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Cantemir (273) 2 28 53

Drochia (252) 2 70 32

Edineţ (246) 2 43 84

Făleşti (259) 2 29 51

Glodeni (249) 2 40 69

Hânceşti (269) 2 34 08

Nisporeni (264) 2 38 57

Orhei (235) 2 49 55

Peresecina (235) 47 2 67

Râşcani (256) 2 45 84

Ungheni (236) 2 34 55

Cahul (299) 2 14 13

Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform:

Antreprenorii din Moldova, România 
şi Ucraina au stabilit parteneriate durabile 
în cadrul forumului de afaceri de la Galaţi

www.agravista.md 
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PORTAL AGRICOL 

DIN MOLDOVA

Scumpirea recentă a carburanţilor 
este o povară grea pentru agricultori

Producţia mondială de cereale 
e în continuă scădere

Producerea merelor – o adevărată 
afacere pentru localnicii din satul Rudi
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Cum pregătim livezile de sezonul 
rece?
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Fermierii români au oferit Fermierii români au oferit 
agricultorilor din Moldova semințe agricultorilor din Moldova semințe 
de grâu de cea mai înaltă calitate de grâu de cea mai înaltă calitate 

Fermierii români din județele Giur-
giu, Prahova, Teleorman, Timiș, Galați, 
Ialomița și Iași au oferit 112,5 tone de se-
mințe de cea mai înaltă calitate agriculto-
rilor din Republica Moldova.

Conform deciziei luate de Grupul 
de lucru creat de Ministerul Agricultu-
rii pentru evaluarea pagubelor provo-
cate de seceta din acest an, cantitatea 
de grâu va fi repartizată în întregime 
agricultorilor din raionul Fălești. Anul 
acesta, anume în raionul Fălești s-au 
înregistrat cele mai înalte temperaturi. 
Viceministrul Agriculturii, Ștefan Chi-
toroagă a întâmpinat la frontiera de 
stat ajutorul acordat Moldovei de către 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale de la București.

Agricultorii din Moldova care au sufe-
rit de pe urma secetei din vara acestui an, 
vor mai primi ajutor din partea Guvernu-
lui României. Suportul include o cantita-
te de 110 tone de grâu, care va fi  folosită 

pentru semănatul de toamnă și suma de 
50 de mii de euro, care va fi  direcționată 
pentru unele necesități secundare.

Cea mai mare cantitate din grâul ofe-
rit de către România pentru depășirea 
consecințelor secetei din Moldova, va fi  
distribuit agricultorilor din raionul Fă-
lești.

Ministerul agriculturii anunță că grâ-
ul va fi  distribuit agricultorilor afectați de 
secetă până la sfârșitul săptămânii cu-
rente, conform listelor întocmite de către 
comisiile raionale, astfel încât campania 
de semănare a culturilor cerealiere de 
toamnă să poată fi  încheiată. 

Anterior, ministrul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale al României, Daniel 
Constantin, a menționat că Guvernul de 
la București a decis să ofere producători-
lor agricoli din Moldova 110 tone de grîu 
pentru semănatul de toamnă și 50 de mii 
de euro pentru alte cheltuieli. Ofi cialul 
român a precizat că pe piața din Moldova 

se atestă un defi cit de semințe certifi cate 
de grîu și există probleme cu semănatul 
de toamnă. Daniel Constantin a menți-
onat că, în anul curent, seceta a afectat 
mai multe țări ale lumii, inclusiv SUA și 
Europa, însă, în pofi da difi cultăților cu 
care se confruntă și România din cauza 
secetei, țara vecină a decis să acorde aju-
tor Moldovei. 

Seceta din anul curent a afectat 90% 
din teritoriul Republicii Moldova. În 
republică s-au obținut 430 mii tone de 
grâu, cu 100 mii tone mai puțin față de 
anul trecut.

Agricultorii moldoveni au înregistrat 
pierderi de 2,5 miliarde de lei. Cele mai 
afectate raioane au fost  Fălești, Cahul, 
Cantemir, UTA Găgăuzia și Taraclia.

Agricultorii moldoveni au mai primit 
în luna septembrie pentru lichidarea 
consecințelor provocate de secetă 50 de 
milioane de lei din partea Comisiei Eu-
ropene.
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PREŢURI

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

Informaţia despre preţurile săptămânale o puteţi accesa pe www.agravista.md   04.10.2012

Denumirea produsului
Piaţa agricolă Edineţ Piaţa angro Bălţi

Piaţa angro Chişinău 

(Albişoara)
Piaţa agricolă Ungheni Piaţa agricolă Cahul

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

LEGUME

Ardei dulce 5,00 7,00 6,00 4,00 7,00 5,00 6,00 8,00 7,50 6,00 10,00 8,00 6,50 8,00 7,00
Cartofi 3,00 4,00 3,00 2,40 5,00 3,00 3,50 4,00 4,00 3,50 5,00 4,00 3,50 4,50 3,80
Castraveţi  -  -   - 9,00 10,00 10,00 7,00 11,00 9,00 8,00 10,00 10,00 8,00 8,00 8,00
Ceapă albă  -  -  - - - - 10,00 10,00 10,00 - - -  -  -  - 
Ceapă galbenă 3,50 4,00 4,00 3,00 4,50 3,50 3,50 4,50 4,00 3,50 6,00 5,00 5,00 5,50 5,50
Ceapă roşie  -  -   - - - - 12,00 18,00 15,00 - - -  -  -  - 
Ceapă verde (cozi)  -  -  - - - - 40,00 45,00 43,00 - - -  -  -  - 
Ciuperci Shampinion  -  -   - - - - 35,00 40,00 38,00 32,00 38,00 38,00 30,00 30,00 30,00
Dovlecei 8,00 10,00 9,00 7,00 7,00 7,00 5,00 7,00 5,00 6,00 6,00 6,00  -  -  - 
Gogoşari 8,00 10,00 8,00 6,00 9,00 8,00 10,00 14,00 12,00 12,00 15,00 12,00 9,00 9,00 9,00
Morcov 3,50 5,00 4,00 2,80 5,00 3,50 3,00 4,00 4,00 5,00 8,00 7,00 4,00 5,00 5,00
Pătrunjel  -  -  - - - - 35,00 35,00 35,00 - - -  -  -  - 
Ridiche neagră 4,00 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00 6,00 6,00 4,00 5,00 5,00
Roşii de seră  -  -  - - - - 5,00 12,00 7,00 4,00 15,00 10,00 8,00 8,00 8,00
Roşii de câmp 3,50 6,00 5,00 4,00 7,00 5,50 5,00 9,00 8,00 3,00 6,00 5,00 7,00 7,00 7,00
Sfeclă de masă 5,00 6,00 5,00 2,50 4,00 3,50 3,50 4,00 3,50 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Usturoi 15,00 22,00 20,00 25,00 35,00 25,00 25,00 35,00 25,00 35,00 45,00 40,00 25,00 30,00 25,00
Varză 4,50 6,00 5,00 2,50 5,00 3,50 4,00 6,00 5,00 5,00 7,00 7,00 3,50 4,00 3,50
Varză conopidă  -  -   - 7,00 8,00 8,00 6,00 9,00 9,00 12,00 15,00 12,00 10,00 10,00 10,00
Varză de pechin  -  -  - - - - 8,00 8,00 8,00 - - -  -  -  - 
Varză roşie  -  -  - 16,00 16,00 16,00  -  -  - - - -  -  -  - 
Vinete 4,00 5,00 4,50 3,50 4,50 4,00 4,00 6,00 5,50 5,00 7,00 6,00 3,00 4,00 4,00

FRUCTE

Banane  -  -  - 18,43 18,43 18,43 18,00 18,00 18,00  -  -  - 18,00 18,00 18,00
Grepfrut  -  -   - - - 25,00 28,00 28,00 - - -  -  -  - 
Lămâi  -  -   - 26,00 26,00 26,00 28,00 28,00 28,00 - - - 20,00 20,00 20,00
Mandarine  -  -  - - - - 18,00 20,00 19,00 - - - 20,00 20,00 20,00
Mere 3,00 5,00 3,50 4,00 7,00 6,00 4,00 7,00 6,00 3,00 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Mere Golden 5,00 6,00 6,00 4,50 7,00 5,50 6,00 7,00 6,00 6,00 12,00 10,00 6,00 7,00 7,00
Mere Idared 5,00 5,00 5,00 4,00 5,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 7,00  -  -  - 
Mere Richard  -  -  - 5,50 7,00 6,00 5,00 6,00 6,00 6,00 10,00 9,00 6,00 7,00 7,00
Pepene galben (zemos)  -  -  - 8,00 8,00 8,00 10,00 12,00 10,00 8,00 10,00 10,00
Pepene verde (harbuz) 3,00 4,00 4,00 2,50 5,00 2,50 4,00 6,00 4,00 3,00 6,00 5,00 4,00 4,00 4,00
Pere 5,00 6,00 6,00 10,00 18,00 12,00 10,00 18,00 12,00 8,00 10,00 8,00 8,00 9,00 9,00
Piersici 15,00 22,00 18,00 -  - - 16,00 20,00 18,00 20,00 20,00 20,00 17,00 17,00 17,00
Portocale  -  -  - -  - - 18,00 20,00 20,00 - - - 20,00 20,00 20,00
Prune 8,00 9,00 8,00  - - - 5,50 7,00 6,00 5,00 6,00 6,00
Prune uscate  -  -   - -  - - 30,00 32,00 30,00 30,00 35,00 35,00  -  -  - 
Struguri albi de masă 10,00 14,00 12,00 10,00 12,00 11,00 7,00 12,00 10,00 10,00 15,00 15,00 8,00 8,00 8,00
Struguri de masă Moldova  -  -  - 9,00 10,00 10,00 7,00 9,00 8,00 6,00 8,00 8,00
Struguri Kişmiş  -  -  - - - -  -  -  - 15,00 15,00 15,00  -  -  - 
Struguri roşii de masă 14,00 14,00 15,00 12,00 14,00 14,00 9,00 12,00 10,00 8,00 10,00 8,00 7,00 7,00 7,00

Din cauza secetei din acest 
an recolta de cereale este mică. 
În contextul în care cererea este 
mare, iar oferta mică, prețul la 
cereale la piețele din Moldova, 
în special la sud este în creștere.

Specialiști din cadrul Fede-
rație Naționale a Agricultorilor 
din Moldova AGROinform afi r-
mă că pe piață au apărut deja în 
vânzare cereale din recolta anu-
lui curent grâu, orz și porumb. 
Cele mai căutate produse sunt 
cele pentru hrana animalelor. 

Prețul de comercializare a 
grâului ajunge până la 3-3,50 lei 
pentru un kg, porumbul poate fi  
procurat cu 4,50-5,00 lei pentru 
un kg, iar pentru orz producăto-
rii cer 3,50-4 lei pentru kg.

Din cauza condițiilor clima-
terice nefavorabile, populația 
procură acum cereale în rezer-
vă pentru hrana păsărilor și a 
animalelor. Specialiștii în agri-
cultură susțin însă că în perioa-

da de iarnă prețurile vor crește 
și mai mult, iar Moldova se va 
confrunta cu o criză acută de 
cereale atât alimentare, cât și 
furajere. 

De asemenea, reprezentan-
ții AGROinform susțin că prețul 
de export al grâului alimentar 
este de 300-310 dolari/tona, în 
timp ce grâul furajer se expor-
tă la prețul de 280-300 dolari/
tona. Pentru exportul de orz, 
producătorii solicită un preț de 
295-300 dolari/tona, același 
preț fi ind solicitat la export și 
pentru porumbul furajer. 

În anul curent în Moldova a 
fost recoltată o cantitate de 430 
mii tone de grâu, cu 100 mii 
tone mai puțin față de aceeași 
perioadă a anului 2011. De ase-
menea se preconizează o recoltă 
de porumb de 320 mii tone. Se-
ceta a afectat 90% din teritoriul 
Moldovei, pagubele se ridică la 
3 mlrd lei.

Prețurile alimentelor la nivel 
global au urcat cu 1,4% în sep-
tembrie, după două luni de stag-
nare, potrivit Organizației pentru 
Alimentație și Agricultură din ca-
drul Organizației Națiunilor Uni-
te, care avertizează că acestea vor 
rămâne ridicate.

Indicele prețurilor calculat de 
organizație, pe baza unui coș de 
materii prime alimentare tranz-
acționate la nivel global, a avan-
sat în septembrie cu trei puncte, 
la 216 puncte. Avansul refl ectă 
majorarea prețurilor pentru lac-
tate și carne, în timp ce creșterea 
cotației cerealelor a avut un im-
pact mai redus. Prețurile pentru 
zahăr și uleiuri au scăzut, se arată 
într-un comunicat al organizației.

Indicatorul se află acum cu 
22 de puncte sub maximul de 
238 de puncte înregistrat în fe-
bruarie 2011.

Prețurile alimentelor vor ră-

mâne ridicate, iar volatilitatea pe 
piața mondială s-ar putea accele-
ra în următoarele luni, a avertizat 
un economist al agenției.

„Prețurile au motive de creș-
tere. Este puțin probabil să ve-
dem o normalizare a acestora în 
curând. Volatilitatea nu se va re-
duce și s-ar putea chiar să se in-
tensifi ce în următoarele luni”, a 

spus Abdolreza Abbassian, senior 
economist în organizație.

Agenția a redus ușor estima-
rea pentru recolta de cereale la 
nivel mondial în 2012, la 2,286 
miliarde de tone, de la 2,295 mi-
liarde de tone anterior, în princi-
pal din cauza recoltei mai slabe de 
porumb în unele țări din Europa 
Centrală și de Sud-Est.

 Prețul cerealelor 
este în creștere 

Prețurile alimentelor pe piața mondială 
au început să crească 
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Care sunt 
adevăratele 
valori?

De ce avem nevoie de exem-
ple de nemărginită nedreptate 
din partea lui Dumnezeu pentru 
a ne da seama cât de mici și ne-
putincioși suntem în fața lui?

Poate doar în momente difi ci-
le ne dăm seama ce preț are viața 
noastră, cât valorează oamenii 
care trăiesc alături de noi și care 
sunt de fapt adevăratele valori.

Nici banii, nici frumusețea 
exterioară, nici hainele de marcă 
nu contează, dar din păcate aler-
găm toată viața după ele, după 
lucruri care sunt trecătoare, 
după iluzii irealizabile. 

Se întâmplă să uităm de noi, 
uităm de lacrimile pe care le pu-
tem genera prin acțiunile noas-
tre indecente, uităm că acele 
lucruri dor cumplit,sapă adânc 
în sufl etul nostru, ne fac să ne 
retragem în interiorul coliviei....
uităm de toți și de toate...uităm 
să rămânem OAMENI....

Mi s-a întâmplat de multe ori 
să primesc lecții dure de viață de 
la oameni care au învățat să se 
mulțumească cu puțin, oameni 
care sunt nevăzători, imobilizați 
în scaune cu rotile, dar împăcați 
și mulțumiți că trăiesc. 

Eu am cerut întotdeauna de 
la viață mai mult decât mi-a pu-
tut oferi, până în ziua în care am 
înțeles care sunt adevăratele va-
lori – ele nu pot fi  vândute sau 
cumpărate. 

Adevăratele valori le găsim în 
sufl et ...adevaratele valori sunt 
nemuritoate pentru că sufl etul 
traiește veșnic ....

Vă doresc să aveți parte de 
multă sănătate acum și întot-
deauna. 

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI
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PUBLICAȚIE PERIODICĂ 
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE 
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

Scumpirea recentă a carburanților 
este o povară grea pentru agricultori

Reprezentanții asociațiilor 
de producători agricoli: Fede-
rația Națională a Fermierilor, 
Federația Națională a Agricul-
torilor din Moldova AGROin-
form și Uniunea Producăto-
rilor Agricoli UniAgroProtect 
au organizat la 25 septembrie, 
curent, o conferință de presă în 
cadrul căreia și-au manifestat 
nemulțumirea față de creșterea 
prețurilor la carburanți. 

„Recenta scumpire a com-
bustibilului în țara noastră este 
absolut nejustifi cată. În timp 
ce în Moldova au crescut pre-
țurile la benzină și motorină, 
în România acestea au scăzut”, 
afi rmă Alexandru Slusari, pre-
ședinte al UniAgroProtect. 

Reprezentanții producă-
torilor agricoli afi rmă că 5-6 
companii fac ce vor pe piața 
produselor petroliere, în timp 
ce ANRE și Ministerul Econo-
miei nu controlează situația 
la acest capitol. Ei spun că în-
cepând cu anul 2010 au avut 
mai multe întâlniri cu ANRE și 
Ministerul Economiei, dar fără 
rezultat

“Se creează impresia că 
în țara noastră se fac lucruri 
împotriva agricultorii. Avem 
nevoie de o politică pentru 
agricultură pentru că suntem 
țară agrară, iar ponderea com-
bustibilului în structura chel-
tuielilor agricole depășește 30 
%”, a menționat Iurie Hurmu-
zachi, vicedirector al Federați-
ei AGROinform. 

Federația Națională a Fer-
mierilor din Moldova, Uniunea 
Republicană a Asociațiilor pro-
ducătorilor Agricoli „UniAgro-
Protect” și Federația Națională 
a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform au solicitat reali-
zarea, în cel mult 2 luni, a ur-
mătoarelor măsuri:

1. Efectuarea de către 
ANRE a unui control mi-
nuțios în privința justifi -
cării creșterii recente a 
prețurilor la produsele 
petroliere;

2. Elaborarea și adop-
tarea unei noi metodologii 
de apreciere a prețurilor 
la produsele petroliere im-
portate, care va conține 
obligatoriu următoarele 
prevederi:

a) interzicerea importu-
lui produselor petroliere 
procurate de la fi rme, înre-
gistrate în zone off-shor;

b) calcularea adaosului 
comercial de la prețul ben-
zinei și motorinei pe piața 
Platts Mediaterranean, dar 
nu de la prețul declarat de 
către importatori la vama;

c) atribuirea ANRE  
dreptul de  respingere a 
solicitărilor importatori-
lor produselor petroliere 
privind modifi carea pre-
țurilor la aceste produse 
(actualmente importatorii 
doar înștiințează pe ANRE 
despre eventualele modifi -
cări ale prețurilor); 

3. Modifi carea cerințe-
lor față de operatorii din 
piața produselor petroliere 
prin micșorarea: 

a) mărimii capitalului 
social minimal de la 8  la 3 
mil. lei,  

b) volumului minimal al 
depozitului petrolier de la 
10000 la 3000 m3  

c) plății pentru licența 
de la 1 mil. lei la 300000 
lei;

4. Acordarea licențelor 
gratuite la importul moto-
rinei, în scopuri agricole, 
pentru cooperativelor de 
întreprinzător ale agricul-
torilor;

5. Restituirea accizelor 
pentru motorina procurată 
de producători în scopuri 
agricole, reieșind din nor-
mativul 100 litri pentru un 
hectar.

Ministrul Economiei Va-
leriu Lazăr este de acord că 
actuala legislație din dome-
niu conține mai multe caren-
țe. În acest sens piața produ-
selor petroliere din Republica 
Moldova va fi supusă unor noi 
metode de reglementare. Un 
proiect de lege a fost aprobat 
de către Guvern.

“Există simptomele înțe-
legerilor de cartel. În cadrul 
actual de reglementare există 
un paradox. Regulile de in-
trare pe piață sunt prea dure, 
iar reglementarea prețurilor 
practic nu există”, a mențio-
nat ministrul Economiei, Va-
leriu Lazăr.

Ministrul mai spune că ac-
tualele cerințe pentru obținerea 

dreptului de comercializare a 
produselor petroliere pe pia-
ța din țară sunt exagerate. De 
aceea și concurența este limita-
tă. Ofi cialul propune anularea 
cerințelor existente.

“Trebuie să dezvoltăm o 
competiție mai serioasă pe 
piață. Pentru stimularea con-
curenței trebuie anulate con-
dițiile speciale. Mă refer la 
depozitele, cu o capacitate de 
minimum cincii de tone, pe 
care trebuie să le aibă agenții 
economici și capitalul propriu, 
de opt milioane de lei. De ase-
menea, trebuie să permitem 
importul pentru consum pro-
priu pentru persoanele fi zice, 
fără dreptul de comercializa-
re”, a declarat Lazăr.

La rândul său, premierul 
Vlad Filat s-a arătat indignat de 
faptul că piața produselor pe-
troliere nu a fost reglementată 
până acum.

“Dacă piața s-ar fi admi-
nistrat la timp eficient, aceas-
ta ar fi însemnat mai mulți 
bani și în Fondul Rutier. Ni-
meni nu-i obligă să activeze 
în acest domeniu. Dacă vrei 
să accepți legile - activează, 
dacă nu - sunt și alte domenii, 
sunt terenuri neprelucrate”, a 
precizat Vlad Filat.

Ministrul Finanțelor, Vea-
ceslav Negruța, a declarat 
că și el susține acest proiect 
de lege.

Amintim că pe 19 septem-
brie, benzina și motorina s-au 
scumpit cu până la 60 de bani. 
Astfel, costul carburanților a 
ajuns la un nivel-record în is-
toria Moldovei. Benzina Pre-
mium 95 costă 17,65-17,75 de 
lei pentru un litru, iar motori-
na - 16,65-17,75 de lei. Motivul 
invocat de petroliști este crește-
rea prețului de import al produ-
selor petroliere.
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AFACERI DE SUCCES

 Vopseaua înlocuieşte varul, posedă ca-
racteristici mai efective. 

 Conţine adaosuri antimicotice şi antimi-
crobiene. 

 Stratul protector se păstrează pe suprafa-
ţa plantelor un an întreg, rezistă la variaţiile 
de temperatură de la -40 până la +40 grade. 

PRODUSUL ESTE CERTIFICAT 
ŞI SE COMERCIALIZEAZĂ LA PREŢ AVANTAJOS. 

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

m. Chişinău
tel. 068066366, 069143708

COMERCIALIZĂM VOPSEA CАДОВАЯ 
      DESTINATĂ PENTRU:

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

 Protecţia de arsuri solare

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

 Protejarea împotriva atacului rozătoarelor şi a iepu-
rilor

 Tratare în cazul de infectare cu cancer negru

 Acoperirea crestăturilor după retezarea la pepiniere 
sau în livadă. 

În fi ecare toamnă, sute de cami-
oane pline cu mere pornesc din sa-
tul Rudi spre Ucraina, Belarus, Ru-
sia, Kazahstan. Localitatea se afl ă la 
doar 25 de kilometri de postul vamal 
Otaci și reprezintă o poartă a produ-
selor moldovenești spre Estul Euro-
pei, afi rmă adevarul.md.

Localitatea Rudi din raionul So-
roca are circa o mie de locuitori, dar 
este printre cele mai importante lo-
calități din țară unde se cultivă mere, 
principalul produs agricol pe care îl 
exportăm, în special în Rusia. Unii 
localnici reușesc să facă o adevărată 
afacere din această îndeletnicire.

În sat aproape că nu găsești fa-
milie să nu aibă propria livadă. O 
demonstrează cifrele: celor 1.117 de 
locuitori le revin 752 cote de pământ. 
Pe cele circa 1.500 de hectare pe care 
sunt plantați pomi fructiferi.

„Roadă avem și e frumoasă, 
chiar dacă anul părea secetos. Dar 
să nu credeți că ne-am îmbogățit. 
Motorina, chimicalele, îngrășămin-
tele, toate sunt scumpe”, se plânge 
Lucia Donos (57 de ani), în timp 
ce aranjează lăzile în remorcă. „Ia 
uitați-vă ce mere frumoase! Chiar 
îs de 4,5 lei kilogramul? De-ar fi 
măcar 6-7 lei ca să câștigăm și noi 
ceva”, continuă femeia.

Sar și alții cu vorba. „Reiese că 
pentru un litru de motorină dăm 
trei kilograme de mere. Dar cositul, 
stropitul? Poftim! Rămânem cu bu-
zunarele goale. Nu mai vorbim de 
legile pe care le fac mai-marii de la 

Chișinău. Ne îngloadă și mai mult, 
iar impozitele ne doboară”, adaugă 
Nelu Dobrovolschi (58 de ani), care 
deține două hectare de livadă.

„Să-i mulțumim lui Dumnezeu 
că ne dă câte o bucată de pâine cu 
unt”, îi potolește mătușa Vera. Cei 
din jur o susțin, dând afirmativ 
din cap.

Are dreptate femeia. Dacă în alte 
sate moldovenești sute de oameni și-
au pus lacăt la gospodării pentru a 
aduna un ban peste hotare, aici doar 
cinci persoane sunt plecate în străi-
nătate. Ba mai mult, printre localnici 
se zvonește că în sat sunt și câțiva 
milionari, care și-au câștigat averea 
tot din livezile cu meri. Niciun om 

de afaceri nu va recunoaște însă că 
e bogat, din cauza câtorva spargeri 
care i-au bulversat pe țăranii din 
Rudi. Răspund cu prudență și auto-
ritățile locale. „Nu am numărat banii 
nimănui. Cert e faptul că din impozi-
te și cu ajutorul sătenilor am reparat 
drumurile, școala, podurile, biserica. 
Satul nostru e primul din raionul So-
roca la cultivatul merelor”, se laudă 
primărița Zinaida Raneta.

Businessmenii nu ascund însă 
că și-au dezvoltat aici afaceri care 
le aduc roade, și la propriu, și la 
figurat. Pe Silvia Andoni o găsim 
printre muncitori. Toată lumea o 
cunoaște ca pe cea mai de succes 
femeie de afaceri din Rudi. Propri-

etatea ei se întinde pe 80 de hec-
tare cu soiuri de mere care de care 
mai alese. „În 13 ani de când am 
pornit pe această cale, niciodată nu 
am fost în pierdere, dar pentru asta 
muncesc foarte mult. Stau în livadă 
nopțile până târziu, urmăresc fie-
care proces. Iată de ce sunt invidia-
tă pentru fructele mele”, dezvăluie 
secretul localnica.

Alții vin tocmai de la Chișinău, 
atrași de bogăția pământurilor de la 
Rudi. „Ducem toată marfa în Rusia. 
Merele moldovenești sunt la mare 
căutare acolo, fi ind considerate cele 
mai gustoase”, afi rmă Nicolae Re-
venco, care și-a deschis un punct de 
colectare a fructelor în sat.

Și cum oamenii de afaceri calcu-
lează tot, businessmanul spune că, 
pe lângă cei 4,5 lei pe care îi dă ță-
ranilor pentru un kilogram de mere 
„Idared” sau 3,5 lei pentru „Mantu-
aner”, tot atâtea cheltuieli supor-
tă per kilogram până la destinație. 
„Important e ca viermele să nu-ți 
strice marfa. Din păcate, uneori se 
întâmplă ca producția să fi e vândută 
mai ieftin decât am investit în ea”, 
mai spune bărbatul.

Mărul este principalul fruct cul-
tivat în țara noastră, ocupând o su-
prafață de aproximativ 65.000 de 
hectare de teren. Anual, Moldova 
produce 250.000 - 300.000 de tone 
de mere, în funcție de condițiile cli-
materice, arată datele unui studiu 
de piață privind fructele și legumele 
proaspete, realizat în 2011 în cadrul 
proiectului Competitivitatea agricolă 
și dezvoltarea întreprinderilor.

Totodată, în ultimii ani, merele 
au fost principalul produs agricol 
exportat de țara noastră. Cea mai 
mare parte din recoltă, circa 150.000 
de tone anual, ajunge în Federația 
Rusă. „Mărul este unul dintre cele 
mai vestite produse moldovenești. 
Este important și ca produs local, și 
pentru export. Trebuie să dezvoltăm 
livezi intensive, protejate, să avem 
soiuri moderne, dar acest lucru nu se 
face peste noapte. Este vorba despre 
investiții foarte mari”, a declarat mi-
nistrul Agriculturii, Vasile Bumacov, 
la Soroca, unde recent a avut loc Fes-
tivalul Merelor.

Producerea merelor – o adevărată afacere 
pentru localnicii din satul Rudi

Mii de oameni au sărbătorit, 
sâmbătă și duminică, la Centrul 
Internațional Expozițional „Mol-
dexpo” cea de-a XI-a ediție a Săr-
bătorii Vinului. La eveniment au 
participat 50 de întreprinderi de 
vinifi cație, 30 de întreprinderi de 
alimentație publică și peste 100 de 
meșteri populari.

Anul aceasta, Ziua Vinului a 
fost organizată după un alt con-
cept. Pentru prima dată, asociațiile 
din indicațiile geografi ce au parti-
cipat și s-au promovat sub brand 
de țară. Totodată, la sărbătoare au 
fost prezente și două companii din 
stânga Nistrului.

În cadrul sărbătorii, au fost 
organizate degustări publice de 
vinuri vechi de colecție și bucate 

tradiționale moldovenești. „Este 
o sărbătoare minunată. Îmi place 
cum este organizată și îmi place 
vinul moldovenesc „, a spus o vizi-
tatoare.

Marelui Premiu pentru merite 
deosebite în domeniul vitivinicol 
pe anul 2012 a fost înmânat între-
prinderii mixte „Vinăria Purcari” 
SRL, pentru fabricarea vinurilor de 
calitate înaltă, propagarea calității 
excelente a vinurilor moldovenești 
și promovarea imaginii.

Sărbătoarea s-a încheiat cu 
spectacolul muzical „Dulce-i vi-
nul”.

Potrivit Ministerului Agricultu-
rii și Industriei Alimentare, pentru 
organizarea sărbătorii s-au cheltuit 
în jur de un milion de lei.

Moldova a sărbătorit Ziua Vinului
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ACTUALITATE

Tel.: 060060035

SRL “PRODMARKET” 
PRESTEAZĂ:

 servicii tipografi ce
 servicii de transport

COMERCIALIZEAZĂ:

 nisip  pietriș
 ciment  metal

La începutul anului 2012, 
în Moldova erau peste 527,5 
mii de persoane în etate, 
în timp ce populația totală 
constituia 3,559 mil. O trei-
me din persoanele vârstnice 
(173,9 mii) au 60-64 de ani, 
5% (26,5%) - peste 85 de ani. 
Majoritatea longevivilor (17,7 
mii) sunt în mediul rural. Co-
efi cientul de îmbătrânire a 
populației a atins nivelul de 
14,8% - cu 0,4% mai mare de-
cât în anul precedent. Princi-

palele cauze de deces în rân-
dul bătrânilor sunt maladiile 
circulatorii (70,5%), urmate 
de tumorile maligne (12%) și 
maladiile sistemului digestiv 
(6,8%). Durata medie a vie-
ții după 60 de ani la femeile 
din Moldova este de 19 ani, la 
bărbați - 15,3 ani. La începu-
tul anului, la Ministerul Mun-
cii, Protecției Sociale și Fami-
liei erau înregistrați 638,3 mii 
de pensionari, cu 1,2 mii mai 
mulți decât în anul precedent.

Crescătorii de păsări din Mol-
dova solicită statului să anuleze 
taxele vamale la importurile de 
cereale și de furaje pentru păsări.

Directorul întreprinderii de 
Stat „Avicola-Moldova”, Ion 
Bâzgu, a declarat că situația din 
sectorul avicol este gravă și cere 
ajutorul statului pentru salvarea 
ramurii. 

„Pentru că seceta din acest 
an i-a afectat pe producătorii 
agricoli, acest lucru îl resimțim 
în primul rând noi, proprietarii 
fermelor de păsări. Nu avem re-
zerve de hrană, iar pe piață cere-
ale aproape că nici nu există. În 
aceste condiții vom fi  nevoiți să 
importăm furaje pentru hrana 
păsărilor din exterior.Însă avem 
o altă problemă - taxele prea 
mari de import. Dacă importăm 
din țările europene, trebuie să 
achităm la vamă 15% din costul 
total al furajelor, ceea ce este prea 
mult pentru noi, care și așa avem 
pierderi enorme. Complexul avi-
col are nevoie de cel puțin 250 
mii tone de cereale pentru hrana 
păsărilor. Deși aceste cantități 
de cereale există în Moldova, cea 

mai bună soluție ar fi  să impor-
tăm hrana necesară, pentru că ne 
va costa mai ieftin. Am lansat un 
apel către Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, privind 
suspendarea temporară a taxei 
vamale și a taxei pentru valoarea 
adăugată la importurile de cere-
ale pentru hrana păsărilor. Deo-
camdată situația din acest sector 
este sub control, dar sperăm că 
Guvernul va accepta măsurile 
propuse de noi cât mai curând”, 
a subliniat managerul.

Bâzgu a mai spus că din lip-
să de hrană, unii producători au 
început sacrificarea păsărilor. 
Totodată, specialistul a afirmat 
că în acest an prețul la porumb 
a săltat până la 4 lei pentru un 
kilogram, dublu față de anul 
trecut. 

În Moldova se cresc, cel puțin, 
15-16 mil. de păsări anual, peri-
oada de creștere până la sacrifi -
care fi ind de maxim 50 de zile. 
Republica are peste 20 de între-
prinderi avicole.

Producători avicoli amenință 
că își vor sista afacerile

 Fiecare al șaptelea cetățean 
al Moldovei are mai mult 
de 60 de ani 

Guvernul aprobat la 26 sep-
tembrie, un proiect de hotărâre 
privind alocarea a 162 mil. de lei 
pentru diminuarea consecințelor 
secetei din anul curent și susține-
rea producătorilor la semănatul 
grâului de toamnă și a porum-
bului pentru recolta anului 2013, 
precum și în scopul păstrării șep-
telului de animale.

Potrivit hotărârii aprobate de 
Cabinetul de Miniștri, 60 mil. de 
lei vor fi  destinați pentru com-
pensarea parțială a cheltuielilor 
suportate la semănatul grâului 
de toamnă pentru recolta anului 
2013. Alte 90 mil. de lei vor fi  alo-
cați pentru compensarea parțială 

a cheltuielilor suportate la semă-
natul porumbului pentru recolta 
anului 2013. Pentru procurarea 
cerealelor furajere în scopul asi-
gurării parțiale a hranei pentru 
vite în zonele afectate de secetă, 
Guvernul a alocat 12 mil. de lei.

Tot astăzi, Executivul a apro-
bat Regulamentul privind modul 
de alocare a mijloacelor fi nancia-
re pentru diminuarea consecințe-
lor secetei din anul 2012.

Seceta din vara acestui an a 
cauzat prejudicii sectorului agri-
col în valoare de 3 miliarde de lei 
(circa 190 mil. de euro), inclu-
siv 2,5 miliarde de lei constituie 
pierderi ce rezultă din cultiva-

rea cerealelor și 0,5 miliarde de 
lei - în domeniile horticultură și 
creșterea animalelor. Cele mai 
afectate de secetă sunt raioanele 
Cahul, Cantemir, Căușeni, Tara-
clia și UTA Găgăuzia.

Producătorii vor primi 162 mil. lei 
pentru semănatul grâului de toamnă

Agenția Rezerve Materiale din cadrul Guvernu-
lui Republicii Moldova anunță licitație pentru achi-
ziționarea grâului alimentar în rezerva de stat.

Directorul Agenției Rezerve Materiale, Vasile 
Pântea a declarat că la licitația din opt octombrie 
curent, agenția își propune să achiziționeze circa 
7000 tone de grâu alimentar. 

“La licitație pot participa toți producătorii agri-
coli din republică. Una dintre condițiile de partici-
pare principale este ca grâul propus să fi e de calitate 
cu conținutul de gluten nu mai mic de 21% și din 
roada anului 2012”, a specifi cat Pântea. 

Responsabilul a ezitat să spună cât grâu alimen-
tar există în prezent în rezerva agenției, dar a spus 
că pentru securitatea alimentară a țării sunt necesa-
re aproximativ 340 mii tone de grâu. “Avem destul 
grâu pentru a ajuta populația în caz de necesitate. 
Dacă vom reuși să acumulăm la licitație cele 7000 
tone de grâu, vom fi  asigurați până la recolta anului 
viitor”, a subliniat Pântea.

Directorul agenției a mai spus că documentele 
și ofertele pentru licitație pot fi obținute la sediul 
agenției, pe strada Columna 118/1, până la 8 oc-
tombrie ora 10 când va începe licitația de achizi-
ție a grâului. 

În anul curent, aproape 90% din teritoriul 
Moldovei au fost afectate de secetă, iar recolta de 
grâu a fost mai mică cu 100 mii tone față de anul 
trecut și constituie doar 430 mii tone.

 Statul anunță licitație pentru achiziționarea grâului 

În anul viitor, asociațiile vi-
nifi catorilor vor suporta integral 
cheltuielile pentru organizarea 
Sărbătorii Naționale Ziua Vinu-
lui, a anunțat Ministerul Agri-
culturii și Industriei Alimentare.

Într-un comunicat al autori-
tății se spune că pe viitor statul 
nu se va mai ocupa de organiza-
rea sărbătorii, nici de fi nanțarea 
acesteia. 

“Dat fi ind interpretarea ero-
nată a informației privind chel-
tuielile ce țin de organizarea Zilei 
Naționale a Vinului, precizăm, 
că pentru organizarea sărbătorii 
Comisia Republicană a aprobat 
un buget estimativ de 1 mil. de 
lei, cu 100 de mii de lei mai pu-
țin față de anul trecut. Ca surse 
de venit au fost identifi cate taxe-
le de participare ale companiilor 
vinicole (400 mii lei), unităților 
de alimentație publică (200 mii 
lei), sponsorizările (200 mii lei). 
Suportul statului din bugetul de 
promovare a exportului este de 
(200 mii lei). Vinul este produ-
sul strategic, care aduce venituri 

considerabile în bugetul țării, de 
aceea statul a hotărât să susțină 
organizarea sărbătorii chiar de 
la lansarea acesteia. În prezent 
în domeniul viti-vinicol activea-
ză circa 200 mii angajați. Vinu-
rile constituie a patra parte din 
volumul total al exporturilor de 
produse agroalimentare. În ge-
neral Moldova este cunoscută 
în lume, pentru vinurile alese și 
ar fi  normal ca să susținem acest 
sector”, acestea sunt argumen-
tele, care explică implicarea Mi-
nisterului Agriculturii în susți-
nerea și promovarea viticulturii 
și vinifi cației.

De asemenea ministerul ple-
dează pentru adoptarea de către 
Legislativ a modifi cărilor la Le-
gea Viei și Vinului, astfel încât să 
poată fi  înfi ințat cât mai curând 
Ofi ciul Național al Viei și Vinu-
lui. “Dacă se va reuși crearea 
Ofi ciului Viei și Vinului, atunci 
această instituție din propriul 
buget se va ocupa de organizarea 
sărbătorii” au afi rmat reprezen-
tanții ministerului.

 Anul viitor vinifi catorii vor suporta 
toate cheltuielile pentru organizarea 
Zilei Naționale a Vinului
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EXPORT

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

proiectul ACED)
Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea 

fi nanţărilor
Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor şi 

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

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

produs
 Instruiri în dezvoltarea afacerilor şi cooperativelor de marketing

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE 
A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”

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

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

ale Federaţiei AGROinform

Tel.: 373 22 23 56 98

Fax: 373 22 23 78 30

www.agroinform.md

www.agravista.md 

Economia R. Moldova s-a 
stabilizat pe parcursul ultimelor 
luni, cel puțin pentru o anumită 
perioadă de timp, ne asigură ex-
perții, în cadrul unui studiu rea-
lizat de Centrul analitic „Expert-
Grup”.

Printre evoluțiile pozitive ale 
economiei în această perioadă 
sunt creșterea volumului total 
al creditelor noi, care s-au ma-
jorat cu aproximativ opt la sută 
în luna iulie, după o scădere cu 
12% în iunie. Această creștere a 
fost determinată preponderent 
de creditele în lei acordate per-
soanelor fi zice cu 30 la sută mai 
mult și a celor în valută străină 
acordate persoanelor juridice cu 
8,4 la sută mai mult.

Potrivit analizei elaborate 
de „Expert-Grup”, o asemenea 
expansiune a creditării este un 
fenomen mai puțin obișnuit în 
condițiile unor riscuri macroe-
conomice sporite, dar și având în 
vedere abordarea conservativă a 
băncilor moldovenești vizavi de 
activele lor.

De asemenea, volumul tran-
sferurilor de peste hotare în fa-
voarea persoanelor fi zice a cres-
cut cu 4,5 la sută în luna iulie, 
evoluție care a fost determinată 
de transferurile din Federația 
Rusă. Însă majoritatea transfe-
rurilor în euro, care provin din 
țările Uniunii Europene, au scă-
zut cu 9,6 la sută, relevând situ-
ația economică mai difi cilă din 
această regiune.

Chiar și în asemenea condiții, 
experții sunt de părere că aceas-
tă creștere a remitențelor este o 
veste bună doar pe termen scurt, 
deoarece acestea compensează 
într-o anumită măsură defi citul 
de cont curent și susțin cererea 
internă.

A crescut cu 11,4 la sută și vo-
lumul banilor puși în circulație. 
Acest indicator este un rezultat al 
creșterii creditelor noi și a remi-
tențelor și arată îmbunătățirea 
dinamicii importurilor și a înca-
sărilor fi scale din TVA și accize.

Exporturile s-au redus 
cu 10% în luna iulie

Însă tendințele pozitive au fost 
însoțite și de aspecte negative prin 
reducerea exporturilor cu 10% în 
luna iulie. Acest lucru a fost de-
terminat preponderent de răcirea 
cererii din țările UE, dar și de înce-
tinirea vizibilă a exporturilor mol-
dovenești spre CSI. 

Totodată, experta Ana Popa, 
unul dintre autorii studiului re-
alizat de „Expert-Grup”, susține 
că momentul relansării econo-
mice ferme nu poate fi  anticipat 
cu precizie și este foarte posibil 
să întârzie. „Totul depinde de ca-
litatea reformelor și a guvernării 
economice, de situația economi-
că externă și alți factori ce nu pot 
fi  infl uențați pe intern”, se arată 
în analiză.

Exportul de vin a cres-
cut cu peste 21 la sută 

Exporturile de vin au crescut 
cu peste 21% în anul curent. Afi r-
mația aparține ministrului Agri-
culturii și Industriei Alimentare, 
Vasile Bumacov.

Potrivit lui Bumacov, de la 
începutul anului și pînă în luna 
septembrie, Republica Moldova 
a înregistrat o creștere a expor-
tului de vin către țările din UE, 
Rusia și China.

“În primele nouă luni ale 
anului, Moldova a exportat vin 
în valoare de 100 mln USD. Nu-
mai către China exportul de vin 
a crescut cu 200% și cu 50% că-
tre statele din UE. Și în Rusia s-a 
exportat mai mult vin, iar în pre-
zent se poartă negocieri în pri-
vința deschiderii unui terminal 
la Breansk”, a adăugat Bumacov.

Conform sursei citate, în 2012, 
producția de struguri va constitui 
540 de mii de tone, iar întreprin-
derile vinicole vor procesa 240 
mii tone de struguri de soiuri teh-
nice, din care vor produce 16 mi-
lioane de decalitri de vin.

Moldova consumă mai mult, 
dar exportă mai puțin

Peste 30 de agenți econo-
mici din sectorul agroalimentar 
vor participa la Forumul econo-
mic moldo-rus din cadrul Expo-
ziției agroindustriale „Toamna 
de Aur”. În premieră, în cadrul 
evenimentului, țara noastră va 
avea și un stand colectiv. Cea 
de-a XIV-a ediție a expoziției, 
considerată cel mai important 
eveniment agrar al statelor din 
CSI și Europa de Est, va avea 
loc în perioada 11-14 octombrie, 
la Moscova.

Din partea Moldovei, la 
„Toamna de aur” vor fi  expuse 
produsele celor mai importante 
branduri, printre care „Crico-
va”, „Barza Albă”, „MOLDCO-
OP”, „Lion Gri”, „Plaiul Bîrlă-
dean” și altele. Agenții econo-
mici autohtoni vor prezenta și 
vor organiza degustări de pro-
duse, vor lua parte la concur-
suri, mese rotunde. Totodată, 

printre întreprinzătorii care 
vor lua parte la forum se numă-
ră reprezentanții companiilor 
„Pobeda”, „Misspend”, „Roșior-
Lux”, „Vindex-Agro”, „Demivic-
Agro”, „Tartcomvin”, „Silvmar 
Complet”, „Met”, „Produse Im-
pex”, „Avicola Sărătenii Vechi”, 
„Surpas” etc.

Forumul moldo-rus este 
organizat de Camera de Co-
merț și Industrie a Moldovei 
cu susținerea Ambasadei Re-
publicii Moldova în Federația 
Rusă și a proiectului USAID 
„Competitivitatea Agricolă și 
Dezvoltarea Întreprinderilor 
(ACED)”. Acesta are drept 
scop contribuția la intensifi-
carea relațiilor comercial-eco-
nomice dintre cele două state 
în domeniul agroindustrial, 
elucidarea problemelor și pro-
punerea unor soluții pentru 
acestea.

Peste 30 de agenți economici autohtoni 
vor participa la expoziția 
„Toamna de Aur” de la Moscova
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FESTIVAL

Guvernul a decis să instituie 
un nou Festival Național - Festi-
valul Mărului, care, de acum îna-
inte, se va desfășura nu la nivel 
local, ci republican. Decizia a fost 
luată la inițiativa Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimen-
tare și locuitorilor raionului Soro-
ca, unde festivalul s-a desfășurat 
de două ori la nivel local.

Potrivit deciziei Guvernului, 
Festivalul Național al Mărului va 
fi  organizat în ultima sâmbătă și 
duminică a lunii septembrie cu 
scopul promovării producției au-
tohtone de mere. Se preconizează 
că prima ediție națională va avea 
loc la anul viitor, în orașul Soroca, 
iar următoarele vor fi  organizate 
în alte localități.

De menționat că cel de-al doi-
lea Festival al Mărului, organizat 
la nivel local, s-a desfășurat pe 30 
septembrie la Soroca, deoarece 
acest oraș este considerat capitala 
merelor din Moldova. Raionul So-

Festivalul Mărului a primit statutul 
de eveniment național

roca deține primul loc în Moldova 
după suprafața livezilor de mere, 
care constituie 7458 ha. Anual, 
aici se cultivă 40 de mii de tone de 
mere, dintre care 50-55% merg la 

export, iar 25% - la prelucrare. În 
cadrul festivalului în piața centra-
lă din Soroca a fost organizată pa-
rada producătorilor de mere și un 
spectacol teatralizat. 

În debutul evenimentului, 
Președintele raionului Soroca, 
Victor Său, a menționat: „Sun-
tem capitala mărului, de aceea 
e și logic ca anume noi să orga-
nizăm Festivalul Mărului”, a de-
clarat el.

Alături de conducerea raio-
nului, ministrul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Vasile 
Bumacov, Ambasadorul extraor-
dinar și plenipotențiar al Federa-
ției Ruse în Moldova, Farit Mu-
hametșin, Ambasadorul extraor-
dinar și plenipotențiar al Româ-
niei la Chișinău, Marius Lazurcă, 
oaspeți din România, Ucraina, 
Rusia, dar și din diferite raioane 
ale R. Moldova.

Prim-ministrul Vlad Filat a 
menționat că merele sunt foarte 
folositoare pentru sănătate și a 

mulțumit administrației raionu-
lui, atât pentru inițiativa organi-
zării evenimentului, cât și pentru 
aportul adus la popularizarea 
acestor fructe.

Premierul a apreciat și locul 
în care este organizat Festivalul 
– vechea cetate a Sorocii. „Este 
un loc extraordinar, unde simți 
energia trecutului și perspectiva 
viitorului”, a spus Vlad Filat.

Ministrul Agriculturii, Va-
sile Bumacov, este de părere că 
fi ecare regiune a țării ar trebui 
să-și promoveze produsele ast-
fel. „Este nevoie de livezi intensi-
ve, protejate, soiuri moderne, dar 
acest lucru nu se face peste noap-
te. Sunt investiții foarte difi cile”, 
susține Bumacov. 

Gospodinele au pregătit bu-
cate delicioase din mere, iar 

bărbații și-au pus flori de mar la 
pălărie și au arătat tot ce au mai 
bun în livezi. 

Deși au avut parte de un sece-
tos, producătorii au specifi cat că 
merele sunt de o calitate bună, iar 
acest lucru le permite să le vândă 
la un preț avantajos.

“Livezile tinere de cinci și 
de șapte ani au rezistat secetei. 
Avem producție mai puțină decât 
anul trecut, dar ca și calitate, măr 
puțin însă mare”, susține fermie-
rul Iurie Tănase.

“Am venit cu soiuri de mere 
tradiționale, cu Simirenko, cu 
Idared. Vizitatorilor sigur că le 
vindem, dar mai mult dăruim, cel 
care dorește îi putem da o ladă 
de mere cu un preț simbolic, sau 
chiar și gratis”, spune fermie-
rul Ion Coțaga. 

58 de agricultori din Repu-
blica Moldova au tractoare noi. 
Transmiterea tehnicii a avut loc 
luni, 8 octombrie. Tractoarele au 
fost procurate din tranșa a 9-a 
a Guvernului japonez în cadrul 
proiectului de asistență pentru 
fermieri 2KR, transmite Info-
Prim Neo. 

Benefi ciarii proiectului au 
posibilitatea să achite unitățile 
agricole în rate și sunt scutiți de 
TVA. 

Tranșa a 9-a este în valoare 
de 1,6 mil. dolari. Ambasadorul 
Japoniei în Republica Moldo-
va, cu reședința la Kiev, Toichi 
Sakata, a remarcat că timp de 12 
ani, de când a demarat proiectul 
2KR în Moldova, în țară au ajuns 
circa 6 mii de unități agricole. 

„Acum Moldova suferă din 
cauza secetei crunte din acest 
an. Sperăm că această tehni-
că va ajuta țara să depășească 
problemele. Deși și Japonia are 
unele difi cultăți care se trag de 
la cutremurul devastator de anul 
trecut, țara noastră va susține 
în continuare Republica Moldo-
va”, a comunicat diplomatul la 
ceremonia de înmânare a acte-
lor pentru tehnică benefi ciarilor 
proiectului. 

Premierul Vlad Filat a re-
marcat că proiectul japonez este 
un gest prietenesc și că este re-
cunoscător poporului japonez 
pentru susținerea acordată într-
o perioadă grea pentru Moldova. 
„Avem un obiectiv – moderniza-
rea Republicii Moldova. În acest 

context modernizarea domeniu-
lui agricol este obiectivul gene-
ral”, a spus prim-ministrul. 

Vlad Filat a caracterizat pro-
iectul prin 3 cifre – peste 6 mii 
de echipamente agricole mo-
derne, 18 noi locuri de muncă 
și 400 de mii ha cultivate cu 
echipamentul procurat. După ce 
a oferit agricultorilor actele pe 
tractoare, premierul s-a arătat 
plăcut surprins că ei sunt foarte 
tineri, vârsta lor fi ind cuprinsă 
între 19 și 26 de ani. 

Timp de 12 ani în jur de 3 
mii de agricultori moldoveni 
au cumpărat unități agricole în 
condițiile proiectului, în medie 
fi ecare sat din Moldova a primit 
câte 4 unități – tractoare, plu-
guri, semănători, stropitori etc. 

58 de tractoare procurate în proiectul 2KR 
au ajuns la agricultorii moldoveni 
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FORUM

Antreprenorii din Moldova, România și Ucraina

Evenimentul este parte al proiectu-
lui „Facilitarea comerțului cu produse 
agro-alimentare în Bazinul Mării Negre” 
implementat de Federația Națională a 
Agricultorilor din Moldova AGROin-
form în parteneriat cu Fundația pentru 
Promovarea Întreprinderilor Private, 
Mici și Mijlocii din Galați, România și 
Fondul Regional de Susținere a Antre-
prenorilor din Odessa, Ucraina în cadrul 
„Programului Operațional Comun Bazi-
nul Mării Negre”, fi nanțat de Uniunea 
Europeană.

Scopul forumului a fost: promovarea 
relațiilor comerciale dintre antrepreno-
rii agricoli din cele trei țări și identifi ca-

rea căilor de colaborare, oportunităților 
de investiții și afaceri în parteneriat. 

Producătorii agricoli din cele trei țări 
au venit la forum cu următoarele aștep-
tări:

- să găsească cumpărători pentru 
producția crescută

- să găsească căi de valorifi care a 
producției

- a oferi suport unii altora prin sta-
bilirea parteneriatelor

- a obține cunoștințe noi și a cu-
noaște cadrul legal al țărilor vecine 
pentru a stabili relații comerciale

- a obține noi oportunități de co-
mercializare a producției legumicole

- a face cunoștință cu experiența 
fermierilor din alte țări în apărarea 
intereselor, promovarea producției și 
cooperare 

Astfel, în prima zi a evenimentului 
antreprenorii agricoli au vizitat a X-a 
ediție a expoziției anuale „Târgul de 
Toamnă” din Galați. Producătorii mol-
doveni s-au bucurat să găsească printre 
cele 300 de standuri ale participanților, 
un stand cu produse din Republica Mol-
dova. Ulterior, participanții la forum au 
vizita piața angro de legume și fructe 
din Galați „Piața Calea Basarabiei” con-
struită din fonduri europene. Este vorba 
despre o piață foarte bine organizată, cu 

În perioada 28-29 septembrie antreprenori agricoli din Republica Moldova, Ucraina și România 
s-au întrunit în cadrul unui forum de afaceri cu genericul: „Oportunități de comerț agricol 
în Bazinul Mării Negre”, care s-a desfășurat în orașul Galați, România. 

cele mai mici prețuri la fructe și legume 
din oraș. 

A urmat prezentarea proiectul „Faci-
litarea comerțului cu produse agro-ali-
mentare în Bazinul Mării Negre”(FTAP) 
și prioritățile acestuia. Iurie Hurmu-
zachi, vicedirector al Federației Na-
ționale a Agricultorilor din Moldova 
AGROinform a menționat: „Obiective-
le proiectului FTAP sunt: Crearea sis-
temului informațional de marketing 
(SIM) www.agrimarket-blacksea.com 
accesibil pentru toți actorii din secto-
rul agro-business; Sporirea vânzărilor 
fermierilor prin accesarea piețelor noi. 
www.agrimarket-blacksea.com, 
creat în cadrul proiectului, este un site 
interactiv ce oferă informație multiplă 
despre: piețele agricole din trei țări: 
Ucraina, România și Republica Mol-
dova, benefi ciarii sistemului(companii 
agricole), activitățile în cadrul proiec-
tului precum și cadrul de reglementare 
a comerțului. Mai mult ca atât, pagina 
web oferă instrumente de facilitare a 
vânzărilor și reprezintă un canal de 
transmitere a informației marketing. 
SIM Agrimarket-blacksea stabilește re-
lații de comerț între antreprenorii agri-
coli din regiune. Pe site vor fi  plasate 
prețuri pentru 15 poziții de legume și 
10 de fructe. 

Informația despre prețuri este afi șa-
tă, atât în valuta țărilor participante, cât 
și în Euro. Prețurile săptămânale pot fi  
folosite pentru identifi carea unor piețe 
mai avantajoase de desfacere, efectua-
rea cercetărilor de marketing, analize 
sectoriale pe produse agricole, pronos-
ticuri. Un alt avantaj al site-ului este că 
vă permite să plasați individual și gratis 
oferta Dvs. de producție agricolă”, a mai 
spus Iurie Hurmuzachi.

În cea de-a doua zi a forumului, fi -
ecare din țările participante a descris 
situația în sectorul agricol al regiunii 
pe care o reprezintă, constrângerile și 
perspectivele de colaborare pentru vii-
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FORUM

au stabilit parteneriate durabile în cadrul 
forumului de afaceri de la Galați

tor în domeniul comerțului cu produse 
alimentare agricole. 

Directorul Federației AGROinform, 
Aurelia Bondari a prezentat oportunită-
țile și constrângerile businessului agri-
col în Republica Moldova. „Republica 
Moldova este o țară agrară, avem 30% 
din populație implicată în acest sector. 
Cea mai mare problemă la moment ține, 
însă de comercializarea producției”, a 
spus Aurelia Bondari.

„Noi avem nevoie de produse de la 
dumneavoastră și invers. Există însă o 
mare problemă în ceea ce privește pre-
zentarea produselor. Producătorii din 
Moldova și Ucraina vin în România, 
dar documentele lor fie nu corespund 
cerințelor noastre, fie nu sunt traduse 
și apar probleme cu trecerea produse-

lor agricole prin vamă. La Galați există 
o mică piață de angro, s-a construit o 
hală de legume și fructe, dar se desfac 
și produse industriale și de uz casnic. 
Mi-aș dori să putem construi o piață 
de angro adevărată”, a declarat Ion 
Mocanu, Președinte al Camerei de Co-
merț, Industrie și Agricultură, Galați, 
România.

Șeful adjunct al Direcției Generale 
Politici de dezvoltare sectorială din ca-
drul Ministerului Agriculturii și Indus-
triei Alimentare al Republicii Moldova, 
Pintilie Pîrvan a menționat în discursul 
său că obiectivele proiectului “Facilita-
rea comerțului cu produse agro-alimen-
tare în bazinul Mării Negre” coincid cu 
prioritățile guvernului Republicii Mol-
dova și reprezintă o bună pregătire pen-

tru proiectul european care va demara 
în anul 2014.

Antreprenorii agricoli, participanți 
la forum au fost interesați să afl e mai 
multe informații despre procedurile de 
import și export a producției agricole. 
La acest subiect au fost informați de că-
tre Gabriela Tănase, șef al biroului teh-
nici de vămuire, Direcția pentru Accize 
și Operațiuni Vamale, Galați. Aceasta a 
specifi cat: „Volumul legislației de vamă 
este foarte vast, un producător agricol 
nu are acces la toată informația, totuși 
difi cultățile pot fi  depășite printr-o in-
formare prealabilă. Într-o operațiune 
de import-export sunt implicați doi 
parteneri care sunt obligați să respecte 
cerințele țării de unde provin ”. Gabrie-
la Tănase a recomandat producătorilor 

agricoli să acceseze site-ul www.cos-
tums.ro pentru a cunoaște condițiile 
de export în România, dar și UE. 

În ultima sesiune a forumului antre-
prenorii din Ucraina, Moldova și Româ-
nia au participat la întruniri bilaterale. 
În cadrul discuțiilor aceștia au stabilit 
contacte și au creat parteneriate cu pro-
ducătorii din alte țări pentru colaborări 
comerciale. 

Participanții la forum au menționat 
că, de cele mai multe ori un parteneriat 
reușit stabilit poate aduce benefi cii pen-
tru afacerea pe care o administrezi. 

Pe perioada proiectului FTAP v-a fi  
organizat încă un forum trilateral, care 
va avea loc anul viitor la Chișinău. 

Liliana BEREGOI
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PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

Ministrul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Vasile 
Bumacov, îi îndeamnă pe fer-
mieri să nu mai are terenurile 
agricole, ci să implementeze o 
nouă tehnologie de prelucrare a 
solurilor - No-Till.

Bumacov a precizat că noua 
tehnologie permite păstrarea 
stratului de cernoziom și a umi-
dității în sol, pentru că resturile 
vegetale sunt păstrate, iar tre-
nul este prelucrat doar la su-
prafață. 

“În ultimii 40 de ani, stratul 
de cernoziom a fost grav afectat 
de către pluguri. Până în prezent 
agricultorii ară câte jumătate de 
metru în pământ și întorc braz-
da, astfel usucă pământul. În 
primăvară aceasta nu mai are 
rezerve de apă, așa că semințe-
le nimerite în sol uscat, în lipsă 
de precipitații nici nu mai încol-
țesc”, a spus ministrul.

Responsabilul a amintit 
că, deși tehnica agricolă care 
permite lucrarea solului prin 

tehnologia No-Till este mai 
costisitoare, statul acordă sub-
venții la procurarea tehnicii în 
valoare de 30% din suma totală 
a tehnicii. “Consider că e mai 
bine să investești într-un trac-
tor performant, utilat conform 
tehnologiei No-Till. Noua teh-
nologie permite economisirea 
cu până la 60% a cantității de 
combustibil necesare pentru lu-

crarea unui hectar. Este păstra-
tă umiditatea solurilor, pentru 
că resturile vegetale rămase pe 
câmp, asigură protecția rădăci-
nilor plantelor în perioada ca-
niculară”, a precizat ministrul. 

În prezent peste 35 mii ha 
de terenuri din Moldova sunt 
prelucrate după tehnologia No-
Till și numai 17 fermieri folo-
sesc această tehnologie.

 Ministerul Agriculturii îi îndeamnă 
pe fermieri să nu are terenurile 

“Imediat ce vom primi prima 
tranșă de fi nanțare din partea 
Băncii Europene de Investi-
ții (BEI) în Chișinău va începe 
construcția unui Centru agroali-
mentar modern”, a declarat mi-
nistrul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Vasile Bumacov.

“Împrumutul BEI ar putea 
veni până la sfârșitul anului, 
timp în care va fi  gata și proiec-
tul de construcție a pieței agri-
cole. Proiectul a stat blocat în 
Parlament timp de aproape doi 
ani. În condițiile în care legea 
privind construcția obiectivelor 
agricole pe terenurile cu desti-
nație agricolă a fost modifi cată, 
am hotărât împreună cu Gu-
vernul ca să retragem proiectul 
din Legislativ și să începem con-
strucția pieței. Nu putem amâna 
acest lucru la nesfârșit. Produ-
cătorii nu au unde să-și comer-
cializeze produsele”, a subliniat 
Bumacov. 

Imediat cum va fi  semnat 
contractul de fi nanțare cu BEI, 
Ministerul Agriculturii va anun-
ța o licitație de selectare a an-
treprenorului care se va ocupa 
de construcția și dotarea pieței. 
“Probabil, vor fi  selectate mai 
multe companii pentru ca să pu-
tem încheia lucrările până la se-
zonul de comercializare a fructe-
lor și legumelor din vara anului 

viitor. Piața va avea o suprafață 
de 22,5 ha și va fi  deschisă în 
zona Universității Agrare; va fi  
dotată cu o infrastructură care 
să permită simplifi carea expor-
tului, cu frigidere industriale, 
case ambalare, laboratoare și un 
ofi ciu vamal. Asemenea centre 
există în toate țările, în special 
în Europa. Pentru construcția 
centrului sunt necesare investi-
ții de circa 600 mil. euro. Dacă 
vom avea cel puțin o jumătate 
din această sumă, vom putea 
demara construcția și amenaja-
rea pieței la un nivel cât de cât 
normal, astfel încât producătorii 
să-și poată vândă marfa”, a mai 
relatat Vasile Bumacov.

 Bumacov: Imediat ce vom primi 
prima tranșă de la BEI, vom 
demara construcția pieței agricole

Anul acesta Moldova va fi  nevoită să importe 
porumb pentru a-și asigura securitatea alimen-
tară.

Ion Guci, specialist principal al Direcției Fito-
tehnie, Seminologie, Horticultură și Pepinierit a 
Ministerului Agriculturii și Industriei Alimenta-
re, a spus că până în prezent au fost recoltate 175 
ha de porumb - 50% din suprafața totală. 

“Ca și alte culturi cerealiere, anul acesta 
porumbul a fost foarte afectat de secetă. De 

pe o jumătate din suprafețe s-au recoltat 160 
mii tone de porumb. Recolta medie la hectar 
este de doar 0,9 tone, față de câteva tone cât 
ar fi normal. Necesitățile alimentare ale țării 
sunt de aproximativ 800 mii tone de porumb. 
În aceste condiții Moldova va fi nevoită să im-
porte porumb din alte țări. Spre deosebire de 
alți ani, când producătorii exportau 150-170 
mii tone de porumb în special Rusia, Ucraina 
și țările Europene, anul acesta nu vom avea 
porumb pentru export. Din cantitatea obținută 
ne vom strădui să facem și rezerve de semințe 
pentru semănatul din primăvara anului 2013. 
Știuleții au fost mici, dar și materialul fura-
jer este puțin. În unele raioane înălțimea po-
rumbului nu a depășit un metru, față de cea 
normală chiar și de trei metri. Preconizăm să 
extindem suprafețele de porumb, dar sperăm 
ca cel puțin anul viitor să fie mai ploios, astfel 
încât să putem face rezerve de porumb”, a mai 
declarat specialistul.

 Pentru a asigura securitatea alimentară, 
Moldova va importa porumb 

Exporturile de vinuri moldovenești au crescut în prima jumătate a acestui an
Exporturile de vin moldovenesc au 

crescut, în prima jumătate a acestui an, 
cu aproximativ 10 la sută. În același 
timp, valoarea acestui produs a crescut 
cu 30 la sută. Reprezentanții Ministeru-
lui Agriculturii spun că faptul se datorea-
ză sporirii calității vinurilor noastre.

În total, în primul semestru al acestui 
an, Moldova a exportat peste 60 de mili-
oane de litri de vin. În aceeași perioadă 
a anului trecut, livrările au fost de 56 de 
milioane de litri. Cel mai mare importa-
tor de vinuri moldovenești este Belarus, 
unde au ajuns 18 milioane de litri de vin. 
Rusia este pe locul doi, la o diferență de 
un milion de litri. Urmează Ucraina, Po-
lonia, România și Cehia.

După valoarea exporturilor, Federa-
ția Rusă deține prima poziție, deoarece 
vinurile exportate în această țară au fost 
cele mai scumpe. Astfel, aproape o pătri-
me din banii câștigați din exporturile de 
vin, peste 21 de milioane de dolari, pro-
vin din Rusia.

Cu aproximativ șase milioane de do-
lari mai puțin am câștigat din livrarea 
vinurilor în Belarus. Din Ucraina, Mol-
dova a câștigat peste șase milioane de 
dolari, iar din Polonia - aproape patru 
milioane.

În total, țara noastră a exportat vin în 
valoare de aproximativ 93 de milioane de 
dolari, arată datele Ministerului Agricul-
turii și Industriei Alimentare.
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SCUMPIRI

www.agrimarket-
blacksea.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

Impactul debandadei ce 
domnește de ani de zile în sec-
torul agrar, amplifi cată consi-
derabil de seceta cruntă ce s-a 
abătut asupra regiunilor de 
centru și de sud ale Republica 
Moldova, pe zi ce trece se face 
tot mai simțit asupra situației 
economice a populației. Roade-
le modeste de cereale și culturi 
tehnice au condus la majorarea 
prețurilor de achiziție a aces-
tora, lucru care inevitabil duce 
și la scumpirea produselor ali-
mentare.

Cea mai alarmantă situație 
s-a creat în sectorul zootehnic. 
De fapt, declinul în acest dome-
niu a început încă în anii tre-
cuți. Din cauza prețurilor joase 
de achiziție a cărnii și lactatelor 
și a scumpirii nutrețurilor, tot 
mai mulți țărani au început să 
renunțe la întreținerea anima-
lelor, scrie publicația Cuvântul.

Cireada de vaci din satul 
Horodiște, raionul Rezina, po-
trivit datelor primăriei locale, 
la moment s-a redus compa-
rativ cu anul 2010 aproape de 
trei ori. Și în ansamblu pe țară, 
precum arată statistica ofi cială, 
numărul bovinelor s-a redus de 

două ori comparativ cu 2002. 
Rămași fără nutrețuri și fără 
careva susținere din partea sta-
tului, țăranii sacrifi că animalele 
și, mai ales bovinele, pe un cap. 
Unii își fac rezerve proprii de 
produse, alții preferă să comer-
cializeze animalele. Ținând cont 
de faptul că bișnițarii de produ-
se animale procură bovinele cu 
15-18 lei/kg de carne (greutate 
vie), cu 10-7 lei/kg mai puțin 
decât la începutul anului, s-ar 

părea că la piață carnea ar tre-
bui să se ieftinească.

În realitate, azi în magazi-
nele din Rezina, bunăoară, un 
kg de carne se vinde cu 100-110 
lei, cu 15-20 la sută mai scump 
decât acum 2-3 luni. Și asta pen-
tru că producătorii practic nu au 
acces la piață pentru a-și vinde 
singuri marfa, mai ales carnea 
de vită, sacrifi carea animalelor 
în condiții casnice fi ind foarte 
problematică. De atâta sunt ne-

voiți să vândă animalele inter-
mediarilor care au pus stăpânire 
pe piața acestor produse și fac 
pe seama bieților țărani profi -
turi fabuloase. Magdalina Dia-
vor, proprietara unui magazin 
din Rezina spune că dacă în anii 
trecuți lumea stătea la rând cu 
lunile la magazine pentru a vin-
de surplusurile de carne, acum 
deseori carnea lipsește din ma-
gazine, pentru că rezervele de 
animale s-au cam epuizat.

Unele produse 
s-au scumpit, 
altele stau la rând

Nu demult Vasile Bumacov, 
ministrul agriculturii și indus-
triei alimentare preciza pentru 
Info-Prim-Neo că „dacă grâul 
se va scumpi cu 60 de bani, iar 
costul pâinii este 30%-40% din 
cel al grâului, și dacă nu se va 
interveni în lanțul valoric, va 
crește și prețul la pâine, respec-
tiv cu 20 de bani”. Această de-
clarație a fost făcută în context 
cu unele semnale că anumite 
întreprinderi de panifi cație deja 
au majorat prețul la pâine.

La Rezina bunăoară, zilele 
trecute pâinea încă se vindea 
la prețurile vechi. Ca de altfel 
și lactatele, prețurile la care 
au fost majorate în primăvară. 
După scumpirea de acum câte-
va luni cu circa 2 lei/kg, în toate 
magazinele zahărul se vindea 
cu 13,60-13,75 lei/kg. Dar un 
litru de ulei de fl oarea soarelui, 
produs încă din roada veche, se 
vinde deja cu 24-25 de lei, față 
de 20 de lei cât costa până nu 
demult.

Intermediarii acumulează profi turi 
pe seama producătorilor agricoli
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PREGĂTIREA POMILOR 
PENTRU IERNARE

După căderea frunzelor, una dintre pre-
ocupările pomicultorului este să îngrijească 
și să pregătească plantația pentru iarnă. În 
acest sens se recomandă aplicarea unor tra-
tamente fi tosanitare speciilor sămânțoase, 
respectiv la piersic, cais, prun, cireș și vișin, 
pentru Sphaerotheca pannosa, Monilinia 
laxa, Taphrina deformans, Stereum purpure-
um, Gnomonia etc., în scopul diminuării in-
fecțiilor cauzate de rapăn, făinare, monilioze, 
acarieni, păduchi țestoși, afi de, psilide etc.

Totodată, se iau măsuri agrotehnice și de 
igienă culturală prin înlăturarea, strângerea 
și arderea frunzelor căzute, a fructelor ata-
cate și mumifi ate, a crengilor rupte și a altor 
resturi vegetale.

În ceea ce privește solul, se administrea-
ză îngrășăminte organice, 50-60 t/ha, ținând 
cont de faptul că administrarea îngrășămin-
telor organice în livadă se execută o dată la 
trei ani sau îngrășăminte chimice complexe, 
în cantitate de 150-200 kg/ha.

Tot acum, se efectuează arătura adâncă 
de toamnă, pentru a introduce sub brazdă 
frunzele, fructele depreciate, mumifi ate și 
resturile vegetale. În plantațiile înțelenite, 
sub proiecția coroanei se sapă copca, în jurul 
pomilor, și se execută lucrarea solului între 
rânduri și pe rând.

În livezile cu intervale înierbate, cele cu 
vârsta de peste trei ani se desțelenesc, iar 
cele întreținute alternativ în ogor se pregă-
tesc pentru însămânțat.

LUCRĂRI DE TOAMNĂ-IARNĂ

În luna noiembrie se poate începe de-
frișarea pomilor răzleți, neproductivi, debili 

sau bolnavi, completând în același timp go-
lurile din parcelele, cu pomi din aceleași spe-
cii și de același soi.

În această perioadă, în funcție de tempe-
raturile de afară, se mai pot executa tăieri ale 
pomilor. O atenție deosebită se va acorda în 
perioada de toamnă-iarnă lucrărilor de cu-
rățare a coroanei, prin eliminarea ramurilor 
rupte sau bolnave.

Până la apariția temperaturilor negative și 
până la primul îngheț al solului, se continuă 
plantările de pomi și de arbuști fructiferi. 

O grijă deosebită se va acorda materialu-
lui săditor, în timpul transportului, pentru ca 
rădăcinile să nu fi e expuse la frig sau la des-
hidratare, având în vedere că rădăcinile sunt 
mult mai sensibile la temperaturi scăzute și 
la uscare, spre deosebire de partea aeriană. 

În general, rădăcinile pomilor și mai ales 
cele de cais, de piersic și de migdal, care sunt 
ușor deshidratate, pun în pericol prinderea 
după plantare, chiar dacă se încearcă rehi-
dratarea sau se fac mai multe irigări după 
plantare.

După plantare, în jurul tulpinii se for-
mează obligatoriu un mușuroi care să depă-
șească ușor marginile gropii, pentru a pro-
teja partea inferioară a plantei de frig și de 
uscăciune. 

Plantațiile noi trebuie protejate împotri-
va rozătoarelor, dacă perimetrul plantației 
sau curții nu este împrejmuit, prin învelirea 
tulpinii cu diferite materiale, precum sunt: 
tulpini de porumb, de fl oarea soarelui, hârtie 
cerată, folie de polietilenă perforată etc.

ÎNTREȚINEREA 
STOLONIERELOR 
ȘI A PEPINIERELOR

• În stolonierele comerciale se recoltează 
și se valorifi că stolonii, apoi se administrea-
ză îngrășămintele organice, se afânează solul 
între rânduri și, în caz de necesitate, se irigă.

În plantațiile comerciale de căpșun se 
completează golurile și se trag pe rând fi la-
mentele cu stoloni pentru întinerirea și în-
groșarea benzii fructifere.

Pentru căpșunăriile nou înființate, aco-
lo unde există posibilități, se recomandă 
administrarea pe rând, în jurul plantelor, 
a mraniței care, pe lângă aportul de ele-

Cum pregătim livezile de sezonul rece?
În miez de toamnă, culegerea roadelor din livezi este aproape încheiată, cu excepția fructelor 
din soiurile cu coacere tardivă, care se vor recolta inclusiv în luna noiembrie. În paralel cu 
valorifi carea, ne vom concentra și pe depozitarea producțiilor târzii sau timpurii, iar acolo unde 
producțiile s-au recoltat integral, plantațiile se vor pregăti pentru intrarea în sezonul rece.

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

Compania Nic-Ol din orașul Edineț 
produce la comandă:

 descărcătoare meca-
nice pentru containere

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

 linii de calibrare a merelor

 mânere meca-
nice pentru capta-
rea containerelor

 stupi pentru 
albine  containere din lemn

mente nutritive, are rol de a proteja plan-
ta peste iarnă. Și aici se afânează solul, se 
completează golurile și se irigă.

• În pepiniere se continuă scoaterea po-
milor desfrunziți și etichetați pe soiuri și 
se transportă în spațiile amenajate pentru 
depozitare, la punctele de stratificare și de 
desfacere, protejându-i de frig și de roză-
toare. 

În câmpul I al pepinierelor, în funcție 
de zonă și tipul de sol, dar și de experiența 
pepinieristului, mai ales pe terenurile ușoa-
re și cu vânturi puternice, se iau măsuri de 
protejare a ochilor altoi printr-o ușoară mu-
șuroire. 

Pe soluri grele, această lucrare se evită, 
deoarece ochii altoi se pot asfi xia.

În școlile de puieți și marcotiere materi-
alul se recoltează, se sortează și se stratifi că, 
iar în câmp se însămânțează ultimii sâmburi 
și semințele.

CONDIȚII OPTIME 
DE DEPOZITARE

În luna noiembrie se continuă depozita-
rea fructelor și se creează condițiile necesare 
păstrării acestora, prin reglarea temperatu-
rilor și a umidității în depozite, în beciuri, în 
camere, sau în spații improvizate. Introduce-
rea fructelor în depozite trebuie să se facă în 

celule, pe soiuri, cu ambalaje, sau în camere 
cu stelaje diferite. 

În ceea ce privește temperatura, se vor 
avea în vedere oscilațiile de la zi la noapte și 
se evită procesul de “transpirație” a fructe-
lor, care va reactiva ciupercile afl ate în stare 
latentă pe suprafața produselor. 

Temperatura se controlează prin aerisire, 
respectiv prin închiderea spațiilor de depozi-
tare. Temperatura de păstrare a fructelor se 
menține în limitele 0oC-4oC, iar umiditatea 
va fi  de 85-90%. Dirijarea umidității atmo-
sferice în spațiile de depozitare se poate face 
prin udarea pavimentului sau prin amplasa-
rea de vase cu apă, evitându-se astfel deshi-
dratarea fructelor.

Revista Ferma
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Agrimer preconizează o diminuare 
a producției franceze de grâu moale, în 
sezonul 2012/13, de la 36,5 la 36,1 mi-
lioane tone. Acest anunț vine după ce și 
Australia a redus estimarea producți-
ei de grâu la 24,1 milioane tone, cu 7% 
mai puțin decât în estimările anterioare, 
din cauza vremii uscate din statele mari 
exportatoare din Vest. Analiștii aprecia-
ză că, odată cu aceste prognoze privind 
producția mai mică de grâu, presiunea 
asupra livrărilor de cereale la nivel mon-
dial va crește și mai mult.

În plus, decizia Ucrainei de a limi-
ta exporturile de grâu pentru a asigura 
nevoile interne va conduce la restric-
ționarea volumului de grâu exportat - 
prin intermediul unui acord voluntar, 
începând cu luna noiembrie/decembrie 
- la valori cuprinse între 50.000 tone și 
100.000 tone pe lună.

Aceasta, în condițiile în care în luna 
august Ucraina a exportat 824 mii tone 
de grâu. Ca o notă pozitivă, India, în 
ciuda secetei și a producției potențiale 
reduse, este de așteptat să continue ex-
portul de grâu, datorită rezervelor mari 
de stat.

RUSIA 
Guvernul ar putea interveni 
pe piaţa cerealelor mai devreme

Autoritățile ruse au declarat că este 
puțin probabil să impună restricții la ex-
porturile de cereale din acest an. Datele 
ofi ciale arată că până la începutul lunii 
septembrie, s-au obținut 55 milioane 

tone cereale, față de 64 milioane tone 
cât s-au înregistrat în aceeași perioadă 
a anului trecut.

Producția de grâu a fost de 32,3 mi-
lioane tone, față de 39,6 milioane tone 
în anul precedent. Conform prognozei, 
randamentul total este de 75 milioane 
de tone de cereale. Ofi cial, nevoile inter-
ne vor fi  acoperite și va exista un poten-
țial de export estimat la 10-14 milioane 
tone de cereale.

Intervenția guvernului rus pe piața 
cerealelor ar putea începe totuși mai de-
vreme de luna decembrie 2012 (cum s-a 
anunțat inițial), în cazul în care produ-
cătorii agricoli vor decide să-și păstreze 
stocurile de cereale, în speranța creșterii 
prețurilor. Este deci posibil ca, în viito-
rul apropiat, guvernul rus să intervină 
masiv pe piața cerealelor, a declarat Ilya 
Shestakov, ministrul adjunct al Agricul-
turii din Rusia, la 6 septembrie.

Astfel, dacă producătorii vor înceti-
ni vânzările de cereale, guvernul rus va 
elibera pe piață grâu din stocul de in-
tervenție, iar pe piața internă prețurile 
vor scădea. Anterior, reprezentanți ai 
Ministerului Agriculturii au declarat că 
vânzarea de cereale din fondul de inter-
venție publică nu poate începe până în 
decembrie 2012.

UCRAINA
Campanie de toamnă 
în plină desfăşurare

Anul acesta, producția totală de ce-
reale a Ucrainei este estimată la 46-46,5 

Producția mondială de cereale Producția mondială de cereale 
e în continuă scăderee în continuă scădere
Ultimele estimări privind producția de cereale la nivel 
global arată că o reducere suplimentară a ofertei de 
grâu pe piața mondială este posibilă în continuare

milioane tone. Până la data de 12 sep-
tembrie, conform ofi cialităților ucraine-
ne, s-au recoltat 1,2 milioane tone de po-
rumb de pe 7% din suprafața cultivată.

Producția ucraineană de grâu de anul 
acesta a fost de 14,5 milioane tone, din 
care cca 80% este grâu de panifi cație.

Campania de semănat la culturile de 
iarnă este în plină desfășurare, la data 
respectivă (12 sept.) fi ind deja semănate 
660 mii hectare cu grâu, 53 mii hecta-
re cu secară și 12 mii hectare cu orz. De 
asemenea, 860 mii hectare au fost se-
mănate cu rapiță de iarnă, reprezentând 
cca. 90% din suprafața totală estimată a 
fi  semănată.

KAZAHSTAN 
Record la exportul de cereale

În sezonul 2011-2012, Kazahstanul a 
exportat peste 12,7 milioane tone de ce-
reale, inclusiv făină din cereale - de 2,5 
ori mai mult decât în sezonul 2010-2011. 

Potrivit serviciului de presă al Ministe-
rului Agriculturii din Kazahstan, expor-
turile de făină din perioada respectivă 
au totalizat 2,6 milioane tone.

Potrivit datelor ofi ciale, în Kazahstan, 
producția de cereale, în anul 2009 a fost 
de 22,7 milioane tone, în 2010 de 12,2 
milioane de tone și de 26,9 milioane de 
tone în 2011. în 2012 producția totală de 
cereale a Kazahstanului este estimată la 
13 milioane de tone de cereale.

ARGENTINA 
Al doilea cel mai mare 
exportator mondial de porumb

Argentina a exportat, în total, 16,45 
milioane tone de porumb în sezonul 
2011/2012, în prezent deținând cca. 15% 
din totalul exporturilor mondiale de po-
rumb. Conform datelor ofi ciale, în sezo-
nul 2012/2013, Argentina va exporta 15 
milioane tone de porumb și 5 milioane 
tone de grâu.

Surplusul de petrodolari al 
Rusiei, care protejează de mai 
bine de un deceniu economia 
de șocurile externe, va dispărea 
prin anul 2015, pe măsură ce 
cheltuielile cu im porturile vor 
depăși veniturile din exportu-
rile de petrol, a avertizat banca 
centrală rusă.

Avertismentul reprezintă 
prima confi r mare ofi cială că 
epoca de glorie a modelului 
economic al Rusiei promovat 
sub conducerea lui Vladimir 
Putin se apropie de sfârșit, scrie 
Financial Times. Deși diversi-
fi carea este o prioritate pentru 
guvern, economia Rusiei este 
încă dependentă de „aurul ne-
gru”.

Excedentul comercial al Ru-
siei, alimentat de veniturile din 
petrol, s-a situat la 785 mld. 
dolari între 2000 și 2011, echi-
valentul a peste 40% din PIB-ul 
de anul trecut. Surplusul i-a per-
mis Rusiei să acumuleze rezerve 

valutare echivalente cu 500 mld. 
dolari, printre cele mai mari din 
lume. Datorită rezervelor, gu-
vernul a putut să cheltuiască 
peste 200 mld. dolari ca să iasă 
din criza fi nanciară din 2008-
2009 și a reușit fără vreun fa-
liment major. Mai mult, Rusia 
a putut să pună bani deoparte 
pentru zile negre în fonduri pre-
cum cel de rezerve, de 61 mld. 
dolari, și fondul național social, 
de 88 mld. dolari.

Cu toate acestea, mai de-
vreme sau mai târziu, autori-
tățile din Moscova se vor trezi 
cu două defi cite, bugetar și co-
mercial. Potrivit strategiei pe 
termen mediu a băncii centrale, 
surplusul de cont curent se va 
reduce de la 79,9 mld. dolari 
anul acesta la 25,2 mld. dolari 
anul viitor. În 2015 se va ajunge 
la un defi cit de 8,8 mld. dolari.

Estimările se bazează pe un 
preț al petrolului de 104 dolari 
pe baril în 2015.

Rusia devine 
mai deschisă 
la investițiile 
străine

În prezent, Rusia este ex-
portator net de capital. Ieșirile 
de capital, încurajate de incerti-
tudinile politice, au totalizat 84 
mld. dolari anul trecut, echiva-
lentul a 5% din PIB. Banca cen-
trală estimează că această cifră 
va ajunge la 65 mld. anul acesta 
și la 15 mld. în 2015.

Fără protecția petrodolari-
lor, guvernul rus ar fi  în cele din 
urmă forțat să implementeze 
reforme pentru a face Rusia mai 
atrăgătoare pentru investițiile 
străine. În acest sens, Kremlinul 
pregătește o serie de inițiative, 
cum ar fi  o casă de compensații 
și modifi carea regulilor fi scale 
pentru ca investitorii să acceseze 
direct piețele fi nanciare.

Sectorul financiar rus este 
în ascensiune, iar Moscova 
este una din primele zece pie-
țe de derivate și printre pri-
mele 20 de piețe de capital. 
Capitala Rusiei vrea să con-
cureze cu Frankfurt și pregă-
tește mediul și infrastructura 
necesare pentru a deveni un 
centru financiar, scrie revista 
Forbes.

„Încă trebuie să îmbunătă-
țim climatul nostru investiți-
onal pentru ruși și străini”, a 
spus ministrul rus al economiei 
Andrei Belousov. El a atenți-
onat că reformele guvernului 
nu au reușit să treacă de parla-
ment, astfel că acestea vor fi  in-
troduse prin decrete preziden-
țiale anul viitor.

Rusia pariază și pe cerce-
tare și inovație. Guvernul în-
cearcă să ademenească com-
paniile mari și start-up-urile 
la Skolkovo, un sat de lângă 
Moscova, oferind scutiri de 

impozite, facilități administra-
tive și protecție pentru propri-
etatea intelectuală. Scopul este 
de a transforma Skolkovo într-
un Silicon Valley al Rusiei, un 
complex care să reunească cer-
cetători, antreprenori și inves-
titori în cinci domenii, respec-
tiv IT, biomedicină, tehnologii 
nucleare, energie și comuni-
cații. Mai multe companii de 
renume mondial, printre care 
Cisco, IBM și SAP, au semnat 
deja acorduri de colaborare cu 
fundația care administrează 
proiectul.

Complexul include o uni-
versitate, SkTech, creată anul 
trecut în parteneriat cu repu-
tatul Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) din Sta-
tele Unite. Companiile ruse de 
stat sunt obligate să transfere 
1% din bugetele de cercetare în 
fondul de fi nanțare al universi-
tății, care va acumula 560 mld. 
dolari doar anul acesta.

În trei ani Rusia va trebui să caute o cale de creștere dincolo de petrol și gaze
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OFERTE
Nume 
produs Descriere produsului Cantitate Regiune

PRODUSE APICOLE
Produse 
apicole

Comercializez miere de 
calitate bună 

500 kg Nisporeni, s.Grozeşti, Telefon: (264) 43-331   

Produse 
apicole

Comercializez miere de albină 500 kg
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-
4-15   

Produse 
apicole

Comercializez miere de albină 1 tonă
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-
3-18   

Produse 
apicole

Vând miere de albină 800 kg Glodeni, s. Petrunea, Telefon: (249) 26768   

Produse 
apicole

Vând miere de albină polifl oră 500 kg
Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 52457, 
Telefon mobil: 69387927, Email: baznat@
mail.ru   

Produse 
apicole

Miere de albină, polifl oră, de 
calitate bună. 

500 kg Făleşti, s. Glingeni, Telefon: (259) 71442   

Produse 
apicole

Miere de albină, polifl oră, de 
calitate bună. 

1 tonă Făleşti, s. Călineşti, Telefon: (259) 51161   

Produse 
apicole

Vând miere de albină polifl oră 500 kg Glodeni, s. Cuhneşti, Telefon: (249) 58431   

Produse 
apicole

Vând miere de fl oarea soarelui 500 kg Glodeni, s. Limbenii Noi, Telefon: (249) 75395   

Produse 
apicole

Vând miere de albină 300 kg Glodeni, s. Petrunea, Telefon: (249) 26768   

Produse 
apicole

Vând miere de albină 300 kg
Glodeni, Telefon: (249) 25444, Telefon mobil: 
69461671   

PRODUSE CEREALIERE

Grâu Comercializez grâu 50 tone
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-
2-14   

Grâu
Seminte de grâu, soiul 
Dumbraviţa, prima reproducţie 

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

Grâu
Grâu semincer, prima 
reproducţie, soiul Polovic. 

10 tone
Făleşti, str. Pieţei 7, Telefon: (259) 23195, 
Telefon mobil: 078011066   

Grâu
Grâu alimentar, conţinutul de 
gluten 26% 

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

Grâu
Se vând seminţe de grâu, soiul 
Baştina, elită. 

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

Grâu
Grâu alimentar 23% gluten, 
90% IDC 

250 tone
Ungheni, s. Cioropcani, Telefon: (236) 76230, 
(236) 76239   

Grâu
Grâu alimentar 22% glutena, 
90% IDC 

300 tone
Ungheni, s. Valea Mare, Telefon: (236) 43217, 
Telefon mobil: 069114254   

Grâu Grâu alimentar 7 tone
Nisporeni, Telefon: (264) 2-32-61, Telefon 
mobil: 079659277   

Grâu
Grâu alimentar 22% gluten, 
90% IDC 

400 tone
Ungheni, s.Todireşti, Telefon: (236) 49522, 
069104074   

Grâu Vând grâu 4 tone Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249) 41656, 

Grâu Vând grâu 100 tone
Glodeni, str. Suveranităţii, 95, Telefon: (249) 
26172, Telefon mobil: 069524999 

Orz Comercializez orz 4 tone
Cantemir, s. Cîrpeşti, Telefon: (273) 78-2-73, 
Telefon mobil: 79383145   

Orz Comercializez orz de primavară 3 tone Cantemir, s. Baimanlia, Telefon: (273) 43-2-60   

Soia Vând soia 60 tone
Glodeni, s. Petrunea, Telefon: (249) 92244, 
Telefon mobil: 067182351   

Soia Comercializăm soia 3 tone
Edineţ, s. Bădragii Noi, Telefon mobil: 
067158722   

Soia Vând soia 60 tone
Glodeni, str. Suveranităţii, 95, Telefon: (249) 
26172, Telefon mobil: 069524999 

Mazăre  Vând mazăre 17 tone
Orhei, str. Vasile Mahu 141, Telefon mobil: 
079595515 

Porumb Vând porumb boabe 6 tone Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249) 41656, 

Porumb
Comercializăm porumb, 
depozitul vânzătorului, este şi 
din roada 2011 

200 tone
Edineţ, s. Bleşteni, Telefon: (246) 61234, 
Telefon mobil: 69682523   

Porumb Vând porumb boabe 50 tone
Glodeni, s.Petrunea, Telefon: (249) 92244, 
Telefon mobil: 067182351   

Porumb Vând porumb boabe 60 tone
Glodeni, str. Suveranităţii, 95, Telefon: (249) 
26172, Telefon mobil: 069524999 

Porumb Vând porumb boabe 5 tone
Glodeni, Telefon: (249) 52377, Telefon mobil: 
069673008   

Floarea-
soarelui

Vând fl oarea soarelui 7 tone
Glodeni, Telefon: (249) 52377, Telefon mobil: 
069673008   

Floarea-
soarelui

Comercializez fl oarea soarelui 4 tone
Orhei, s. Pelivan, Telefon: (235) 68237, 
Telefon mobil: 79686805   

Floarea-
soarelui

Comercializez fl oarea-soarelui 30 tone
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-
2-14   

Floarea-
soarelui

Se vinde fl oarea soarelui, de 
calitate bună 

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

Floarea-
soarelui

Comercializez fl oarea-soarelui 100 tone
Cantemir, s.Vadul lui Isac, Telefon: (273) 
2-30-66, Telefon mobil: 69174864   

Floarea-
soarelui

Se vinde fl oarea soarelui de 
calitate bună 

25 tone
Făleşti, s. Doltu, Telefon: (259) 58418, 
Telefon mobil: 069319420   

Floarea-
soarelui

Comercializez fl oarea-soarelui 3 tone Cantemir, s. Cîrpeşti, Telefon: (273) 78-2-68   

Floarea-
soarelui

Comercializez fl oarea soarelui nelimitat
Orhei, s. Peresecina, Telefon: (235) 47 230, 
(235) 74 267, Telefon mobil: 0 691 57673   

Floarea-
soarelui

Vând fl oarea soarelui 80 tone
Glodeni, str. Suveranităţii, 95, Telefon: (249) 
26172, Telefon mobil: 069524999

Floarea-
soarelui

Vând fl oarea soarelui 20 tone Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249) 41656 

LEGUME
Usturoi Sămînţă de usturoi 2 tone Rîşcani, s.Văratic, Telefon mobil: 079018671   

Ceapă
Comercializăm ceapă în 
cantităţi mari 

800 tone Edineţ, s.Dinjeni, Telefon mobil: 069154031   

Ceapă
Se vinde ceapă, de diferite 
dimensiuni 

10 tone
Făleşti, s. Pîrliţa, Telefon: (259) 62325, 
Telefon mobil: 069872776   

Ceapă  Vând ceapă 20 tone
Edineţ, s. Hlinaia, Telefon: (246) 50134, 
Telefon mobil: 068346021   

Ceapă Comercializez ceapă 20 tone
Orhei, str. Vasile Mahu 141, Telefon mobil: 
079595515 

Morcov  Vând morcov 10 tone
Orhei, str. Vasile Mahu 141, Telefon mobil: 
079595515 

Gogoşari Vând gogoşari 1 tonă
Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249) 42059, 
Telefon mobil: 69553231   

Gogoşari Vând gogoşari 1 tonă
Glodeni, str. Trandafi rilor, Telefon mobil: 
069251254   

Ridiche 
neagră

Comercializez ridiche de lună 
„Tarzan”, „Tinto” 100kg pe zi 

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

Ardei dulce Vând ardei dulci 2 tone Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249) 41011   
Varză Comercializăm varză 20 tone Briceni, s.Teţcani, Telefon mobil: 069013483   
Varză Vând varză 2 tone Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 41977   

Varză Comercializăm varză 20 tone
Edineţ, s. Hlinaia, Telefon: (246) 50134, 
Telefon mobil: 068346021   

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

Cartofi Vând cartofi 20 tone
Glodeni, str. Varlaam 80/7, Telefon: (249) 
23797, Telefon mobil: 069219068   

Ardei dulce
Se vinde ardei dulce, calitate 
bună. 

20 tone
Făleşti, s. Pîrliţa, Telefon: (259) 62325, 
Telefon mobil: 069872776   

Ardei dulce Vând ardei dulci 2 tone
Glodeni, str. Trandafi rilor, Telefon mobil: 
069251254   

Ardei dulce Vând ardei dulci 2 tone
Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249) 42059, 
Telefon mobil: 69553231   

Ardei dulce Vând ardei dulci 2 tone
Glodeni, s. Cajba, or.Glodeni, Telefon: (249) 
41977   

Roşii
Comercializez tomate pentru 
murat 

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

Roşii Roşii 10 tone
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75258, 
Telefon mobil: 060074973 

Roşii Roşii de seră 7 tone
Ungheni, s. Buşila, Telefon: (236) 75400, 
(236) 75335, Telefon mobil: 079959625   

Roşii Vând roşii 1 tone
Glodeni, s. Balatina,or. Telefon: (249) 42059, 
Telefon mobil: 69553231   

Roşii Vând roşii 800 kg Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 41977   

Vinete Vând vinete 1 tonă
Glodeni, s. Cajba ,or.Glodeni, Telefon: (249) 
41977   

Vinete Vând vinete 1 tonă
Glodeni, str. Trandafi rilor, Telefon mobil: 
069251254   

FRUCTE

Mere
Comercializăm mere în 
asortiment 

200 tone
Edineţ, or.Cupcini, Telefon: (246) (22) 210584, 
(246) 28151, Telefon mobil: (691)01380 

Mere Mere Idared, Florina 10 tone
Ungheni, s.Cetireni, Telefon: (236) 41382, 
Telefon mobil: 079171730   

Mere
Se vând mere soiurile Golden 
şi Idared 

5 tone
Făleşti, s. Mărăndeni, Telefon: (259) 72311, 
Telefon mobil: 078618709   

Mere
Vând mere sort Idared, 
Semirenco, Golden delishes 

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

Mere Vând mere soiul “Rihard” 4 tone Glodeni, s. Limbenii Noi, Telefon: (249) 75395   
Struguri Struguri Alb de Suruceni  5 tone Nisporeni, Telefon mobil: 68228216   
Struguri Struguri Moldova 10 tone Nisporeni, str. 1 Mai, Telefon: (264) 2-27-14   

Struguri
Realizez struguri soiul 
Moldova

15 tone
Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: (264) 
48249, (264) 23857, Telefon mobil: 69926550   

Struguri
Comercializez struguri de 
masă de soiul Moldova 

10 tone
Nisporeni, Telefon: (264) 26548, Telefon 
mobil: 069006063   

Struguri
Comercializez struguri de 
masă Moldova

15 tone
Nisporeni, Telefon: (264) 2 54 09, Telefon 
mobil: 0693 87083   

Struguri
Comercializează struguri 
Moldova 

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

Struguri Struguri de masă Moldova 100 tone
Nisporeni, s.Şişcani, Telefon mobil: 
069538979   

Struguri Struguri de masă Moldova 100 tone Nisporeni, s. Şişcani, Telefon: (264) 23857   
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contactaţi-ne la numărul de telefon: (022) 23 56 98.

Struguri Vând struguri MOLDOVA 25 tone
Nisporeni, s. Bălăneşti, Telefon: (264) 53 5 
98, Telefon mobil: 068233316   

Struguri Vând struguri soiul Moldova  10 tone
Nisporeni, s. Selişte, Telefon mobil: 
79250137   

Struguri
Comercializez struguri de 
masă de soiul Moldova

10 tone
Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: (264) 
48289, 

Struguri Comercializez struguri  5 tone
Cantemir, s. Chioselia, Telefon: (273) 54-6-
25   

Struguri Comercializez struguri  5 tone
Cantemir, s. Chioselia, Telefon: (273) 54-6-
86   

Struguri
Struguri de masă, soiul, 
Moldova 

25 tone
Nisporeni, str.Nirnova,10, Telefon: (264) 
24501, Telefon mobil: (795)25358, 

Struguri Struguri de masă Moldova 10 tone
Nisporeni, s.Vărzăreşti, Telefon: (264) 2 38 
57, Telefon mobil: (795) 25358   

Struguri Struguri de masă Moldova 15 tone
Nisporeni, str. Cristeştilor nr. 73 a, Telefon: 
(264) 22470, Telefon mobil: 067265560, 

Struguri
Comercializez struguri de 
masă soiul Moldova

5 tone Nisporeni, Telefon mobil: 079928080   

Struguri
Comercializez struguri soiul 
Moldova 

15 tone Nisporeni, Telefon: (264) 65313   

Struguri
Comercializez struguri soiul 
Moldova 

25 tone
Nisporeni, Telefon: (264) 2-32-61, Telefon 
mobil: 079659277   

Struguri
Comercializez struguri 
„Moldova” 

20 tone Cantemir, s. Cîrpeşti, Telefon: (273) 78-2-48   

Struguri
Comercializez struguri 
„Codreanca” 

3 tone
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-
4-27   

Struguri
Comercializez struguri 
„Ialovenschii Ustoicevii” 

30 tone Cantemir, s.Cîrpeşti, Telefon: (273) 78-2-48   

Struguri
Comercializez struguri 
Moldova 

25 tone
Hînceşti, Telefon: (269) 23408, Telefon mobil: 
068083841   

Struguri
Comercializez struguri soiul 
Moldova 

15 tone
Hînceşti, Telefon: (269) 23408, Telefon mobil: 
068083841   

Struguri
Comercializez struguri, soiul 
Moldova 

20 tone Hînceşti, Telefon mobil: 068083841   

Struguri Struguri, soi Alb de Suruceni 20 tone
Nisporeni, str. Ion Creanga 73, Telefon: (264) 
24432   

ECHIPAMENTE AGRICOLE
Echipamente 
agricole

Se vând trei rezervoare a câte 
25 metri cubi. 

3 bucăţi
Făleşti, str. Miron Costin 52, Telefon: 
025929476   

Echipamente 
agricole

Comercializez tractor IUMZ – 6 
cu plug 

1 bucată
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-2-
09, Telefon mobil: 79393654   

Echipamente 
agricole

Comercializez semănatoare 
SZ-3,6 stare excelentă

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

Echipamente 
agricole

Comercializez tehnică agricolă. 
Agregat discuri, AG-2,4 în 
stare excelentă, produse în 
Ucraina

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

Echipamente 
agricole

Tractor T-70 S 1 bucată
Nisporeni, s. Bălăneşti, Telefon: (264) 53 5 
98, Telefon mobil: 068233316   

ANIMALE ŞI PRODUSE ANIMALIERE

Ovine Comercializez ovine 4 bucăţi
Cantemir, s. Coştangalia, Telefon: (273) 
55254   

Ovine Comercializez ovine 20 bucăţi
Cantemir, s. Coştangalia, Telefon: (273) 55-
2-12   

Ovine Comercializez 12 cap. de ovine 12 bucăţi
Cantemir, s. Antoneşti, Telefon: (273) 73-3-
58   

Ovine Comercializez 10 cap. de ovine 10 bucăţi
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-
2-09   

Porci
Comercializez purcei de o lună 
8-10 kg

5 unităţi
Cantemir, s. Cîietu, Telefon: (273) 2-30-66, 
Telefon mobil: 68414217   

Porci Se vand porci masă vie 1.5 tone
Făleşti, s. Pîrliţa, Telefon: (259) 62434, 
Telefon mobil: 079123779   

Porci Comercializez porci 120kg/cap 4 bucăţi
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-3-
54, Telefon mobil: 78374383   

Produse 
lactate

Comercializez brânză de oi 200 kg
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-3-
54, Telefon mobil: 78374383   

Produse 
lactate

Comercializez brânză de capră 100 kg
Cantemir, s. Baimaclia, Telefon: (273) 43-3-
54, Telefon mobil: 78374383   

Produse 
animaliere

Se vinde branză de ovine, stare 
proaspată 

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

Produse 
animaliere

Comercializez carne de vită 
masă vie 

200 kg Cantemir, s. Haragiş, Telefon: (273) 63-2-18   

Produse 
animaliere

Carne de porc sacrifi cata, m/v 200 tone
Ungheni, s. Petresti, Telefon: (236) 42561, 
Telefon mobil: 079045980   

ALTELE

Fan şi senaj Baloţi de paie 
10000 
bucăţi

Rîşcani, s. Corlăteni, Telefon mobil: 
079625544   

Premixuri şi 
aditivi

 Vând premixuri nelimitat
Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 47230, 
(235) 47267, Telefon mobil: 69346320   

Tutun
Comercializăm tutun uscat, 
soiul Moldovenesc 457 

20 tone
Edineţ, s.Şofrincani, Telefon: (246) 68322, 
Telefon mobil: 069249358   

Material 
semincier

Comercializăm seminţe de 
grâu şi orz de toamnă

50 tone
Edineţ, s. Chetroşica Nouă, Telefon mobil: 
069358218   

CERERI
Nume 
produs Descriere produsului Cantitate Regiune

Orz Achiziţionăm orz pentru furaj nelimitat Briceni, s.Tabani, Telefon mobil: 069140629   

Orz Procur orz semincier 3 tone Cahul, s. Vadul lui Isac, Telefon: (299) 2-30-
66, Telefon mobil: 79775399

Orz Procur orz de seminţă 1 tonă Cantemir, s.Haragiş, Telefon: (273) 63-2-18   
Grâu Procur grâu de seminţă 1 tonă Cantemir, s. Haragiş, Telefon: (273) 63-2-18   
Grâu Procur grâu de seminţă 1 tonă Cantemir, s.Cîietu, Telefon mobil: 67303546   

Grâu Cumpăr grâu alimentar 23% 
glutena, 90% IDC 150 tone Ungheni, s. Valea Mare, Telefon mobil: 

069709509   

Grâu Grâu alimentar 23% gluten, 
90% IDC 500 tone

Ungheni, str. Ştefan cel Mare,54, Telefon: 
(236) 34330, Telefon mobil: 069126213, Fax: 
(236) 34330   

Grâu Grâu furajer 500 tone Ungheni, s. Petreşti, Telefon mobil: 
079045980   

Grâu Achiziţionăm grâu furajer nelimitat Briceni, s.Tabani, Telefon mobil: 069140629   

Grâu Procur grâu semincier 5 tone Cahul, s. Vadul lui Isac, Telefon: (299) 2-30-
66, Telefon mobil: 79775399 

Grâu Achiziţionez grâu alimentar 
23% gluten, 90% IDC 500 tone Ungheni, s. Sculeni, Telefon: (236) 63629, 

(236) 63419, Telefon mobil: 069121750   
Floarea-
soarelui

Cumpărăm fl oarea soarelui 
pentru export nelimitat or. Ocniţa, Telefon mobil: 060056125   

Floarea-
soarelui

Achiziţionăm fl oarea soarelui 
în cantităţi nelimitate nelimitat

Drochia, str. Independenţei,48, Telefon: (252) 
27032, Website: turcanu.vasile@ymail.com, 
Email: helian@mail.md   

Floarea-
soarelui

Floarea-soarelui pentru 
prajire şi ambalare, curată 2 tone Nisporeni, Telefon mobil: 069870073   

Soia Achiziţionăm soia în cantităţi 
mari nelimitat

Drochia, str. Independenţei,48, Telefon: (252) 
27032, Website: turcanu.vasile@ymail.com, 
Email: helian@mail.md   

Porumb Cumpărăm graunţe de 
porumb pentru furaj nelimitat Briceni, s.Tabani, Telefon mobil: 069140629   

Porumb Porumb furajer 500 tone Ungheni, s. Petreşti, Telefon mobil: 
079045980   

Porumb Cumpăr porumb boabe 10 tone Glodeni, s. Fundurii Vechi, Telefon mobil: 
079737673   

Material 
semincier Procur tărîţe 0.5 tone Cantemir, s.Cîietu, Telefon mobil: 067303546   

Seminţe de 
cereale

Procur seminţe de sparcet 
pentru furaj 200 kg s.Sadic, Telefon: 2-30-66, Telefon mobil: 

78014742   
Produse de 
morărit

Făină de grâu calitate 
superioară 30 tone Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: (264) 

48248, Telefon mobil: 069581383   
Cereale 
furajere nelimitat Orhei, s.Peresecina, Telefon mobil: 67188900   

Hrană pentru 
animale de 
casă

nelimitat Orhei, s.Peresecina, Telefon mobil: 67188900   

Fan şi senaj Cumpăr fân de lucernă în 
baloturi 200 bucăţi Edineţ, s. Badragii Noi, Telefon mobil: (671) 

43220   

Bovine Cumpăr viţei până la 3 luni nelimitat Edineţ, s.Hlinaia, Telefon: (246) 50258, 
Telefon mobil: 079350456   

Bovine Cumpăr tăuraşi 10 bucăţi Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249) 41656 

Albine Procur 4 familii de albini 4 unităţi Cantemir, s.Costangalia, Telefon: (273) 55-
2-56   

Echipamente 
agricole

Urgent cumpar încărcător 
CUN-10 1 unitate Făleşti, Gara Catranîc, Telefon: (259) 75311, 

Telefon mobil: 067265255   
Pepiniere 
viticole şi 
pomicole

Procur 200 puieţi de nuc altoiţi 200 bucăţi Cantemir, Costangalia, Telefon: (273)55254   

Fân şi senaj Procur fân 2 tone Cantemir, s.Haragiş, Telefon: (273) 63-3-31   
Lucerna Procur lucernă 2 tone Cantemir, s.Haragiş, Telefon: (273) 63-2-34   
Lucerna Procur baloţi de lucernă 100 bucăţi Cantemir, s.Cîietu, Telefon: 067192417   

Cartofi Procur cartofi  semincieri 
hibridul Agata 5 tone Cahul, s. Vadul lui Isac, Telefon: (299) 2-30-

66, Telefon mobil: 79775399

Struguri Struguri Moldova la 
prelucrare  1000 tonă Ialoveni, Danceni, Telefon mobil: 79522072   

Mere Cumpăr mere pentru 
prelucrare nelimitat Edineţ, s.Badragii Noi, Telefon mobil: 

067143976   

Măcieş Procurăm macieş în cantităţi 
nelimitate 50 tone Telefon mobil: 068083841   

Gutui Procur gutui 20 tone Telefon mobil: 068083841   
Prune Procur prune uscate cu fum 2.5 tone Telefon mobil: 068083841   
Nuci Procur nuci 100 tone Telefon mobil: 068083841   
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ABONAREA 2013

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

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

Ozonteh IMPEX S.R.L.
Chişinău, str. Mitropolitul Varlaam 84/12
Mob.: 0698 98 123 - Nicolae 
mob.: 0685 98 250 - Nicolae  
mob.: 0680 91 611 - Robert
mob.: 0690 52 772 - Ion

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

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

 Asistenţă tehnică 
 O gama larga de utilaj 
nou pentru aceste tractoare 
precum:
Plug cu 2, 3 şi 4 stupiţi 

Stropitoare combinată (dotată 
atât cu ventilator pentru stropit în 
vie, cât şi cu braţe pentru stropitul 
culturilor de câmp) 

Grapă cu discuri

Cultivatoare

Cositoare cu rotor

Cositoare plată

Burghiu de săpat gropi

Remorcă simplă sau bascula-
bilă

 Tocător de crengi

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

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

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

       îngrijirea livezilor şi viilor,

       creşterea animalelor,

       idei de afaceri profi tabile argumentate  economic. 

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

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

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

şi Veţi primi:

DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
şi nu ştiţi în ce domeniu să investiţi?

DORIŢI SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

Abonaţi-Vă la ziarul AGROMEDIAINFORM

Preţuri de abonare (lei)

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

132132 de lei  de lei 
pentru abonament anualpentru abonament anual
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