turcia. Tot
din Turcia sunt aduși aproape
toți strugurii de import care se
comercializează în Moldova.
Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, Republica Moldova importă produse
agroalimentare în medie de
650 milioane de dolari anual
și exportă de aproape 1 miliard de dolari.

Sergiu Țirigan, șeful adjunct
al Direcției marketing și relații
internaționale din cadrul ministerului, a comunicat că, anul
trecut, tomate în stare proaspătă sau refrigerată au fost importate în cantitate de 22 mii de
tone, în proporție de 95% din
Turcia. Cartofii sunt importați
preponderent din statele UE,
în special din Polonia, România și Germania. Citricele sunt
importate în Moldova din peste

www.agrimarketblacksea.com
a fost lansat în
cadrul proiectului
„Facilitarea
comerțului
cu produse
agroalimentare în
Bazinul Mării Negre”
și oferă instrumente
de facilitare a
vânzărilor de produse
agro-alimentare
pentru antreprenori.

www.agrimarket-blacksea.com vă oferă posibilitatea gratuită de a:
- plasa oferte comerciale
- vizualiza prețurile săptămânale pentru 15 poziții de legume și 10 de
fructe de pe 10 piețe din România, Ucraina și Republica Moldova
- utiliza baza de date a companiilor
- accesa studiile marketing pe produse de valoare înaltă
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Cum depozităm corect fructele?
Depozitarea
pentru păstrare
În procesul depozitării fructelor pentru păstrare cel mai important moment
este răcirea cât mai rapidă a fructelor
din momentul recoltării. Studiile efectuate în mai multe țări ne demonstrează,
că fiecare 24 de ore până la răcirea fructelor vor micșora termenul de păstrare
a lor 15-20 de zile. Câteva reguli pentru
procesul de depozitare :
1. Fructele culese trebuie răcite până
la temperatura de 4-8 grade. Răcirea de
obicei se petrece chiar în camera, unde
ulterior se vor păstra fructele. O altă
metodă este răcirea în camere separate, adică fructele recent aduse se răcesc
într-o cameră, apoi se transferă în alta
pentru depozitare permanentă. O metodă mai efectivă este prerăcirea forțată
cu aer în camere speciale. Este mult mai
rapidă și eficientă. Pentru ambele cazuri
este extrem de important să evitați depunerea condensatului pe fructe în timpul transportării dintr-o cameră în alta.
În acest scop este necesar să efectuați
această operație în timpul rece al zilei,
dimineața sau seara, și să acoperiți paletele cu o prelată.
2. Umplerea camerei trebuie să fie
efectuată în termen de 4-5 zile, după ce
se va scade temperatura de la 4-8 grade
la temperatura optimă de păstrare.
3. Nu se recomandă amplasarea în
aceiași cameră frigorifică merele de soiuri diferite, cu grad diferit de maturitate, care au necesitate de temperaturi diferite de păstrare. În ideal se recomandă
păstrarea într-o cameră a unei partide
omogene după calitate.
4. Amplasarea containerelor în cameră trebuie să asigure o ventilație suficientă. Containerele trebuie amplasate
la o distanță de 30-40 cm de pereți și la
60-80 cm de tavan.
5. Toate containerele trebuie să fie
etichetate cu date privind soiul fructelor, sursa (livada sau un bloc al unei
livezi mai mari) și data recoltei. Ideal,
ar trebui să se mențină un carnet de
înregistrări, ce ar indica merele ce sunt
depozitate, și amplasarea acestora în
interiorul depozitului frigorific. Aceste
informații pot fi de o importanță vitală
la identificarea containerelor depozitate
atunci când s-au depistat anumite probleme asociate unui soi sau unei livezi
specifice.
6. Fructele ce au termenul cel mai îndelungat de păstrare trebuie să fie stivuite la cea mai mare distanță de la ușă, iar
fructele cu un termen pronosticat mai
scurt trebuie să fie plasate mai aproape
de ușă.

Factorii principali
ce influențează
păstrarea
TEMPERATURA
Temperatura este unul din principalii factori, care influențează păstrarea fructelor. Efectul temperaturii joase
constă în încetinirea tuturor proceselor
fiziologice, care au loc în timpul păstră-

rii, dezvoltarea mucegaiului este mai
grea în condițiile temperaturilor joase.
Utilajele frigorifice moderne permit
coborârea și menținerea temperaturii
joase în tot spațiul camerei frigorifice cu
o precizie înaltă. Temperatura optimă
de păstrare este diferită pentru diferite
soiuri de mere.
Este importantă menținerea temperaturii constante pentru toată perioada
de păstrare și în întreg spațiul camerei
frigorifice, precum și evitarea oscilațiilor
de temperatură.
De asemenea, este importantă temperatura fructelor în pulpă, care nu întotdeauna corespunde cu temperatura
aerului din cameră.
Monitorizarea temperaturii se efectuează cu ajutorul termometrelor cu
spirt și digitale. Este de dorit ca ele să fie
amplasate în diferite locuri ale camerei.
Pe lângă termometre monitorizarea
temperaturii poate fi efectuată cu ajutorul registratorilor de temperatură.
Această reprezintă un termometru digital cu un card de memorie, care poate
înregistra valorile temperaturii în cameră pe parcursul a mai multor luni cu măsurări programate pentru diferite intervale de timp. După terminarea păstrării
ele sânt scoase din cameră, iar informația este scoasă pe calculator și poate fi
prezentată sub formă de tabele, grafice.
UMIDITATEA RELATIVĂ
A AERULUI
Umiditatea relativa a aerului ( UR )
indica cantitatea de vapori saturați din
aer raportată la cantitatea maximă care
poate fi conținută în teorie. Este un factor important, care influențează păstrarea fructelor, și anume pierderile masei
și dezvoltarea bolilor.
Pentru a evita pierderile în masă este
necesară menținerea unei umiditați relative a aerului la nivel înalt. În cazul,
când nivelul umidități relative a aerului
este de 97-98%, pierderile în masă practic nu sânt. Dar acest nivel înalt va duce
la sporirea riscului apariției bolilor, provocate de ciuperci și unor boli fiziologice, deaceia se recomandă menținerea
nivelului UR la 90-95%.
Nivelul UR sub 80% va duce la ofilirea merelor, la unele soiuri poate apărea
brunificarea internă a pulpei. Cele mai
pretențioase soiuri față de nivelul UR

sânt Golden Delicious și Gala.
Măsurarea UR se efectuează cu ajutorul higrometrelor, psihrometrelor și
aparatelor digitale. Spre regret, majoritatea din ele au gradul de precizie plusminus 3-5 %.
Menținerea nivelului UR de 90-95%
în camerele de păstrare a fructelor este
mai dificilă, decât măsurarea ei și depinde de următorii factori :
1. Materialele, din care sânt construite camerele de păstrare.
În prezent majoritatea frigiderelor
nou-construite se asamblează din panouri “sandwich”, care nu absorb umiditatea din aer. La fel de importantă
este construcția podelelor. O podea din
beton șlefuit și acoperit cu un strat protector de lac, practic nu absoarbe apă, în
plus se spală ușor și permite menținerea
ordinii în camere.
2. Construcția evaporatorului
Spre regret, majoritatea frigiderelor
din Moldova sunt montate cu sisteme
frigorifice ce conțin evaporatoare, care
nu sunt predestinate pentru păstrarea
fructelor. Utilajele speciale pentru fructe se caracterizează prin diferența mică
dintre temperatura evaporatorului și

temperatura aerului, care nu trebuie să
fie mai mare de 2-4 grade, și alte particularități constructive, care nu permit
“uscarea” aerului din cameră.
3. Ambalaje
Menținerea nivelului înalt al UR este
dificilă mai ales în momentul încărcării camerelor atunci, când se folosesc
containere și lăzi din lemn. Fiind uscat
după perioada de vară, lemnul absoarbe
umiditatea din aer în primele 10-14 zile
până la atingerea saturației. De aceea
este indicată folosirea containerelor din
plastic.
Ele sânt mai scumpe, dar se pot folosi o perioadă mai îndelungată și pot fi
curățate mai efectiv.
Este important de menționat faptul,
că pierderea în masa fructelor din timpul păstrării are loc datorită pierderii
apei din fructe. Ele pot atinge 2-4 % și
mai mult la mere, dintre care cele mai
mari - circa 1,0% pe lună vor fi în prima
lună a păstrării.
Apa, pierdută din fructe, nu
poate fi restabilită. Pentru a evita
acest proces, putem menține UR în camere prin următoarele metode :
1. Amplasarea în camere a umidificatoarelor speciale.
2. Evitarea oscilațiilor de temperatură, fiindcă schimbarea temperaturii cu 1
grad schimbă umiditatea cu 10%.

Componența
gazelor în camerele
frigorifice
Un alt factor, care influențează păstrarea fructelor, este compoziția gazelor
în camerele de păstrare. O compoziție
a gazelor cu conținut scăzut de oxigen
( O2) – circa 2-3% în loc de 21% în atmosfera obișnuită și conținutul mărit de
bioxid de carbon ( CO2) – circa 1-5% în
loc de 0,3% va duce la diminuarea maximă a tuturor proceselor fiziologice – a
respirației și producerii etilenei.
Schimbarea compoziției gazelor în
mediul ambiant în jurul fructelor poate fi atinsă prin câteva metode. Prima
este Atmosfera Regulată. Această metodă presupune schimbarea conținutului de gaze în întreaga cameră frigorifică cu ajutorul unui utilaj special.
Metoda atmosferei Modificate este
legată de folosirea unor ambalaje speciale din polietilenă sau alte materiale
în procesul de păstrare. Diferența este,
că în acest caz schimbarea compoziției gazelor se face datorită respirației
fructelor, fără utilaj. Fructele se plasează în ambalaje speciale, se răcesc și
se închid ermetic. Datorită respirației,
înăuntrul pachetului se micșorează
conținutul de O2 și se mărește conținutul de CO2, atingându-se în scurt
timp practic aceiași compoziție a gazelor, ca și în cazul Atmosferei Controlate. În plus, se menține un nivel înalt al
UR, ceea ce duce la reducerea nivelului
de deshidratare a fructelor.
Autori:
Iurie CĂLIN,
specialist în păstrare
Alexandru CHIRTOACA,
specialist în păstrare
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Agricultorii americani primesc subvenții
de trei ori mai mari decât cei europeni
Agricultorii americani primesc subvenții aproape de trei ori mai mari decât cei europeni, potrivit unui studiu realizat de agenția Momagri (Mișcarea pentru o Organizație
Mondială a Agriculturii). În 2010, de exemplu, un american primea 422 de euro, în timp
ce pentru un fermier european erau alocați 152 de euro. Și nu este singurul avantaj al
americanilor, care au o îndatorare cu mult mai redusă decât concurenții lor din UE.

Americanii
vor o piață stabilă

În perioada 2005-2010, ajutoarele agricole de care au beneficiat americanii s-au mărit cu
52%, de la 114 miliarde de dolari
la 173 miliarde de dolari. În ace-

piețelor și dezvoltarea filierelor
(clasa 7, +1,3 miliarde de euro).
În același timp, au fost remarcate scăderi în ceea ce privește
susținerea producției (-2,2 miliarde de euro), a exportului (-1,5
miliarde de euro) și a ajutoarelor pentru dezvoltare rurală și
protecția mediului (-1,3 miliarde de euro).
În SUA, majorarea subvențiilor se explică prin creșterea
sprijinului bugetar, respectiv
„Ajutorul alimentar intern pu-

Politica americană reacționează mult mai mult la variațiile de prețuri agricole internaționale decât cea europeană. De
altfel, structura și fundamentele de sprijin al agriculturii diferă foarte mult în SUA și Europa. În Europa, ajutorul acordat
agriculturii reprezintă sprijin
direct pentru îmbunătățirea nivelului de viață al agricultorilor
(64% în 2010), cu Drepturi de
Plată Unice (DPU) care acoperă
47% din totalul ajutoarelor agricole vărsate în 2010. Sprijinul
este orientat spre producători,

eași perioadă, ajutoarele agricole europene au crescut cu 9% (76
miliarde de euro în 2010, față de
70 miliarde de euro în 2005),
după care s-au redus începând
cu 2008. Trebuie ținut însă cont
și de contextul prin care au trecut cele două continente. Astfel,
în Europa majorarea subvențiilor se explică prin creșterea sprijinului pentru nivelul de trai al
agricultorilor (clasa 6, +7 miliarde de euro), pentru organizarea

blic“ (clasa 4, +42 miliarde de
dolari), „Ajutor pentru organizarea piețelor și dezvoltarea filierelor“ (clasa 7, +8,2 miliarde
de dolari), dar și ca urmare a
unei politici monetare și a unui
curs de schimb favorabile. Raportat la producția agricolă totală în valoare, ajutorul acordat
agricultorilor reprezintă 51%
în SUA, față de 24% în UE-27,
fiind așadar de două ori mai
mare decât în Statele Unite.

dar de o manieră decuplată de
volumele produse, ceea ce face
politica europeană mai rigidă la
modificările condițiilor de piață. În schimb, în SUA sprijinul
pentru agricultură se referă la
producție, prin ajutoare directe
acordate fermierilor, dar și la
consum, prin stimularea cererii
casnice și exterioare. Este mai
ales cazul sprijinului alimentar care reprezintă peste 50%
din totalul ajutoarelor agricole

Mecanisme
de susținere

onale. Momagri a numit acest
indicator SGPA – Sprijin Global al Producției Agricole.

Optimizarea eficacității mecanismelor de regularizare a
piețelor agricole presupune o
bună cunoaștere a cheltuielilor
bugetare și extrabugetare alocate filierelor agricole, precum
și un dispozitiv care să asigure
compararea lor între diferite țări, potrivit studiului Momagri. Nu este cazul la momentul actual, mai ales că această
situație duce la confuzii și neînțelegeri care afectează alegerile
strategice naționale și internaționale cu privire la agricultură
și alimentație.
Politicile de susținere a
agriculturii se află în centrul
dezbaterilor europene privind
reforma PAC, care ar trebui să
intre în vigoare la 1 ianuarie
2014, în timp ce în SUA în centrul atenției se află modalitățile
de atribuire a venitului minim
pentru fermieri în cadrul viitorului program Farm Bill. Celelalte puteri agricole ale planetei, care susțin agricultura prin
politici dedicate, au aceleași
preocupări și obiective. Așa
că nu este deloc de mirare că
aceste politici constituie de mai
bine de 20 de ani, dincolo de
reducerea drepturilor de vamă,
unul dintre punctele esențiale
ale negocierilor dintre GATT
(General Agreement on Tarifs
and Trade) și OMC (Organizația Mondială a Comerțului) privind liberalizarea comerțului
internațional și regularizarea
schimburilor agricole mondiale. Absența unui consens la
nivel internațional cu privire la
bugetele agricole a dus la eșecul negocierilor până în ziua de
azi. Or, mai mult ca niciodată,
numărul participanților la negocieri (154), multiplicarea și
opacitatea mecanismelor de
sprijin agricol fac indispensabilă o mai bună înțelegere
a inventarului și a efectelor
lor. Nu a fost cazul până astăzi, chiar dacă aceasta este
una dintre cheile de a ajunge
la o dezbatere constructivă între puterile agricole din nord
și sud și mai ales față de țările cele mai sărace. Tocmai de
aceea, agenția Momagri a lansat un nou indicator, al cărui
obiectiv este evaluarea realității ajutoarelor acordate sectorului agricol de către diferitele
state ale lumii, colectivitățile
publice naționale sau subregi-

Cum se explică
majorarea
subvențiilor

vărsate în 2010 în SUA. Logica
care animă politica americană
vizează securizarea și dinamizarea pieței produselor agricole
americane, din amonte (producători) spre aval (consumatori)
de manieră contraciclică, adică
care ține seama de semnalele
emise de către piețe.

Impactul politicii
monetare
și al cursului
de schimb
Politicile monetare și cursul
de schimb au jucat un rol important în ceea ce privește situația fermierilor americani prin:
– sprijinirea competitivității
economice printr-o îndatorare
relativ mai puțin costisitoare
față de cea a omologilor europeni (politica monetară);
– constrângerea importurilor agricole europene și stimularea exporturilor și a producției americane (curs de schimb).
Aceste două efecte au avut
un impact cu atât mai important cu cât dolarul american a
fost puternic subevaluat față
de euro în perioada 20052006, iar politica monetară
practicată de FED ca urmare a
crizei din 2008 s-a tradus prin
impozite joase.
Începând cu 2007, fermierii americani au beneficiat de
conjunctura unei politici monetare avantajoase față de politica monetară europeană, la
fel ca și de deprecierea dolarului american raportat la euro,
ceea ce i-a plasat într-o poziție
favorabilă față de concurenții
europeni pe piețele mondiale.
În 2010, taxele de intervenție
de referință de la FED (Federal
Reserve System) erau mai mici
decât cele ale BCE (European
Central Bank), reducând îndatorarea fermierilor americani
față de agricultorii europeni
(avantaj estimat pentru fermierii americani la 1,9 miliarde
de dolari). Totuși, compararea
cursului euro/dolar efectiv cu
puterea de cumpărare relevă o subevaluare a dolarului
american față de euro de 12%
în 2010, ceea ce reprezintă un
ajutor indirect estimat la 13
miliarde de dolari pentru fermierii americani. În final, aceste efecte s-au tradus printr-un
sprijin indirect acordat fermierilor americani estimat la 14,9
miliarde de dolari în 2010, adică 9% din ajutoarele alocate la
nivel global. Majorarea a fost
de circa 10% față de 2009 sau
de 6,5% raportat la media din
perioada 2004-2006.
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OFERTE
Nume produs Descriere produsului
Ardei dulce
Ardei dulce

Vând ardei dulci.
Se vând ardei dulci.

Cantitate
LEGUME
1 tonă
3 tone

Ardei dulce
Ardei dulce
Ardei dulce
Gogoşari

Se vinde ardei dulce,
calitate bună.
Vând ardei graşi.
Vând ardei dulce.
Vând ardei dulci.
Vând gogoşari.

Gogoşari

Vând gogoşari.

1 tonă

Gogoşari
Gogoşari

Vând gogoşari.
Comercializez gogoşari.

800 kg
1 tonă

Vinete

Vând vinete.

1 tonă

Vinete

Vinete în stare
proaspata.

4 tone

Ardei dulce

Vinete
Roşii
Roşii

Vând vinete.
Vând roşii.
Roşiile sunt crescute în
sere, sunt de calitate
bună.

20 tone
1 tonă
1 tonă
1 tonă
1 tonă

1 tonă
800 kg
500 kg

Roşii

Vând roşii

10 tone

Varză

Vând varză.
Comercializează varză
de toamnă.
Se vinde ceapă, de
diferite dimensiuni.

1 tonă

Varză
Ceapă
Usturoi

Sămânţă de usturoi

20 tone
10 tone
2 tone

Struguri
Regiune

Glodeni, str. Trandafirilor, Telefon mobil:
069251254
Făleşti, s. Chetriş, Telefon mobil:
069233509, 069553653, Email:
jornyayon@mail.md
Făleşti, s. Pârliţa, Telefon: (259) 62325,
Telefon mobil: 069872776
Glodeni, Telefon: (249) 24812
Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 41977
Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249) 41011
Glodeni, s. Cajba Telefon: (249) 41977
Glodeni, str. Trandafirilor, Telefon mobil:
069251254
Glodeni, Telefon: (249) 24812
Glodeni, s.Balatina, Telefon: (249) 41011
Glodeni, str. Trandafirilor, Telefon mobil:
069251254
Făleşti, s. Chetriş, Telefon mobil:
069233509, 069553653, Email:
jornyayon@mail.md
Glodeni, s.Balatina, Telefon: (249) 41011
Glodeni, Telefon: (249) 24812
Nisporeni, s.Bălăureşti, Telefon: (264)
23857
Ungheni, Chirileni, Telefon: (236) 75258,
Telefon mobil: 060074973, Email:
grigoresorucean@mai.ru
Glodeni, Telefon: (249) 24812
Nisporeni, s.Bălăureşti, Telefon: (264)
23857
Făleşti, s. Pârliţa, Telefon: (259) 62325,
Telefon mobil: 069872776
Rîşcani, s.Văratic, Telefon mobil:
079018671

FRUCTE
Mere sort Aidared,
Semirenco, Golden
delishes

70 tone

Mere

Se vând mere pentru
suc.

50 tone

Mere

Se vând mere pentru
sezonul de iarnă,
soiurile Goldenspur,
Idared.

30 tone

Mere văratice

20 tone

Ungheni, s.Cetireni, Telefon: (236) 41382,
Telefon mobil: 079171730

5 tone

Nisporeni, s.Bacşeni, Telefon: (264) 23857

Struguri

Comercializează prune
pentru uscat .
Comercializează prune
pentru uscat.
Comercializăm struguri,
soiul Moldova.
Struguri Alb de Suruceni

Struguri

Struguri Moldova .

Struguri

Realizez struguri soiul
Moldova.

Prune
Prune
Struguri

Struguri
Struguri
Struguri
Struguri
Struguri
Struguri
Struguri
Struguri

Comercializează struguri
de masă de soiul
Moldova.
Comercializează struguri
de masă Moldova.
Struguri soiul Moldova
Comercializarea
strugurilor Moldova.
Struguri de masă
Moldova.
Struguri de masă
Moldova.
Realizez struguri
Moldova .
Comercializez struguri,
soiul Moldova.

10 tone
8 tone
5 tone
10 tone
15 tone

10 tone
15 tone
10 tone
25 tone
100 tone

Struguri
Struguri

Struguri

Orhei, s. Mălăeşti, Telefon: (235) 51648,
Telefon mobil: (795)35158, Fax: (235)
51648
Făleşti, s. Navîrneţ, Telefon mobil:
069213297, Email: victor_agheni1959@
rambler.ru
Făleşti, s. Navarnet, Telefon mobil:
069213297, Email: victor_agheni1959@
rambler.ru

Nisporeni, str. Lăpuşneanu 30, Telefon:
(264) 22324, Telefon mobil: 79575117
Hînceşti, s. Buţeni, Telefon: (269) 23408,
Telefon mobil: 068083841
Nisporeni, Telefon mobil: 68228216
Nisporeni, str. 1 Mai, Telefon: (264) 2-2714
Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: (264)
48249, (264) 23857, Telefon mobil:
69926550
Nisporeni, Telefon: (264) 26548, Telefon
mobil: 069006063
Nisporeni, Telefon: (264) 2 54 09, Telefon
mobil: 0693 87083
Nisporeni, s.Selişte, Telefon mobil:
79250137
Hânceşti, Telefon: (269) 23408, Telefon
mobil: 068083841
Nisporeni, s.Şişcani, Telefon mobil:
069538979

100 tone

Nisporeni, s. Şişcani, Telefon: (264) 23857

25 tone

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

20 tone

Hînceşti, Telefon mobil: 068083841

Comercializează struguri
Moldova.
Struguri, soi Alb de
Suruceni.
Propunem spre
comercializare struguri
de masă Cardinal,
Muscat de Hamburg

30 tone

Nisporeni, str. Lăpuşneanu 30, Telefon:
(264) 22324, Telefon mobil: 79575117

10 tone

Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: (264)
48289, Email: vcapastru@mail.ru

10 tone
20 tone

nelimitat

Nisporeni, str. Chişinăului 2G, nr.4,
Telefon: (264) 2-56-06, Email:
nastasiuoleg@mail.ru
Nisporeni, str.Ion Creangă 73, Telefon:
(264) 24432
Chişinău, Telefon: (22) 240157, Fax: (22)
225185, Email: srldelectar@mail.ru

PRODUSE CEREALIERE
Grâu
Grâu

Grâu

Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu

Grâu

Mere

Mere

Struguri

Comercializează struguri
Moldova .
Comercializează struguri
de masă de soiul
Moldova.

Grâu
Grâu
Grâu

Continutul de gluten
20%
Grâu alimentar,
conţinutul de
gluten-23%
Grâu alimentar,
conţinutul de
gluten-24%.
Grâu alimentar,
conţinutul de gluten
21%.
Grâu alimentar 22%
glutena, 90% IDC
Grâu alimentar 23%
glutena, 90% IDC
Grâu alimentar 22%
glutena, 90% IDC
Comercalizează grâu
pentru seminţe.
Seminţe de grâu, soiul
Dumbraviţa, prima
reproducţie.
Grâu alimentar,
conţinutul de gluten
26%.
Se vând seminţe de
grâu, soiul Baştina, elita.
Grâu alimentar 22%
glutena, 85% IDC
Grâu alimentar 22%
glutena, 90% IDC

15 tone
100 tone

1200 tone

Făleşti, s. Putineşti, Telefon mobil:
69339397

100 tone

Făleşti, Gara Catranic, Telefon: (259)
75311, Telefon mobil: 067265255

200 tone
250 tone
300 tone

Nisporeni, Telefon mobil: 079928080

10 tone

Făleşti, s. Hiliuţi, Telefon: (259) 74535,
Telefon mobil: 067123469

100 tona

Făleşti, s. Hiliuţi, Telefon: (259) 74535,
Telefon mobil: 067123469

20 tone
150 tone
400 tone

Grâu alimentar 23%
glutena, 95% IDC

400 tone

Grâu

Grâu alimentar 23%
glutena, 90% IDC

200 tone

Porumb

Vând porumb boabe.

15 tone

Floareasoarelui

Comercializez floarea
soarelui

40 tone

Floareasoarelui

Floarea soarelui de
calitate bună.

30 tone

Floareasoarelui

Floarea soarelui pentru
ulei
Se vinde floarea
soarelui, umeditatea
normală.
Se vinde floarea
soarelui, de calitate
bună.

Floareasoarelui

Ungheni, s. Mănoileşti, Telefon mobil:
069947447
Ungheni, s.Cioropcani, Telefon: (236)
76230, (236) 76239
Ungheni, s. Valea Mare, Telefon: (236)
43217, Telefon mobil: 069114254

2 tone

Grâu

Floareasoarelui

Nisporeni, str. Lăpuşneanu 30, Telefon:
(264) 22324, Telefon mobil: 79575117
Făleşti, s. Chetriş, Telefon mobil:
069233509, 069553653, Email:
jornyayon@mail.md

100 tone

Făleşti, s. Hiliuţi, Telefon: (259) 74535,
Telefon mobil: 067123469
Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 42230,
069688805
Ungheni, s.Todireşti, Telefon: (236) 49522,
069104074
Ungheni, str. Naţională 17, Telefon: (236)
23051, Telefon mobil: 069139292, Fax:
(236) 23808, Email: mdsperanta@mail.ru
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75230,
Telefon mobil: 069132625
Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249) 41656,
Email: bandalacion@gmail.com
Orhei, str. Vasile Mahu 141, Telefon: (235)
24955, Email: orhei@agroinform.md
Făleşti, s. Horeşti, Telefon: (259)
25977174, (259) 77012, Telefon mobil:
079850249
Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 42230,
069688805

100 tone

Făleşti, Gara Catranic, Telefon: (259)
75311, Telefon mobil: 067265255

150 tone

Făleşti, s. Călugăr, Telefon: (259) 79400,
Telefon mobil: 069323320

Floareasoarelui

Se vinde floarea soarelui
din roada anului curent.

150 tone

Floareasoarelui

Comercializez floarea
soarelui

nelimitat

Orz

Se vinde orz de calitate
bună.

150 tone

Orz

Se vinde orz.

100 tone

Orz

Orz de calitate bună.

100 tone

Făleşti, s. Chetriş, Telefon mobil:
069233509, 069553653, Email:
jornyayon@mail.md
Orhei, s.Susleni,, Telefon: (235) 46346,
(235) 46968, Telefon mobil: (795)46392,
Fax: (235) 24955,27768
Făleşti, s. Putineşti, Telefon mobil:
69339397
Făleşti, Gara Catranic, Telefon: (259)
75311, Telefon mobil: 067265255
Făleşti, s. Chetriş, Telefon mobil:
069233509, 069553653, Email:
jornyayon@mail.md
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Produse
animaliere
Animale de
blană
Animale de
blană
Produse
animaliere
Produse
animaliere
Produse
animaliere
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Echipamente
agricole
Echipamente
agricole
Echipamente
agricole
Produse de
morărit
Ulei
Fân şi senaj
Terenuri şi
construcţii

ANIMALE ŞI PRODUSE ANIMALIERE
Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 25624,
Ouă de prepeliţă
5000 bucăţi
Telefon mobil: 067180989
Glodeni, s. Camenca Telefon: (249) 77319,
Comercializez nutrii
20 bucăţi
(249) 93607
Nisporeni, s.Bălăneşti, Telefon: (264)
Comercializează iepuri
25 bucăţi
53348
vii sau carne.
Se vinde brânză de
Făleşti, s. Ciolacu Vechi, Telefon: (259)
2 tone
ovine, stare proaspată.
78227, Telefon mobil: 067178220
Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 25624,
Carne de prepeliţă
300 kg
Telefon mobil: 067180989
Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 42561,
Carne de porc
2 tone
Telefon mobil: 079045980
PRODUSE APICOLE
Miere de albină,
Făleşti, str. Bălţului 1, Telefon: (259)
polifloră, de calitate
1 tonă
21249
bună.
Făleşti, str. 31 august 25, Telefon: (259)
Miere de albină,
500 kg
2 32 87
polifloră.
Miere de albină,
polifloră, de calitate
500 kg
Făleşti, s. Glingeni, Telefon: (259) 71442
bună.
Miere de albină,
polifloră, de calitate
1 tonă
Făleşti, s. Călineşti, Telefon: (259) 51161
bună.
ECHIPAMENTE AGRICOLE
Făleşti, str. Miron Costin 52, Telefon: (259)
Se vând trei rezervoare
3 bucăţi
29476
a câte 25 metri cubi.
Cisterne de metal cu
Nisporeni, Telefon: (264) 2-32-85, Telefon
capacitatea 10 tone de
2 bucăţi
mobil: 69895128
metal negru.
Nisporeni, s.Bălăneşti, Telefon: (264) 53 5
Tractor T-70 S
1 bucată
98, Telefon mobil: 068233316
ALTELE
Glodeni, Telefon: (249) 52377, Telefon
Vând amidon de porumb.
1 tonă
mobil: 069034698
Făleşti, s. Horeşti, Telefon: (259) 77174,
Ulei vegetal, stare
5 tone
(259) 77012, Telefon mobil: 079850249
proaspătă.
Rîşcani, s. Corlăteni, Telefon mobil:
Baloţi de paie
10000 bucăţi
079625544
Comercializează teren
Nisporeni, Telefon: (264) 2-32-85, Telefon
0.15 ha
pentru construcţii
mobil: 69895128

Terenuri şi
construcţii

Urgent 4,5 ha teren
agricol situaut in r-nul
Anenii-Noi s. Berezchi.

4 ha

15

Nisporeni, Telefon mobil: 69002765

CERERI
Nume produs Descriere produsului

Cantitate

Mere

Mere pentru prelucrare

100 tone

Prune

Cumpăr prune pentru uscat.

100 tone

Prune

Cumpăr prune pentru uscat .

300 tone

Porumb

Cumpărăm porumb furajer,
umeditatea până la 14%, sor
până la 2%

nelimitat

Grâu

Grâu alimentar 23% continutul
500 tone
de glutena, 90% IDC

Grâu

Grâu alimentar 23% glutena,
90% IDC

Cereale şi
boboase
Cereale
furajere

Cumpărăm floarea soarelui,
porumb, grâu, orz
Cumpărăm orz furajer,
umeditatea până la 14%, sor
până la 2%

500 tone
nelimitat

Regiune
Ungheni, s. Năpădeni, Telefon: (236)
47389, Telefon mobil: 069259228
Ungheni, s.Vărzăreşti, Telefon mobil:
069338654
Nisporeni, Telefon mobil:
068440029
Telefon mobil: 0 68990949, Email:
arbuggrup@gmail.com
Ungheni, str.Stefan cel Mare,54,
Telefon mobil: 069126213, Fax:
(236) 34330
Ungheni, s. Sculeni, str. D. Cantemir
1, Telefon: (236) 63629, (236) 63419,
Telefon mobil: 069121750
Telefon: 069163841, Email:
agromalaies@mail.ru

nelimitat

Telefon mobil: 0 68990949, Email:
arbuggrup@gmail.com

Echipamente
agricole

Urgent cumpăr încărcător
CUN-10.

1 unitate

Făleşti, Gara Catranic, Telefon:
(259)75311, Telefon mobil:
067265255

Porci

Realizam semicarcase de
porc refrigerate de origine
autohtonă(MDA), categoria
E,U.

nelimitat

Telefon mobil: 0 68990949, Email:
arbuggrup@gmail.com

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

