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Agricultorii loviți de secetă
pot solicita suport de la stat
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Agricultorii care au avut de suferit de
pe urma secetei din anul acesta pot solicita
ajutoare financiare din partea statului. Hotărârea Guvernului cu privire la alocarea
mijloacelor financiare pentru diminuarea
consecințelor secetei din anul 2012 a intrat
pe 19 octombrie, curent în vigoare, fiind
publicată în „Monitorul Oficial”.
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, a declarat că agricultorii ale căror terenuri au fost afectate de
lipsa precipitațiilor vor beneficia de un ajutor
în valoare de 200 lei la hectar.
„Acești bani vor fi direcționați pentru semănarea culturilor de toamnă. Pentru a beneficia de ajutor agricultorii trebuie să scrie o
cerere în care să indice pagubele suferite, dar
și suprafața însămânțată în toamna curentă.
Banii vor fi alocați de către Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, care va verifica
cererile înaintate”, a specificat Bumacov.
Guvernul hotărâse anterior să aloce 162
mil. lei pentru despăgubirea agricultorilor
și alți 12 mil. lei pentru procurarea șeptelului și a furajelor pentru hrana animalelor, dar hotărârea Guvernului, publicată în
„Monitorul Oficial”, prevede doar suma de
50 mil. lei.
Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform
Bd. Ştefan cel Mare 123V
MD – 2004, Chişinău, Moldova
Tel (+373 22) 23 56 01, fax (+373 22) 23 78 30

„Acești 50 mil. lei vor fi distribuiți până la
finele acestui an, iar restul banilor - în prima
jumătate a anului 2013, pentru că unii agricultori vor avea nevoie de bani anume pentru
campania de semănarea a culturilor de primăvară. Nu există temei de îngrijorare: statul își
va ține promisiunea”, a asigurat Bumacov.
Ministrul a mai informat că agricultorii
din raionul Fălești au primit deja 112 tone de
grâu donate de România, iar alte 100 tone
de grâu semincer donate de Austria au fost
distribuite agricultorilor din Taraclia. Totodată 200 tone de grâu vor fi donate de către
Ucraina.
Seceta din anul curent a făcut ravagii în
Moldova, afectându-i aproape în întregime
teritoriul și prejudiciind agricultura cu circa
2,5 mlrd. lei. Cele mai mari daune s-au înregistrat în sudul și în centrul Moldovei.

Fabricile de panificație sunt
asigurate cu materie primă
până la finele anului
Până la finele anului 2012 fabricile de
panificație sunt asigurate cu făină pentru
producerea pâinii, a declarat ministrul Agri-

culturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov.
Deși inițial afirmase că Moldova este asigurată cu materii prime pentru producerea
pâinii, acum ministrul nu exclude că în câteva luni țara va importa făină.
„Dacă situația se va înrăutăți vom recurge la importuri de făină, pentru că culturile cerealiere au fost grav afectate de seceta
din acest an. Făina ar putea fi importată din
Ucraina, mai ales că aceasta este interesată
să o exporte în Moldova. Statul va avea grijă
ca cele mai mari brutării să fie aprovizionate
cu făină de calitate superioară pentru producerea pâinii. Populația nu trebuie să fie
îngrijorată. Deși a fost secetă, vom face tot
posibilul ca să menținem prețul la pine neschimbat”, a spus Bumacov.
Totuși, ministrul nu exclude că lipsa cerealelor ar putea duce și la scumpirea grâului, în
special, în perioada rece a anului. Anul acesta, în Moldova s-au recoltat 430 mii tone de
grâu, cu 100 mii tone mai puțin față de plan.
În zona de nord recolta de grâu a fost în medie
de 3 tone la hectar, în cea de sud - 1,5 tone la
hectar. În prezent grâul este achiziționat de la
producători la prețul de 3,80-4 lei pentru un
kilogram.

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

Făleşti

(259) 2 29 51

Nisporeni (264) 2 38 57

Râşcani

Drochia

(252) 2 70 32

Glodeni

(249) 2 40 69

Orhei

Ungheni (236) 2 34 55

Edineţ

(246) 2 43 84

Hânceşti (269) 2 34 08

(235) 2 49 55

Peresecina (235) 47 2 67

Cahul

(256) 2 45 84

(299) 2 14 13

11
Înstrăinarea terenurilor agricole din
România: Beneﬁcii şi capcane

13

CERERI ŞI OFERTE 
perioada 1 - 15 octombrie

14-15

www.agravista.md
CEL MAI COMPLET
PORTAL AGRICOL
DIN MOLDOVA

2

PREŢURI

 nr. 17 (124) 20 octombrie 2012

Bananele se vând la preț dublu,
comparativ cu cel declarat la vamă

Prețul la carnea de pasăre
s-ar putea majora din nou

Agenții economici importă banane în Republica Moldova cu 10 lei per kilogram. La consumatorul final fructele ajung însă la preț dublu sau chiar
mai scump. În unele unități comerciale bananele
se vând deja cu 25 de lei/kg.
Serviciul Vamal a afirmat că în luna septembrie
în Moldova au fost importate peste 700 de tone de
banane proaspete din Ecuador, iar prețul declarat
în vamă a fost de 10 lei/kg.
Conform datelor Serviciului Vamal, în luna
septembrie în Moldova au fost aduse banane cu
peste 280 de tone mai mult decât în august, când
prețul declarat al fructelor a fost de 9 lei per kg.
Șefa Direcției generale politici comerciale a
Ministerului Economiei, Inga Ionesii a declarat că
agenții economici au interes să declare un preț mai
mic al fructelor la importul în țară pentru ca plățile
TVA să fie mai mici. Serviciul Vamal, dacă sesizează că prețul declarat este subapreciat, trebuie să
anunțe organele fiscale și cele de control ca acestea
să urmărească lanțul formării prețului.
„Dar avem o problemă cu patenta. Dacă agentul economic vinde marfa unui titular de patentă,
care nu este nicăieri înregistrat și nu poate fi urmărit de organele fiscale, aici se rupe tot lanțul și
nu poți controla cui i-a fost vândut produsul, în ce

Prețul la carnea de pasăre s-ar putea
majora din nou, cu până la șase la sută.
Și asta deoarece, potrivit producătorilor,
cheltuielile pentru întreținerea păsărilor
sunt prea mari. În plus, ei plătesc prea
multe taxe la importul cerealelor. Ministerul Agriculturii nu are, deocamdată,
soluții.
Scumpirea cărnii este motivată și de
prețul la gaz.
“Pentru a importa furaj oricum vom
plăti 20 de procente. Iar diferența de douăsprezece procente statul ne-o compensează. După anul nou compensație nu va
mai fi și, respectiv, dacă anul viitor se va
ridica TVA-ul și va crește și prețul produ-

volum și de ce prețul este exagerat”, a comunicat
Inga Ionesii.
În economia de piață agentul economic include
în preț toate cheltuielile suportate la transportarea
fructelor, de la vamă până pe piața internă, dar nu
este normală o diferență atât de mare între prețul
declarat în vamă, 10 lei, și cel de comercializare,
22-25 lei, a mai spus șefa Direcției generale politici
comerciale a Ministerului Economiei.
Potrivit Ministerului Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat poate controla doar dacă cei care comercializează banane au achitat toate taxele, dar fructele exotice, nefiind un produs social important, nu
au adaosul comercial reglementat.

selor”, a declarat vicepreședintele fermei
de păsări, Sergiu Mușuc.
Ministrul Agriculturii spune că producătorii trebuie să argumenteze reducerea taxei.
“Dacă propun să nu plătească taxe
cineva, eu trebuie să văd cum sunt compensate pierderile date la buget. Dacă ei
vor avea calculele elocvente că statul va
avea de câștigat, voi încerca să fac demersuri pe lângă Ministerul Finanțelor
ca să obținem unele scutiri”, a declarat
ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov.
Asociația Avicultorilor nu a comentat situația. În prezent, un kilogram de
carne de pui broiler poate fi cumpărat
cu aproximativ 35 de lei. În următoarele
două luni, producătorii spun că prețul va
crește cu, cel puțin, doi lei. Pieptul de pui
costă 62 de lei, și se va majora cu peste
trei lei. Un kilogram de gambe și aripi valorează mai mult de 40 de lei și urmează
să se scumpească cu 2,5-3 lei. Tot cu atât
se vor scumpi aripile și ficatul de găină.
Ultima dată prețul cărnii de pasăre s-a
majorat acum o lună.

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 18.10.2012
Denumirea produsului

Piaţa agricolă Edineţ
minim

maxim

mediu

Piaţa angro Bălţi
minim

maxim

Ardei dulce
Cartofi
Castraveţi
Ceapă albă
Ceapă galbenă
Ceapă roşie
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Păstrăv/Veşenca
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Gogoşari
Morcov
Pătrunjel
Praz
Ridiche neagră
Ridiche de lună
Roşii de seră
Roşii de câmp
Salată
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză
Varză broccoli
Varză conopidă
Varză de pechin
Varză roşie
Vinete

5,50
3,30
4,00
8,00
5,00
4,50
3,50
5,00
17,00
3,50
4,50

7,00
4,50
5,00
10,00
6,00
5,00
6,00
6,00
25,00
6,00
5,00

6,50
3,50
4,50
8,00
5,00
4,50
5,00
5,50
22,00
5,00
5,00

3,00
2,80
9,00
3,00
37,00
34,00
10,00
4,00
2,80
4,50
6,00
2,50
25,00
3,00
7,00
10,00
10,00
3,00

7,00
5,00
11,00
5,00
37,00
34,00
10,00
8,00
5,00
4,50
9,00
4,50
35,00
4,00
7,00
10,00
10,00
6,00

Banane
Căpşune
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Richard
Pepene verde (harbuz)
Pere
Piersici
Portocale
Prune
Prune uscate
Struguri albi de masă
Struguri de masă Moldova
Struguri Kişmiş
Struguri roşii de masă

3,00
5,00
5,00
5,00
4,00
6,00
18,00
8,00
12,00
15,00

5,00
7,00
6,00
6,00
5,00
6,00
25,00
9,00
15,00
17,00

4,00
6,00
4,50
5,00
5,00
6,00
20,00
9,00
12,00
15,00

17,64
26,00
22,00
4,50
5,00
5,50
2,50
7,00
12,00
11,00
-

17,64
26,00
22,00
7,50
6,50
6,00
5,00
12,00
24,00
13,00
-

mediu
LEGUME
5,00
3,20
11,00
3,50
37,00
34,00
10,00
6,00
4,00
4,50
8,00
3,50
24,00
3,50
7,00
10,00
10,00
5,00
FRUCTE
17,64
26,00
22,00
6,50
6,00
6,00
2,50
9,00
17,00
12,00
-

Piaţa angro Chişinău
(Albişoara)
minim maxim mediu

Piaţa agricolă Ungheni
minim

maxim

mediu

Piaţa agricolă Cahul
minim

maxim

mediu

6,00
3,40
10,00
9,00
3,50
10,00
20,00
30,00
10,00
8,00
3,50
30,00
10,00
3,00
15,00
5,00
5,00
15,00
3,30
25,00
2,50
25,00
4,00
5,00
8,00
6,00

7,50
4,00
13,00
10,00
4,00
10,00
30,00
38,00
12,00
12,00
4,00
30,00
10,00
4,00
15,00
13,00
10,00
15,00
5,00
35,00
3,50
25,00
5,00
5,00
10,00
8,00

7,00
3,50
11,30
9,00
3,50
10,00
28,00
35,00
10,00
10,00
3,80
30,00
10,00
3,50
15,00
10,00
9,00
15,00
4,00
28,00
3,00
25,00
5,00
5,00
8,00
7,00

6,00
3,50
10,00
3,50
32,00
6,00
12,00
5,00
6,00
5,00
5,00
6,00
25,00
4,50
8,00
10,00
6,00

8,00
6,00
12,00
5,00
38,00
7,00
15,00
7,00
6,00
15,00
6,00
6,00
40,00
4,50
8,00
10,00
8,00

8,00
4,00
10,00
4,00
38,00
7,00
13,00
6,00
6,00
10,00
5,00
6,00
35,00
5,00
8,00
10,00
6,00

4,50
3,00
8,00
3,50
25,00
8,00
2,80
3,50
8,00
7,00
3,50
25,00
3,00
8,00
4,00

6,00
4,00
8,00
4,00
25,00
8,00
4,00
4,00
8,00
7,00
4,00
25,00
3,50
8,00
4,00

5,00
3,50
8,00
4,00
25,00
8,00
3,50
4,00
8,00
7,00
4,00
25,00
3,00
8,00
4,00

18,00
45,00
25,00
19,00
19,00
4,00
5,00
5,00
5,00
4,00
6,00
18,00
20,00
10,00
30,00
13,00
10,00
10,00

20,00
50,00
30,00
25,00
20,00
6,00
8,00
6,00
5,00
6,00
10,00
25,00
23,00
10,00
35,00
18,00
17,00
15,00

18,00
50,00
28,00
20,00
19,00
5,00
6,00
5,00
5,00
5,00
8,00
20,00
21,00
10,00
32,00
15,00
12,00
13,00

3,00
6,00
5,00
6,00
3,00
6,00
5,00
30,00
15,00
8,00
12,00
6,00

7,00
10,00
7,00
10,00
6,00
10,00
5,00
35,00
25,00
10,00
15,00
9,00

6,00
9,00
6,00
8,00
5,00
8,00
5,00
35,00
15,00
8,00
12,00
8,00

20,00
20,00
20,00
4,00
5,00
4,00
5,00
7,00
17,00
20,00
8,00
7,00

20,00
22,00
20,00
4,00
6,00
4,00
6,00
8,00
17,00
20,00
9,00
9,00

20,00
20,00
20,00
4,00
5,00
4,00
5,00
7,00
17,00
20,00
8,00
8,00
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Experiența AGROinform în formarea
grupurilor de producători promovată
la Ministerul Agriculturii

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI

Omul
nu e ca
toamna
Pe mine toamna mă inspiră, mă așează pe scaunul meditație, îmi dă răgaz să adun
tot ceea ce am împrăștiat prin
memorie. Pe mine toamna mă
întreabă și mă tot întreabă și
alerg după răspunsuri până
ies din anotimpul ploilor și
nostalgiilor. Toamna trăiesc
într-un orfelinat al gândurilor
nescrise și nerostite.
Încet cu încetul toamna
aceasta pune stăpânire pe tot:
pe drum, pe suflet, pe noi și
ne trezim că râdem tomnatic
pentru că omul nu e toamnă.
Omul nu revine ca ea… Omul
intră în toamna lui într-un fel
și iese altfel. În viața omului
după toamnă și iarnă nu mai
vine primăvara și ce păcat…că
nu mai primim bonus o vară,
una scurtă, pe care să o trăim
intens, la sfârșit. Dar numai
în natură lucrurile se repetă,
în viață Nu. Primiți toamna,
dar întârziați-o în suflete, nu-i
permiteți să se aștearnă pe
tâmple, povară pe umeri, mai
păstrați vara în suflet. Toamna aceasta e nebună, încearcă
să ne mintă cu zile mai calde
decât de obicei. Am înțeles demult că toamna nu e doar o perioadă de timp care vine după
vară și precedă iarna. Toamna
e locul unde se întâlnesc iubirile imposibile, dulcile tristeți
și sufletele singuratice. Toamna este anotimpul celor care
înțeleg că nimic nu e mai important, la sfârșit, decât cei pe
care pretinzi că-i iubești.

La 19 octombrie, 2012 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat
o masă rotundă cu genericul:
„Grupurile de producători agricoli - o verigă a Agriculturii
Durabile”. Evenimentul a fost
desfășurat în contextul Zilei
Mondiale a Alimentației-2012.
scopul întrunirii a fost de informare și promovare a proiectului legii cu privire la grupurile
de producători.
“Politicile
Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare sunt în primul rând în
susținerea producătorilor agricoli. Ministerul Agriculturii a
definitivat proiectul Legii privind grupurile de producători
agricoli și asociațiile, care va
fi expediat săptămâna viitoare
Guvernului spre examinare și
aprobare. Formarea grupurilor
de producători este o oportunitate clară pentru dezvoltarea businessului agricol. Mai
mult, din anul viitor agricultorii care vor forma asociații
sau grupuri de producători
vor primi finanțare din partea statului. De asemenea am
convenit cu Banca Mondială
ca să acordăm câte 350 mii dolari fiecărui grup de agricultori
pentru informare, dezvoltare
și modernizare a agriculturii”,
a spus Viorel Guțu, viceministru al agriculturii. Acesta
a menționat că legea cu privire la grupurile de producători

petitivi atât pe piața internă
cât și pe cea internațională.
Nicolae Ciubuc, vicedirector
general al Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură,
autorul nemijlocit al proiectului de lege sus-menționat,
a ținut să prezinte obiectivele
acesteia :
 Depozitarea,
sortarea,
și comercializarea produselor
pentru membrii Grupurilor de
producători,
 Negocierea unor prețuri
avantajoase pentru produsele
membrilor,
 Poziționare mai avantajoasă pe piață datorită posibilității de a produce produse,

și materiale și a celor de comercializare,
 Un sistem unic de management, un lider unic,
 Promovarea în comun a
produselor, și schimburi de informații privind piața de desfacere.
La fel Nicolae Ciubuc a
menționat și despre rezultatele
scontate dacă această lege va fi
adoptată:
 asocierea și funcționarea
la inițiativa liberă a producătorilor agricoli, bazată pe unitatea
de interes și acțiune a grupului,
pentru comercializarea producției membrilor;
 organizarea și funcționa-

este foarte importantă în contextul politicilor promovate
de MAIA pentru fructificarea
potențialului economic al terenurilor agricole ale Republicii
Moldova prin consolidarea terenurilor puternic parcelate și
trecerea la agricultură de piață
competitivă. În conformitate
cu aceste politici și legea respectivă, producătorii agricoli
trebuie să fie economic com-

uniforme, de bună calitate și
livrate la termen,
 Limitarea numărului de
intermediari,
 Facilitarea accesului la
fondurile de sprijin ale Guvernului,
 Planificarea producției și
ajustarea ei în funcție de cerințele pieței,
 Reducerea costurilor de
aprovizionare cu materii prime

rea grupurilor de producători
agricoli pe principii concurențiale reale și stabile;
 asigurarea calității și securității produselor agroalimentare;
 creșterea veniturilor obținute din activitățile agricole;
 creșterea durabilă a performanței economice și a competitivității în agricultură;
 reducerea costurilor de
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producție și stabilizarea prețurilor de producător.
Astfel proiectul de lege, fiind în concordanța cu experiența partenerilor europeni de
dezvoltare în sectorul agricol
(Ungaria, Polonia, România),
vine să sprijine juridic și financiar inițiativele de asociere a grupurilor de producători
agricoli, fapt confirmat de directorul adjunct al Federației
Naționale a Agricultorilor din
Moldova “AGROinform” Iurie
Hurmuzachi, prin experiența
acestei organizații referitor la
forme de asociere a agricultorilor. Astfel au fost prezentate
date concrete privind activitatea și performanțele obținute de cooperativele/asociațiile de producători agricoli
deja înființate, dar și neajunsurile care apar la înființarea
acestora.
“Federația
AGROinform
are o experiență bogată în formarea și asistarea grupurilor
de producători, dar și cooperativelor. Deși depunem eforturi,
fermierii moldoveni nu doresc
să se coopereze, dar avem și
exemple când deși au format o
cooperativă nu au reușit să-și
activeze din cauza neînțelegerilor. Grupurile de producători sunt o soluție foarte bună
pentru fermierii mici și mijlocii. Pe această cale agricultorii
vor învăța să obțină producție
omogenă și de calitate și să o
comercializeze împreună”, a
menționat Iurie Hurmuzachi.
Conform proiectului de lege,
un grup de producători agricoli
se poate constitui în una din
formele juridice de organizare
prevăzute de lege, format din
cel puțin cinci membri, persoane fizice, care desfășoară
activitate de întreprinzător în
domeniul agricol.
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Studenții de la Universitatea Agrară
duc un mod de viață activ și plin de sens
Viața studențească în una dintre cele mai vechi instituții de învățămînt superior din Republica
Moldova uimește prin diversitatea
sa. În cel mai mare campus din
Moldova locuiesc cîteva mii de tineri, care au hotărît că în viitor să
devină agronomi, ingineri-mecanici, medici veterinari, economiști,
ingineri-cadastrali etc. E dificil de
imaginat cîte specialități sunt la
UASM. Studenții obțin studii la 27
specialități licențiate, 30 de specialități la masterat și 23 la doctorat.
Impresionează și echipamentul
tehnic de care dispune universitatea. La dispoziția studenților sunt
puse 1200 de calculatoare; un parc
de autobuze care permite anual
transportarea studenților la practica didactică; terenuri experimen-

tale și laboratoare; secții sportive
și echipe, care aduc universității
medalii de aur și argint la diverse
campionate; ansambluri de dansuri
populare și sportive etc.
Studenții anului întîi sunt ghidați de curatori. Tradițional, în
luna septembrie, Catedra Turism
invită toți studenții anului întîi la
sărbătoarea dedicată Zilei Internaționale a Turismului.
În anul acesta oaspeți ai sărbătorii au fost directori, reprezentanți

La 27 octombrie se va desfășura

Ziua Națională
de Înverzire a Plaiului

La 27 octombrie 2012, în toate
raioanele din țară se va desfășura
Ziua Națională de Înverzire a Plaiului. În acest an, autoritățile publice centrale și locale vor asigura
plantarea a peste 27 mii de arbori
în municipiul Chișinău și peste 363
mii - în localitățile țării.
Potrivit Ministerului Mediului, de asemenea, se preconizează
crearea culturilor silvice în fondul
forestier pe o suprafață de 775 ha,
precum și ajutorarea regenerării
naturale a pădurii pe o suprafață
de 242 ha în întreprinderile pentru

silvicultură. Totodată, se prevede
extinderea suprafețelor cu vegetație forestieră pe o suprafață de 43
de hectare.
Tradițional, deja de aproape
două decenii, în fiecare an, se organizează ample activități de salubrizare și de amenajare a localităților.
Din anul 1995, în conformitate cu
un decret prezidențial, bilunarul
de salubrizare a fost suplinit cu
acțiunea de extindere a spațiilor
verzi “Un arbore pentru dăinuirea
noastră”, ce se desfășura în prima
sîmbătă a lunii aprilie. Însă, în virtutea condițiilor climaterice complicate, procentul de înrădăcinare a
puieților plantați era destul de mic
și randamentul acțiunii nu era cel
scontat.
Astfel, cu începere din 2011, autoritățile au decis ca aceste activități să fie transferate în ultima sîmbătă a lunii octombrie, astfel încît
datorită faptului că perioada agrotehnică de toamnă este mai lungă
decît cea de primăvară, se asigură
o reușită sporită a înrădăcinării copacilor.

ai diferitor companii turistice, invitați din Marea Britanie și Suedia.
Expoziția organizată de Muzeul
Național de Etnografie și Istorie
Naturală, expoziția bucletelor studențești care reflectă turismul rural
al Republicii Moldova; un concert
de neuitat cu participarea studenților și a artiștilor din țară; o mulțime
de flori - toate acestea sunt mărturii
ale frumoasei vieți studențești.
Anual la Catedra Limbi Moderne activează voluntari din SUA,

COMERCIALIZĂM VOPSEA

Australia, Marea Britanie, oferind
tinerilor, care au decis să-și perfecționeze limba străină, cursuri
gratuite. Studenții UASM nu doar
participă la conferințe științifice
organizate de universități de peste
hotare, dar și invită studenți la conferințe anuale din cadrul UASM,
ceea ce permite compararea nivelului de cunoștințe și a gradului de
pregătire a viitorilor specialiști.
Practica de producției studenții
UASM o fac în multe țări de peste
hotare: Danemarca, Germania, Grecia, Polonia, Turcia, România, Rusia. Tradițional, în luna octombrie la
facultăți se organizează briefing-uri,
la care studenții, care s-au întors de
peste hotare, povestesc celor din
anul întîi despre experiența acumulată acolo, le dau sfaturi utile referitor la alegerea locului de desfășurare
a practicii de producție și la adaptarea la condițiile neobișnuite.
Studenții UASM împreună cu
profesorii participă la administrarea universității. Ei de sine stătător
organizează Balul Bobocilor, activ
reprezintă universitatea la concursul TVC organizat între echipele
instituțiilor de învățămînt superior
din Republica Moldova, practică
hipismul, diverse genuri de luptă
liberă etc. Într-un cuvînt, ei sunt
fericiți, pentru că au o viață interesantă, activă și plină de sens.
Universitatea Agrară

CАДОВАЯ

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

 Vopseaua înlocuieşte varul, posedă caracteristici mai efective.
 Conţine adaosuri antimicotice şi antimicrobiene.
 Stratul protector se păstrează pe suprafaţa plantelor un an întreg, rezistă la variaţiile
de temperatură de la -40 până la +40 grade.
PRODUSUL ESTE CERTIFICAT
ŞI SE COMERCIALIZEAZĂ LA PREŢ AVANTAJOS.
SRL “FRUCT-EXCOM” MD-3733
Republica Moldova,
m. Chişinău
tel. 068066366, 069143708
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Ne așteaptă o iarnă geroasă
Iarna care urmează va fi una grea, arată specialiștii americani care au interpretat
cercetări recente despre schimbarea climei. Chiar dacă până acum se credea că
schimbarea globală nu are efecte imediate, ultimele studii arată că recordul de gheață
topită în luna august la Polul Nord ar putea duce la o iarnă foarte grea, potrivit unui
studiu publicat de revista Nature, citat de mediafax.ro.
Rezultatele analizelor, deși
preliminare, sugerează că există o legătură între vara târzie
de la Oceanul Arctic și locul
din Nordul Atlanticului unde se
găsesc suprafețe cu presiune atmosferică mare și scăzută deopotrivă.Experții susțin că aceste suprafețe rămân constante
timp de săptămâni, interval
în care se formează furturni și
valuri puternice. Fenomenul a
fost observat din datele din perioada 1989-2011. Cercetătorii
au făcut legătura dintre cantitatea de gheață care s-a topit

în verile târzii și perioadele de
iarnă grea.
Experții au sugerat că topirea ghețarilor duce la schimbarea curenților și la slăbirea
puterii vântului în emisfera
nordică, ceea ce duce la încălzirea atmosferei. “Efectele de
acum vor fi mult mai vizibile
începând din această toamnă,
odată ce va începe înghețul și
vom vedea cum modelele circulației aerului au influențat distribuția gheții”, a spus Judith
Curry , unul dintre climatologii
de la Institutul de Tehnologie

din Atlanta. “Ne putem aștepta
ca undeva la nivelul latitudinii
mijlocii și înalte din emisfera
nordică să avem ierni mai reci
și cu multă zăpadă”, a explicat
Curry.
Potrivit Centrului Național
pentru Măsurarea Zăpezii și a
Gheții din Boulder, Colorado,
pe 26 august s-a înregistrat
un nou record al topirii gheții.
Spre deosebire de 2007, când
erau 3,52 de milioane de kilometri pătrați de gheață topite,
anul acesta nivelul gheții topite
a ajuns la 4,10 milioane de ki-

Cele mai mari întreprinderi de stat
sunt falimentare
Statul a eșuat în administrarea și generarea de
profit la multe din unitățile economice pe care le deține. Potrivit unui raport al Ministerului Finanțelor,
cele mai mari întreprinderi și societăți de stat, care
sunt și printre cei mai mari operatori din economie,
au încheiat primul semestru 2012 cu pierderi și reducere a vânzărilor.
Printre întreprinderile de stat, cele mai mari pierderi, de peste 110 milioane de lei, au fost înregistrate de Calea Ferată a Moldovei, singurul operator de
transporturi feroviare din țară. În top este și Aeroportul Internațional Chișinău, cu 53 de milioane de lei.
Totodată, administrația aeroportului afirmă că cifra
de 53 de milioane de lei nu este pierdere, ci diferența
între veniturile din vânzări și cheltuieli. Iar pierderea
reală la finele primului semestru este de 10 milioane
de lei. Un bilanț negativ de peste 24 milioane lei a înregistrat și întreprinderea Registru. În total, au încheiat semestrul cu pierderi 112 agenți economici.
Lider la pierderi printre societățile pe acțiuni cu
capital de stat este cel mai mare producător de pâine, Combinatul Franzeluța, cu pierderi de aproape 15

milioane de lei. Administrația întreprinderii spune că
ministerul a publicat date greșite și că întreprinderea a încheiat semestrul cu profit. Lista este urmată
de CET-1, cu o pierdere de peste 7 milioane de lei, și
fabrica Răut, cu aproape 7 milioane de lei. Ministerul
Finanțelor precizează că, în total, pierderi au înregistrat 35 de societăți pe acțiuni din cele 72 monitorizate.
Multe din unitățile economice de stat s-au confruntat, în primul semestru, și cu reducerea veniturilor din vânzări. Lider în acest caz este combinatul
Tutun-CTC, unde veniturile s-au micșorat cu 65 de
milioane de lei, față de prima jumătate a anului trecut, urmat de Fabrica de Sticlă Chișinău, cu încasări
de peste 37 de milioane de lei mai mici. Topul este încheiat de Calea Ferată a Moldovei, unde vânzările s-au
redus cu peste 23 de milioane de lei și Poșta Moldovei
– cu 15 milioane de lei.
Reducerea vânzărilor la unitățile economice de
stat a provocat neîncasări de TVA la bugetul de stat
în mărime de peste 50 de milioane de lei. Această situație prezintă un risc fiscal pentru buget, precizează
Ministerul Finanțelor.

Medicamentele vor putea fi procurate
doar în baza rețetei de la medic

Mai întâi la medic și apoi la farmacie. 80 la
sută dintre medicamente pot fi cumpărate doar
în baza prescripției medicale. Un ordin în acest
sens a fost semnat de ministrul Sănătății, Andrei
Ustatîi, săptămâna trecută. Oficialii încearcă să
reducă, astfel,numărul internărilor, cauzate de
administrarea incorectă a preparatelor.
În lista medicamentelor care pot fi cumpărate

doar cu rețetă au fost introduse antibioticele, dar
și paracetamolul.
„Medicamentele vor fi eliberate doar după
prescripțiile medicale. Reglementarea respectivă va fi aplicată începând de marți”, a declarat,
săptămâna trecută, ministrul Sănătății, Andrei
Usatîi.
De asemenea, medicii sunt obligați să scrie
în rețetă denumirea substanței active din care
este preparat medicamentul, dar nu denumirea
comercială a acestuia. Totodată, medicii care vor
scrie rețetele vor fi monitorizați.
„În cazul când vom stabili o rețetă cu 12 sau
14 medicamente și trimise la o farmacie, halatul
căruia acest medic îl poartă cu logoul, desigur
vom lua măsurile de rigoare”, a mai declarat ministrul Sănătății.
Reprezentanții Ministerului Sănătății declară
că farmaciile care vor vinde medicamente fără
rețetă riscă să-și piardă licența. Potrivit datelor,
în prezent, 30 la sută din internări sunt cauzate
de administrarea incorectă a medicamentelor.

lometri pătrați. Mark Serreze,
directorul Centrului Național
pentru Măsurarea Zăpezii și
Gheții, arată că topirea gheții
de la Arctic s-a petrecut în condiții relativ normale de vreme,
cu o singură furtună puternică.
“Gheața din ocean se află
într-o stare așa de proastă primăvara, încât puține bucăți

mari pot supraviețui verii, chiar
dacă nu au loc fenomene extreme”, a spus Mark Serreze. Specialiștii spun că topirea gheții
are loc și dacă apa aflată dedesubtul ei se încălzește. Spre deosebire de majoritatea oceanelor din lume, cea mai rece apă
din Oceanul Arctic, de -1 sau -2
grade, se află la suprafață.

Moldova și Rusia își intensifică
colaborarea în domeniul agriculturii
Moldova și Rusia își intensifică
colaborarea în domeniul agriculturii. Potrivit informațiilor oferite de
surse din cadrul Ministerului Agriculturii al Federației Ruse, la un
acord în acest sens s-a ajuns în cadrul întâlnirii de lucru acre a avut
loc la Moscova între ministrul Agriculturii al Federației Ruse, Nicolai
Fiodorov, și ministrul Agriculturii
și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Vasile Bumacov.
Șeful ministerului rus și-a exprimat recunoștința față de omologul
său moldovean pentru participarea
activă la expoziția agricolă „Toamna de Aur 2012”, care s-a desfășurat în capitala rusă.
În cadrul discuțiilor s-a menționat că exporturile rusești de produse agricole și alimentare în Moldova a crescut în 2011 cu aproape
26% - până la 113,4 milioane de
dolari. Importurile moldovenești,
dimpotrivă, anul trecut, comparativ cu 2010, a scăzut cu 5,3%, constituind 241,3 milioane de dolari.
În același timp, părțile au remarcat
prezența unui potențial semnificativ pentru consolidarea cooperării.
Ei au remarcat faptul că anul
trecut au fost identificate principalele produse agricole și alimentare pentru dezvoltarea comerțului
bilateral: a fost întocmit bilanțul
prognozat pentru carne și produsele din carne, ulei vegetal, zahăr.
Șeful Ministerul rus al Agriculturii
a declarat că utilizarea bilanțului
prognozat este un mecanism eficient de sistematizare a comerțului

bilateral și a propus reluarea procesului de pregătire a lor. ”Cred ca
perspectivele agricole ruso-moldovenești sunt încurajatoare”, a
declarat Nicolai Fedorov. Potrivit
lui, continuă munca activă pe toate
aspectele legate de cooperarea bilaterală în industria de prelucrare a
produselor alimentare, producția
de semințe, viticultură, în activitatea expozițională. Toate acestea se
reflectă în Memorandumul de înțelegere între ministerele agrare.
Vasile Bumacov și-a exprimat
opinia cu privire la dezvoltarea cooperării moldo-ruse în domeniul
agriculturii, care în mare parte
coincide cu punctul de vedere al
omologului său rus, și a remarcat,
de asemenea, cooperarea activă în
domeniul supravegherii fitosanitare între cele două țări.
La final, șefii ministerelor agricole ale Rusiei și Moldovei au discutat posibilitatea desfășurării în
2013 a unei reuniuni comune a celor două ministere la Chișinău.

SRL “PRODMARKET”
PRESTEAZĂ:
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La Lozova va fi organizat în premieră

Festivalul dovlecilor
„Dovleacul de iarnă este și
nu este în Moldova. Îl cultivă
fazendarii și grădinarii amatori, din semințe transmise
unul altuia „prin secret” și este
folosit în familiile lor. Ion Ciocan, de la Asociația Fazendarilor și Grădinarilor amatori
„Demetra” este probabil unicul din Moldova, care cultivă
dovleac de iarnă în cantități
comerciale și care a înțeles
deja ce „potențial economic”
are această legumă, mai ales
in Post. O legumă de altfel
foarte ușor de crescut, nepretențioasă și extrem de nutritivă”, spune Tamara Șchiopu, o
moldoveancă stabilită de mai
mulți ani în Marea Britanie,
autoarea cărții „Secretele Dovleacului”.
“În Europa se cultivă zeci de
soiuri de dovleac, care mai de
care. Consumatorul occidental a descoperit deja meritele
dovleacului, mai ales după ce
faimoșii bucătari italieni au tradus cărțile lor de rețete și toată
lumea a învățat cum să-i gătești
simplu, repede și gustos.
La ferma noastră, din Marea
Britanie, am început să „împingem” dovleacul clienților
noștri cu vreo 15 ani în urmă.
Pe atunci, vindeam dovlecii împreună cu rețete, ca să ajutăm
gospodinele să se descurce cu
această legumă-suvenir. Acum,
cultivăm peste 7-10 feluri de
dovleac în fiecare an. Păstrându-l cu grijă peste iarnă, ajungem până în lunile mai-iunie
și tot mai vindem. În Moldova
clima e mai uscată, adică și mai
favorabilă pentru dovleac. De

asta, sunt sigură că cei care vor
încerca să cultive această legumă-minune și o vor propune
gospodinelor ingenioase, vor
avea parte de clienți care vor
reveni, iar și iar”, mai relatează
Tamara Șchiopu.
În anul curent este organizat în premieră Festivalul
„Bostaniada” care va avea loc la
Lozova, Strășeni. Festivalul va
promova cultura dovleacului și
calitatea produselor alimentare
autohtone, gătite sau în stare
proaspătă. Evenimentul este
organizat de Asociația Demetra
Studio și Federația Națională a
Fermierilor din Moldova.
În trecut dovleacul era cultivat și folosit în perioada de
iarnă, de post, până primăvara
târziu ca o legumă nutritivă,
dar și folosit în gospodăriile
rurale în calitate de container,
plută și vas pentru băuturi.
Mai recent, calitățile nutritive ale dovleacului de iarnă au
fost redescoperite în Europa
Occidentală, cu ajutorul bucătarilor celebri italieni, iar în
rezultat, fermierii au posibilitatea să crească o cultură foarte rentabilă, iar publicul larg
se poate bucura de o legumă
locală, gustoasă și diversă pe
timp de iarnă.
Festivalul va prezenta dovleacul în toate formele și
funcțiile lor posibile: crud,
pentru a fi cumpărat; pregătit
sub formă de bucate fierbinți
și reci; precum și utilizarea
casnică - ca lanternă, ca ornament, ca vas pentru vin sau
ca instrument muzical (sunătoarea).

Programul festivalului include:
„Gastronomie”: tarabe de vânzare a produselor alimentare gata pentru consum,

grătare - de pregătire profesională a bucatelor din carne (frigărui, mici, legume la grătar),
teatrul gastronomic cu prezentare și degustare a bucatelor din dovleac de iarnă, prezentarea și
vânzarea cărții de rețete „Dovleacul Minune”, teatrul gastronomic cu oferirea supei din dovleac,
în ceaun mare la foc.

„Muzică și agrement” pe scenă: DJ cu muzică de sărbătoare, fapt care ar

prezenta punctul-atracție al evenimentului, momente de agrement, joc pentru adolescenți și
copii cu deficiențe și din familii defavorizate.

„Piața producătorilor agricoli”: Expoziții individuale de dovleci de toate
formele, culorile și dimensiunile, procurarea acestora, concursul celui mai greu bostan.

„Piața meșteșugarilor”: comercializare de produse tradiționale utile în gospodărie,

textile și de vestimentație, ateliere de artizanat (împletitul în lozie, țesutul în război).
Alte elemente distractive: expoziția de dovleci comestibili și decorativi, rugul satului, luminițele
Bostănăriei (lanterne din hârtie).
În Republica Moldova plantațiile de bostănoase ocupă peste 5 mii hectare, producția medie
constituind 11 200 kg/ha.

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

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

Servicii de marketing





Servicii de intermediere a producţiei agricole
Oferirea informaţiei despre preţuri şi pieţe
Promovarea cererilor şi ofertelor comerciale
Elaborarea studiilor şi cercetărilor de piaţă
Pentru informaţii suplimentare apelaţi
oficiul naţional de coordonare
şi organizaţiile regionale
ale Federaţiei AGROinform
Tel.: 373 22 23 56 98
Fax: 373 22 23 78 30
www.agroinform.md
www.agravista.md
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Moldova este extrem
de vulnerabilă în caz de dezastre

Studiu ONU:
Moldova nu este capabilă să gestioneze consecințele unui dezastru natural.
Cel puțin asta rezultă dintr-un raport
al Institutului pentru Mediu și Securitate Umană din cadrul ONU. Studiul arată
că Republica Moldova este una dintre
cele mai vulnerabile țări la acest capitol
și doar amplasarea geografică favorabilă
o salvează.
Raportul Organizației Națiunilor
Unite arată că statul nostru nu este pregătit să prevină, să gestioneze și să se
adapteze în caz de calamitate naturală.
Astfel, în Europa, Moldova este întrecută doar de Bosnia și Herțegovina în ceea
ce privește vulnerabilitatea la dezastre
naturale. Țara noastră este urmată de
Albania, Turcia și Macedonia.
Lipsa capacității de gestionare a unei
calamități este de 70,83 la sută. Asta
rezultă din faptul că asistența medicală
este proastă, iar sistemul de asigurări nu
este bine pus la punct. Tot aici este inclusă și corupția din instituțiile statului.
Gravă este și situația în cazul adaptării
după dezastre naturale. Aici suntem
pregătiți în proporție de 50 la sută.
Susceptibilitatea structurală este de
23,53 la sută, Moldova fiind și aici la
coada Europei. Asta din cauza lipsei unei
infrastructuri bine puse la punct, a unor
condiții precare de trai, a sărăciei și a
situației economice proaste. În schimb,

expunerea la dezastre naturale, cum ar
fi seceta, inundațiile, cutremurele, este
de 11 procente. Aici suntem favorizați de
poziția geografică.
La nivel mondial, cel mai sigur stat

Pe timp de secetă recolta în anumite
sectoare s-a dublat
A sfidat seceta și a bătut recordul
roadei din ultimii ani. Este vorba despre sectorul nucifer din Moldova care
nu doar a înfruntat pârjolul din această
vară, dar a și uimit producătorii cu recolta bogată.
Nicolae Chictenco din satul Rediul de
Sus, raionul Fălești susține că recolta din
această toamnă a fost peste așteptările
sale. „Eu am recoltat în jur de 400-500
kilograme la hectar. Noi nu am simțit că
a fost secetă”, a declarat agricultorul Nicolae Chictenco.
Potrivit specialiștilor, seceta acționează benefic asupra sectorului nucifer. „Seceta, în fond, nu afectează pomul
de nuc, ba din contra, îl face mai rodi-

tor. Preconizăm o roadă mai mare cu
aproximativ o mie de tone decât anul
trecut, în jur de 10 mii de tone”, a menționat Președintele Asociației Producătorilor de Nuci, Alexandru Jolondcovschi.
Potrivit datelor Biroului Național
de Statistică, în primele luni ale acestui
an s-au recoltat peste opt mii cinci sute
de tone de nuci. Iar în anii 2010 și 2011
recolta de nuci a fost în jur de șapte mii
de tone.
Seceta a afectat mai puțin și fructele de pădure, afirmă specialiștii în silvicultură. De asemenea, reprezentanții
Întreprinderii Silvice din Strășeni susțin
că, în acest an, roada a fost de două ori
mai mare, comparativ cu 2011.
Astfel, în raionul Strășeni s-au colectat 20 de tone de ghindă, trei tone de
măcieș, două tone de floare de tei și 1,5
tone de afine. Silvicultorii din Strășeni
susțin că seceta din această vară le-a
provocat pierderi în valoare de 100 de
mii de lei.
“Gospodăria silvică a avut în plan de
a colecta măcieș, floare de tei, însă în
urma secetei s-a colectat cu 30% mai
puțin, față de cum a fost preconozat. La
moment avem colectat aproximativ 15
tone de ghindă”, a menționat Gheorghe
Proca inginer la Întreprinderea Silvică
Strășeni.
Potrivit datelor Agenției Moldsilva,
în 2011, în Republica Moldova, s-au recoltat aproximativ 370 de tone de fructe
de pădure, cu circa 60 la sută mai mult
față de anul 2010.

din lume este Qatar, pe locul 173, iar la
polul opus se află Vanuatu, fiind desemnată țara cu cel mai mare risc de dezastre naturale. Moldova este pe locul 108
în lume, România - pe 82, Rusia ocupă

poziția 130, iar Ucraina este pe 149.
Autoritățile de la Chișinău nu sunt de
acord cu datele studiului.
„Pot cu certitudine să afirm că sistemul nostru este gata. Relativ spunem
așa gata pentru a face față eventualelor
situații excepționale”, a declarat șeful
Centrului Republican Medicina Calamităților, Mihai Pâslă.
Reprezentanții serviciului situațiilor
excepționale, de asemenea, consideră
că fac față calamităților naturale și aduc
exemple.
„Inundațiile din anul 2008 și 2010
în care serviciul protecției civile și situațiilor excepționale a reacționat în vederea prevenirii și lichidării consecințelor
situațiilor excepționale”, a menționat
ofițerul de presă al Serviciului Situații
Excepționale, Liliana Pușcașu.
Cât de pregătite sunt autoritățile
pentru a face față dezastrelor naturale
au simțit pe propria piele locuitorii satelor inundate în anul 2010.
„Nu am scos nimic din casă. Nu am
reușit nici mobila să o scoatem”, a spus
o femeie.
„Trebuia mai organizat să fie. Ar fi
trebuit să pună la dispoziție mai multă
tehnică mai de bază”, a menționat un
bărbat. Inundațiile din 2008 și 2010 au
provocat pagube în valoare de milioane
de lei.

SRL Ozonteh IMPEX
VĂ PROPUNE

Tocătorul de crengi Pirania
Tocătorul de crengi Pirania
este conceput pentru înlăturarea
deșeurilor lemnoase, mărunțirea
crengilor, lemnelor și resturilor
din lemn pentru așchii potrivite
pentru incinerare sau compostare.
Tocătorul trage materialul
în camera de mărunțire, iar
productivitatea pe ora este de
2m3. Zdrobește materialul până
la 70 mm.
Pentru a fi conectat la tractor
este recomandată puterea
minimă de 10 KW (tocătorul este
conectabil cu orice tip de tractor).
Pot fi mărunțite ramuri cu frunze,
ace, ramificații, laolaltă uscate sau
umede. Mărunțește de asemenea
și deșeuri agricole ca bețele de la
floarea soarelui sau porumb.

Ozonteh IMPEX S.R.L.
Chişinău,
str. Mitropolitul Varlaam 84/12
Mob.: 0698 98 123 - Nicolae
mob.: 0685 98 250 - Nicolae
mob.: 0680 91 611 - Robert
mob.: 0690 52 772 - Ion
Oficiu: 0 (22) 22 89 52
E-mail : ozonteh@gmail.com
www.TehnicaAgricola.md
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Afacerea cu “urechiați” - investiție
Creșterea iepurilor poate deveni o afacere rentabilă pentru fermierii din Republica Moldova, dacă sunt luate în calcul toate particularitățile acestei specii și recomandărilor experților în domeniu.
În perioada de “glorie” a cuniculiculturii sovietice Moldova, prin
întreprinderile specializate, dar și prin crescătorii individuali,
anual creștea circa 6 mil. iepuri. Succesul ramurii rezida în buna
organizare a sistemului de colectare a cărnii și pielcelelor în fiecare centru raional. Astăzi practic nu există date statistice privind
numărul “urecheaților” înregistrați în gospodăriile țărănești, întreprinderi individuale, SRL-uri etc. În plus, după colapsul URSS
cunicultura autohtonă a cunoscut un declin “spectaculos”. De ce?
Dispariția sistemului centralizat de colectare a produselor finite
a generat lipsa acută a pieței de desfacere. Crescătorii nu erau
obișnuiți să caute singuri comparatorii, astfel încât mulți pur și
simplu au abandonat afacerea. Un alt factor - ignorarea sau folosirea vaccinelor de calitate dubioasă a generat izbucnirea adevăratelor epidemii în rândul iepurilor, care au “tăiat” sute de mii
de capete.
Cea mai mare problemă a crescătorilor de iepuri rămâne în
prezent, acapararea unei piețe de desfacere. Dacă fermierii mai
găsesc cai de comercializare a cărnii, atunci în cazul blănilor e
dezastru. În lipsa unor întreprinderi interesate de prelucrarea
pieilor, al doilea produs al acestei activități este pur și simplu
aruncat la coșul de gunoi. În consecință unica sursă de venit a
afacerii este carnea de iepure, care, de fapt, este foarte dietică,
are un conținut înalt de proteină, este mai aromată și mai hrănitoare decât cea de porc, păsări, bovine. iar grăsimea se asimilează mai ușor de organismul uman.

Avantajele
afacerii
Investițiile într-un „business urecheat” și efortul depus de fermier în
procesul de producție este mult mai mic
decât în cazul creșterii porcinelor. Avantaje sunt evidente:
- furajele pentru iepuri se găsesc in
fiecare gospodărie (fân, resturi de fructe, legume, porumb);
- efortul fizic depus în activitate este
efectiv infim în comparație cu alte activități agricole, fermierul urmând să hrănească animalele de cel puțin trei ori pe
zi și să curețe excrementele.
- iepurii pot fi crescuți în spații reduse, cuștile fiind mici și suprapuse.
- iepurii de casă se înmulțesc rapid (o
femelă poate făta chiar de șase ori pe an,
iar de la o fătare pot fi obținuți cel puțin
cinci pui).
- Iepurașii se dezvoltă intr-un tempo
„sălbatic”, astfel încât la vârsta de 3-4
luni ating greutate de circa 2 kg, fiind
numai potrivit pentru sacrificare.

Investiții
Pentru lansarea afacerii este necesar in
primul rând să investiți în procurarea materialului genetic de calitate. În Republica
Moldova nu există nicio fermă specializată în creșterea iepurilor de prăsilă. Insă,
dacă doriți să pășiți cu dreptul în afacere
experții recomandă să procurați femele și
masculi pur-sânge de la fermele de prăsilă
din Ucraina și România. Prețul unui iepure se ridică la 600 lei. E de remarcat că la
zece femele revine un mascul.
Inițial, urmează să investiți și în procurarea cuștilor. Confecționarea acestora o puteți comanda la lemnarii din localitatea dvs. Prețul unei unități este de
circa 200 lei. Dar, dacă sunteți un meșter abil puteți să le confecționați singur.
Dimensiunile unei cuști pentru o iepuroaică sunt: lățimea 70-100 cm; lungimea - 60 cm; înălțimea 50-60 cm. Cușca pentru mascul este de două ori mai
mică. Dacă ați început afacerea cu zece
femele și un mascul, atunci mai aveți
nevoie de alte zece cuști pentru tineret.
Într-o cușcă se pot crește 7-8 iepurași.

Nu trebuie să uitați nici de cuiburile
pentru fătat, care vor costa circa 20-50
lei. Cușca trebuie să protejeze iepurele
contra condițiilor climaterice aspre și
să nu permită accesul altor animale; să
asigure suficient spațiu de mișcare și să
fie dotată cu mijloace necesare hrănirii
și adaptării; să aibă amenajat cuibul de
fătare și creștere a puilor; să permită curățarea și dezinfectarea ei cu ușurință,
să ofere condiții zooigienice corespunzătoare prevenirii și combaterii bolilor;
să fie durabilă și ieftină.
Este necesar să investiți și în hrană.
Iepurii mănâncă puțin, dar de multe ori
- de circa 80 de ori pe zi, astfel nici un
iepure sănătos nu are stomacul gol. Însă
rezultatul e pe față - doar patru kilograme de mâncare (fan, ovăz, orz, porumb,
grâu) înseamnă un kilogram de carne de
iepure. Un iepure matur consuma (timp
de 4-5 luni, până a fi sacrificat): 18 kg
grăunțoase; 70 kg fan; 30 kg furaje suculente. Dacă intenționați să creșteți iepuri după tehnologia intensivă a lui Mihailov, care presupune folosirea numai a
nutrețurilor combinate, atunci investiția
în hrană este dublă sau chiar triplă..

Rase
de iepuri
În Republica Moldova sunt crescuți în special iepuri -”giganți” Uriașul
alb, Uriașul sur, Fluture, Berbec, care
se folosesc în special pentru carne.
Greutatea unui individ matur ajunge
până la opt kg, iar suprafața blănii e
de 2000 centimetri pătrați. Din rasele
mijlocii se evidențiază Chinchila mare,
Argintiu, Negru-Roșcat, Neozeelandez
alb, fiind folosiți pentru carne-blană
(masa corporala e de 3-5 kg, iar blana
e mai mică).
Există patru sisteme de reproducție
a iepurilor: sistemul de reproducție moderat sau lent, sistemul de reproducție
semi-intensiv, sistemul de reproducție
intensiv, sistemul de reproducție foarte
intensiv. Experții recomanda ca în gospodăriile țărănești de aplicat sistemul de
reproducție semi-intensiv, care prevede
patru fătări pe an la o singura femelă.
Între două cicluri de înmulțire se recomandă o pauză de 3-4 luni.
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redusă care aduce venituri înzecite
Combaterea
bolilor
Cele mai frecvente boli la iepurii de
casă sunt: stomatita infecțioasă, rinita
infecțioasă, pasteureloza, boala hemoragică, mixomatoza, coccidioza, raia. Imediat ce observați simptoamele de boală
trebuie contractat medicul veterinar
local. Pentru combaterea bolilor iepurii
trebuie vaccinați de doua ori pe an (primăvara și toamna) și urmează a fi hrăniți
corespunzător.

Venit
Creșterea iepurilor este o afacere mai
profitabilă, chiar decât creșterea porcilor. Un simplu calcul demonstrează
acest lucru: 1 iepuroaica x 5 iepurași x 4
fătări x 2 kg carne = 40 kg de carne de
iepure X 40-50lei/kg = 1600 - 2000 lei.
Carnea de iepure poate fi comercializata prin: piețele agricole locale și
piețele agricole municipale; magazine
specializate; restaurantele etc. Pentru
comercializarea cărnii de iepure trebuie
de primit certificat veterinar de calitate a
cărnii de la Centrul Veterinar Local.

OPINIA EXPERTULUI

Nicolae Bucătaru,
doctor habilitat
in biologie
„Pentru a avea succes în
creșterea iepurilor fermierul
trebuie să procure material
genetic de calitate și să
vaccineze animalele de
două ori pe an. Numai astfel
poate fi evitată reducerea
productivității și implicit
obținerea unui câștig dublu.
În plus, alimentația corectă
și curățenia încăperilor unde
sunt crescuți iepurii sunt alte
două criterii importante de
care trebuie să țineți cont.
Din păcate, unii fermieri uită
să facă curățenie și totodată
aruncă mâncarea chiar pe
excrementele iepurilor,
lucru inadmisibil. Astfel, pot
apărea focare de boli cu efect
catastrofic.”

Anatoli Popov:

„Businessul este o competiție sportivă”
Anatoli Popov asociază businessul cu
o competiție sportivă: daca te-ai apucat
de ceva, atunci trebuie să mergi înainte.
Acum trei ani, el și-a încercat puterile
într-o afacere cu iepuri. Deși a început
cu numai 20 de animale, astăzi, însuflețit de rezultatele obținute, el vrea să-și
extindă ferma până la 6.000 de capete.
Până în anul 2002, Anatoli Popov se
ocupa de exportul vinului în Rusia. Totul a mers bine până într-o zi, când afacerea nu a mai dat randamentul scontat
și antreprenorul s-a văzut nevoit să o
abandoneze. “Dar nu m-am pierdut cu
firea. În afaceri, nimeni nu e asigurat
de eșecuri, important este să nu te lași
bătut. Eram optimist și căutam soluții”, povestește Anatoli Popov. În acea
perioada, fiind în vizită în orașul rusesc
Rostov pe Don, a făcut cunoștință cu o
doamnă de afaceri care i-a povestit despre o tehnologie specială de creștere a
iepurilor, supranumită “tehnologie a lui
Mihailov”. Nu a dat prea mare atenție
spuselor femeii, fiindcă la acel moment
mai avea la activ businessul cu vinul.
Mai târziu, însă, și-a amintit de ea și
chiar a pus-o în aplicare, înregistrând o
societate cu răspundere limitată specializată în creșterea iepurilor. “Doamna care
mi-a sugerat ideea de a înființa o fermă
de iepuri, mi-a povestit câte ceva despre
particularitățile unui astfel de business.
Când m-am hotărât să cresc iepuri, l-am
contactat pe autorul acestei tehnologii,
de la care am cumpărat un ghid de specialitate, niște casete și schemele de confecționare a cuștilor pentru iepuri. În așa
fel, businessul cu iepuri a devenit pentru
mine și rudele mele o afacere de familie”,
spune Anatoli Popov.
A investit o suma “frumușică” în

procurarea primelor familii de iepuri,
arendarea lotului de 80 ari și construcția fermei. Primii 20 de “urecheați” i-a
cumpărat de la fermele similare din
Sankt-Petersburg și Odessa. Astăzi, la
ferma lui Anatoli Popov sunt peste 3000
capete de iepuri de speciile Serebristii,
Venschi, Goluboi, Flanda, Belii Velican,
Babocica, Novozeelandschi Belii ș.a.

Toți iepurii “locuiesc” în cuști speciale, confecționate după tehnologia lui
Mihailov. Această metoda presupune
dotarea fiecărei locuințe cu un rezervor
pentru excremente, dotat cu o țeava prin
care se elimină mirosul neplăcut. Iată de
ce carnea acestor iepuri este mai curată din punct de vedere ecologic. Această
tehnologie include și o evidență computerizată, cu un “dosar personal” pentru
fiecare urecheat, care conține informații
despre starea sănătății, hrană, procesul
de înmulțire etc.
Rentabilitatea afacerii cu iepuri depinde de hrana, condițiile de întreținere și de profilaxia bolilor. Rația zilnică
a iepurilor constă din nutreț combinat
uscat și fin. A. Popov cumpăra hrană
din Rusia pentru că, după spusele lui,

în Moldova nu se produce nutreț combinat de calitate pentru iepuri. “Se știe
că aceste animale sunt foarte sensibile
la boli, dar în toată activitatea noastră nu am avut cazuri când animalele
s-ar fi îmbolnăvit. Pentru a evita problemele de acest fel, vaccinăm iepurii,
efectuăm alte proceduri de profilaxie,
administrându-le periodic iod și permanganat de caliu. La fel de necesara
este menținerea curățeniei în cuștile
iepurilor. Acord foarte multă atenție
acestor trei aspecte și iepuroaicele de
la ferma mea fată de 5-6 ori pe an câte
8-10 iepurași”, spune Anatoli Popov.
Imediat ce ating vârsta de trei luni,
iepurii sunt sacrificați, carnea fiind
comercializată la restaurantele și magazinele din Chișinău.
Timp de un an, întreprinderea lui A.
Popov vinde circa o tonă de carne. Incepând cu anul trecut, antreprenorul a
început să comercializeze și pielcele de
iepure, găsind piață de desfacere tocmai
în Turcia.
Anatoli Popov practică businessul
cu iepuri de circa trei ani și spune că
deocamdată nu și-a recuperat total investițiile. Acest lucru însă nu-l descurajează, dimpotrivă, în timpul apropiat el
intenționează să-și extindă ferma până
la 6000 de capete. “Așa suntem noi, cei
din familia Popov - dacă ne-am apucat
de ceva, mergem până la capăt, indiferent de riscuri.
Nu concep să cedez la jumătate de
drum și mă dedic afacerii cu trup și
suflet. Carnea de iepure este dietică
și foarte solicitată pe piață. În familia
noastră, am încetat să consumăm carne
de porc, doar de iepure”, conchide Anatoli Popov.

10

PAGINA MINISTERULUI AGRICULTURII

 nr. 17 (124) 20 octombrie 2012

Cheltuielile agricultorilor care utilizează sisteme
de irigație ar putea fi compensate de stat
Cheltuielile
agricultorilor
pentru resursele energetice utilizate la pomparea apei pentru
irigație ar putea fi restituite de
stat. Acest lucru se va întâmpla
dacă inițiativa legislativă înregistrată de fracțiunea Partidului Liberal va fi susținută de
Parlament.
Deputații liberali consideră
că agricultorii care utilizează
sistemele de irigare artificială
ar trebui susținuți de autorități,
în special în condițiile secetei
din acest an.
“Având în vedere vicisitudinile naturale din ultimii ani,
mai cu seamă seceta din vara

acestui an, care a afectat întreg
teritoriul Republicii Moldova și
a compromis recolta culturilor
agricole, este evidentă necesitatea de asigurare a condițiilor
optime pentru dezvoltarea agriculturii independente de variații climaterice. Un mijloc eficient în acest sens îl constituie
creșterea suprafețelor agricole
irigate artificial”, se menționează în nota informativă.
Autorii inițiativei legislative
mai precizează că “rambursarea cheltuielilor pentru resursele energetice utilizate la pomparea apei pentru irigație din
fondul de stat de subvenționare

în domeniul agricol va constitui
un stimulent important pentru
dezvoltarea agriculturii bazate
pe sisteme de irigație și îi va asigura un randament înalt”.
Potrivit datelor statistice,
în Republica Moldova secetele
sunt înregistrate o dată la 3-4
ani. Pentru diminuarea impactului secetelor, în scopul asigurării unei agriculturi competitive, agricultorii au construit
sisteme de irigare artificială. În
sezonul agricol curent au fost
irigate 3 700 ha. Cheltuielile
pentru achiziționarea resurselor energetice au constituit 5,4
mil. lei.

Moldova și Israelul
Ministerul agriculturii va atrage investitori
vor colabora în domeniul străini în domeniul energiei regenerabile
agroalimentar
Republica Moldova și Israelul își vor intensifica colaborarea în domeniul agroalimentar,
după ce în timpul recentei vizite
în Israel, ministrul Agriculturii
și Industriei Alimentare, Vasile
Bumacov, în calitate de copreședinte al Comisiei Mixte Interguvernamentale moldo-israeliene a semnat un protocol de
colaborare în acest sens cu copreședintele israelian al comisiei, Stas Misezhnicov, ministru
al Turismului.
Ministerul Agriculturii informează că în contextul semnării documentului cele două
țări își vor intensifica cooperarea tehnică în sectorul agricol,
vor face schimb de informații
utile și de interes reciproc, în
vederea consolidării conlucrării
în domeniul agrar. Protocolul
prevede, în special, încurajarea
lansării proiectelor comune în
sectoare precum: alimentarea
cu apă și sisteme moderne de
irigație, sere, creșterea păsărilor, agricultura ecologică.
Documentul stipulează și
intensificarea cooperării conti-

nue în vederea punerii în aplicare a unui proiect de creare a
laboratorului de determinare
a reziduurilor de pesticide în
plante, sol și produse vegetale,
iar în acest scop - identificarea
potențialilor parteneri pentru
realizarea proiectului.
Un capitol aparte reflectă
importanța consolidării cooperării reciproce în domeniul
dezvoltării rurale: schimbul de
experiență în domeniul funcționării instituțiilor și organismelor pentru punerea în aplicare
a politicilor de dezvoltare regională.
Totodată, urmează să fie
determinate măsurile de colaborare interministerială, cu
scopul de a identifica proiecte
comune, schimbul de experiență în dezvoltarea capacităților
tehnice de elaborare și punere
în practică a proiectelor comune cu preluarea practicilor israeliene.
În ședință, Israelul a accepta să ofere o mie de locuri de
muncă legale pentru muncitori
moldoveni.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare își propune
să atragă companii străine care
să investească în domeniul producerii energiei regenerabile.
Viceministrul Agriculturii și
Industriei Alimentare, Dumitru
Godoroja, a spus că în timpul
apropiat la Chișinău se va desfășura un forum internațional
de identificare a companiilor
care să investească în domeniul
energiei regenerabile în agricultură.
“Un forum de acest gen s-a
desfășurat recent în Italia și a
fost organizat de Compania Polienergie, una dintre cele mai
importante companii italiene în
domeniul energiei regenerabile
și proiectării liniilor electrice
pentru distribuție. Anume acolo ne-a venit ideea de organizare a unui astfel de eveniment
și la Chișinău. Cele peste 50 de
companii străine care vor participa la forum vor fi informate
despre potențialul Republicii

Moldova și necesitățile investiționale. Moldova are un potențial mare de producere a biomasei, biogazului sau a energiei din surse regenerabile. În
perioada de toamnă, terenurile
agricole abundă în paie uscate,
pănuși sau bețe de floarea-soarelui. Toate aceste resurse ar

putea salva economia națională, fiind folosite la producerea
biomasei”, a spus viceministrul.
Godoroja a mai spus că agricultorii care au sere sau ferme,
care necesită căldură, trebuie
să valorifice biocombustibilul,
nu să cheltuiască bani pentru
energie electrică sau termică.

Bugetul în agricultură pentru anul 2013
a fost majorat cu 60%
Proiectul Legii bugetului de
stat pentru anul 2013 prevede
majorarea fondurilor în agricultură cu aproape 60% față
de anul curent. Ministrul agriculturii și industriei alimentare, Vasile Bumacov, a declarat
pentru Info-Prim Neo că aceste
fonduri vor ajuta la diminuarea
efectelor secetei.
„162 mln merg la compensarea pierderilor din cauza
secetei, alte 60 mil. vin pentru proiecte pilot. 12 mln sunt
pentru procurarea de nutreț la
animale. Încă 60 mil. de lei vor
veni să completeze sistemul de
subvenționare a agricultorilor”,

a comunicat ministrul.
Potrivit evaluării efectuate
de către Ministerul Agriculturii
și experți internaționali de la
Organizația pentru Alimentație

și Agricultură a Națiunilor Unite
și PNUD, pierderile în agricultura Moldovei, ca urmare a secetei, se estimează la 2,5 mlrd lei.
Guvernul a decis acordarea
subvențiilor în mărime de 200
lei la hectar pentru lucrările
de însămânțare de toamnă. De
ajutor similar agricultorii vor
beneficia și primăvara, în timpul lucrărilor de însămânțare
a terenurilor. Evaluarea necesităților va fi efectuată prin intermediul Agenției de Plăți și
Intervenții. Cele mai afectate
de secetă sunt raioanele Cahul,
Cantemir, Căușeni, Taraclia și
UTA Găgăuzia.

BIOENERGIE
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Experți polonezi: Moldova trebuie să profite
de sectorul agricol și să producă bioenergie
Țările care nu întreprind ceva pentru
a ocroti mediul și a utiliza rațional energia, nu vor beneficia de colaborarea cu
Uniunea Europeană. Întreprinderile din
Moldova, în special, cele mici și mijlocii,
trebuie să valorifice potențialul enorm pe
care îl oferă sectorul agricol pentru a produce bioenergie. Transformând deșeurile
agricole în biomasă, teoretic, Republica
Moldova și-ar putea asigura necesitățile
de energie, sunt de părere experții Institutului European din Lodz, Polonia.
Analiza situației din sectorul energetic al Moldovei a fost prezentată în cadrul
Conferinței “Posibilitățile de colaborare
dintre Regiunea Lodz și Republica Moldova, care s-a desfășurat, ieri, în orașul
Lodz. Evenimentul a făcut parte din programul vizitei de studiu în Polonia, ce are
loc în perioada 13-18 octombrie curent și
la care participă 20 de agenți economici
din Moldova, inclusiv din stânga Nistrului, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al Camerei de Comerț și Industrie, în deschiderea
manifestării, Marek Kudla, reprezentant
al administrației publice din Regiunea
Lodz, a familiarizat delegația din Moldova cu oportunitățile investiționale ale Lodzului, îndemnându-i pe întreprinzători
să inițieze noi parteneriate de colaborare.
La rândul său, vicepreședintele CCI,

Tudor Olaru, conducătorul delegației, a
vorbit despre climatul de afaceri din țara
noastră, axându-se pe sectorul agricol și
pe cel al energiei regenerabile. “Experiența Poloniei în domeniu este binevenită. Grupul de agenți economici pe care
îl conduc este format preponderent din
întreprinderi din sectorul agroalimentar.
Businessmenii sunt interesați de preluarea bunelor practici în agricultură, dar și
de sporirea eficienței energetice. Deoarece prețul la sursele tradiționale de energie crește permanent, acest fapt are con-

secințe și asupra stabilirii prețului la produsul finit. Având costuri mult mai mari,
mărfurile respective nu sunt competitive.
În context, CCI întreprinde deja măsuri
pentru a redresa situația, derulând proiectul EUREM, care pregătește manageri
în eficiență energetică” , a precizat Tudor
Olaru.
Specialiștii din Polonia s-au documentat foarte amplu despre Moldova și
au propus soluții pentru producerea biogazului, a energiei termice și electrice din
resurse regenerabile, precum deșeurile

ce provin în urma producerii vinului, a
zahărului, uleiului, deșeurile din zootehnie etc. Astfel, experta poloneză Karina
Michalska s-a arătat nedumerită de faptul că, deși agricultura reprezintă ramura
principală a economiei Moldovei, oferind
diverse bioresurse, țara noastră practic
nu le utilizează. “Este paradoxal că sunteți dependenți de importul de energie.
Dacă ați valorifica deșeurile din agricultură, energia eoliană, solară, pluvială și
geotermală, ați putea produce biogaz,
energie termică și electrică pe parcursul
întregului an, fapt ce v-ar sigura necesarul de energie. Ar fi bine ca întreprinderile mici și mijlocii să investească în instalații pentru prelucrarea deșeurilor din
agricultură, producând energie pentru
consum propriu. Ulterior, aceste practici
se pot extinde la nivel de localitate, regiune, țară”, a mai accentuat sursa citată.
Ewa Kochanska, director al Departamentului pentru Inovații al organizației
poloneze “ProAkademia”, a menționat
că, deoarece producerea energiei din surse regenerabile este mai eficientă, Polonia importă biomasă din Ucraina, Bulgaria, iar la aceste state s-ar putea alătura și
Moldova. UE nu va colabora cu țări care
nu întreprind nimic pentru a ocroti mediul și a utiliza rațional energia, notează
MOLDPRES.

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

www.agrimarket-blacksea.com vă oferă posibilitatea gratuită de a:
- plasa oferte comerciale
- vizualiza prețurile săptămânale pentru 15 poziții de legume și 10 de
fructe de pe 10 piețe din România, Ucraina și Republica Moldova
- utiliza baza de date a companiilor
- accesa studiile marketing pe produse de valoare înaltă
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REZULTATUL SECETEI: Producția agricolă a scăzut cu 22%
În Moldova, producția agricolă totală, în toate categoriile
de gospodării, în 9 luni ale anului 2012, comparativ cu aceeași perioadă din 2011, a scăzut cu 21,6%. Conform datelor
prezentate de Biroul Național
de Statistică, scăderea acestui indicator s-a datorat unei
descreșteri semnificative a volumului de producție vegetală
ca urmare a secetei din această
vară - cu 33,1%.
Volumul producției de origine animalieră, în ianuarie-septembrie 2012, a scăzut cu 0,3%.
Un impact negativ semnificativ
asupra producției vegetale în
țară a avut reducerea randamentului culturilor cerealiere.

Potrivit datelor preliminare,
randamentul total al grîului, în
toate categoriile din de gospodării din Moldova, a constituit

460 mii tone, ceea ce reprezintă cu 42% mai puțin decît anul
trecut.
Recolta orzului a fost de
aproximativ 110 mii tone, ceea
ce ereprezină doar 66 la sută
din recolta obținută în anul
precedent. Randamentul mediu de cereale și leguminoase
în acest an a fost de 16,4 chintale pe hectar, ceea ce reprezintă
o scădere cu 35% față de 2011,
iar producția de grîu a fost de
16,9 q/ ha (-39% față de 2011),
productivitatea orz - 14,5% q/
ha (27%), porumb - 10,3 q/
ha (70%). Potrivit statisticilor
oficiale, în special, în ianuarieseptembrie 2012, în Republica
Moldova producția (creșterea)
de animale și păsări de curte
(în masă vie) a crescut, în comparație cu aceeași perioadă din

Expoziția Farmer se va desfășura
în perioada 24-27 octombrie
În perioada 24-27 octombrie 2012 la
Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” se va desfășura ediția a XXII-a a
Expoziției-tîrg Internaționale Specializate de produse, utilaje, tehnologii agricole și meșteșuguri „Farmer”. Expoziția
va întruni companii agricole, gospodării
țărănești și de fermieri din toate raioanele republicii, asociații naționale și
proiecte internaționale. Oferta expozițională din acest an va include un spectru
vast de produse și tehnologii necesare
pentru activitatea eficientă a companii-

lor agricole, a gospodăriilor țărănești și
de fermieri, precum și întreg asortimentul de produse agricole autohtone.
Semințele, puieții și materialul săditor constituie, tradițional, cel mai vast
segment al expoziției.
Expozanții vor oferta noi soiuri și hibrizi cu perioadă diferită de maturare a
plantelor legumicole și a celor cerealiere. Această secțiune va fi completată de
realizările selecției în producerea materialului fructifer de plantare. Fermierilor li se vor oferi și îngrășăminte minerale, biostimulatori
și îngrășăminte chimice, nutrienți vegetali naturali etc.
În cadrul expoziției, reprezentanții gospodăriilor de
fermieri și țărănești
vor beneficia de
consultații privind
posibilitățile
de
dezvoltare și asigurare a businessului
agricol.
La expoziție va
participa și Federația Națională a
Agricultorilor din
Moldova „AGROinform” alături de
câteva cooperative
membre.

2011, cu 3,5% - pînă la 129,6
mii tone, datorită unei creșteri
a producției de carne în gospodăriile agricloe cu 9% - pînă
la 34 mii tone și gospodăriile
populației - cu 1,7% - la 95,6
mii tone.
În general, producția de carne de porc a crescut cu 6%, carne de oaie - cu 3,8%, carne de
pasăre - cu 0,4%, carne de vită
- cu 0,2%. Producția de lapte de
vacă a scăzut cu 3,8% - pînă la
395,7 mii tone, în primele 9 luni
ale anului 2012, comparativ cu
aceeasi perioadă din 2011, datorită reducerii producției de
lapte în gospodăriile populației

ției lor în gospodării cu 16,5%
- la 289,8 milioane de unități,
precum și în ferme - cu 0,5% pînă la 169,5 milioane de unități din cauza scăderii de productivitate a găinilor ouătoare,
precum și numărul acestora.
Seceta anului 2012, a cauzat pierderi esențiale ale volumelor de producție agricolă nu
numai în Republica Moldova,
dar și în alte regiuni și state ale
lumii. Astfel, au avut de suferit, în primul rând, asemenea
exportatori principali de produse cerealiere, precum sunt:
SUA, Federația Rusă, Ucraina și alți producători mondi-

cu 4,1% - pînă la 383,1 mii tone,
în timp ce producția laptelui în
întreprinderile agricole a crescut cu 8, 8% - la 12,6 mii tone.
Producția de ouă în ianuarie-septembrie 2012 a scăzut
cu 11,2% - pînă la 459,3 mil. de
unități, prin reducerea produc-

ali de importanță a culturilor
cerealiere. Drept consecință,
la bursele principale din SUA,
spre exemplu, prețul grâului de
toamnă a crescut alarmant în
luna iulie 2012, cu 35-40% (de
la 250până la 350 dolari SUA
pentru o tonă).

Compania Nic-Ol din orașul Edineț
produce la comandă:

 linii de calibrare a merelor

 descărcătoare mecanice pentru containere

 stupi pentru  mânere mecaalbine
nice pentru captarea containerelor

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

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

INTERNAŢIONAL
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Înstrăinarea terenurilor agricole din România:
BENEFICII ȘI CAPCANE
Liberalizarea pieței funciare din 2014 reprezintă o sabie cu două
tăișuri pentru România. Pe de o parte, piața terenurilor s-ar putea
bucura de o creștere a cererii, dar pe de altă parte, o astfel de măsură
poate încuraja specula imobiliară, în defavoarea producătorilor.
Piața funciară se va liberaliza din 2014, permițând străinilor
să cumpere terenuri agricole în România. Ministerul Agriculturii încearcă să găsească soluții de a limita achizițiile străinilor,
măsuri care sunt, în parte, aprobate și de jucătorii de pe piață.
Totuși, ce se schimba?
Potrivit legislației în vigoare, terenurile agricole pot fi
achiziționate de către persoanele fizice străine care au domiciliul stabil în România sau de firme cu acționariat străin.
În prezent, potrivit datelor MADR, 8,5% (700.000 de hectare) din
suprafața arabilă a României este deținută de investitori străini. Într-un clasament al cumpărătorilor de teren în România, pe
primele locuri se află Italia, cu 24,29%, urmată de Germania cu
15,48% și de țările arabe cu 9,98%.
De asemenea, Ungaria deține 8,17% din cele peste 700.000
de hectare deținute de străini, Spania (6,22%), Austria (6,13%),
Danemarca (4,52%), Grecia și Olanda câte 2,4% și Turcia 0,78%.
Ce s-ar putea schimba din 2014?
Liberalizarea pieței funciare ar putea aduce un „nou val” de
investitori străini. Pentru a limita achizițiile de terenuri agricole,
Ministerul Agriculturii român vrea sa înființeze o Agenție a Domeniilor Statului, care să dea aviz persoanelor care vor să cumpere terenuri.

Cum funcționează
sistemul în alte
țări europene?
Potrivit fostului secretar de stat
în Agricultură, Adrian Rădulescu, limitarea vânzărilor de terenuri către străini
se poate face prin introducerea unor criterii clare, asemenea celor existente în
alte state europene.
„Germania are o asemenea agenție
și ea cumpăra teren de la stat. Terenurile le folosește atunci când construiește
poduri, șosele, deci sunt considerate terenuri la schimb sau pentru exploatații,
dar exploatații deja începute și care își
măresc suprafața.
În Franța trebuie să ai studii de specialitate ca să poți cumpăra terenuri

agricole. Sunt multe condiții acolo. Când
ai ieșit la pensie, ești obligat să îți vinzi
exploatația, nu poți să lucrezi. Dacă vrei
să dai terenurile copilului tău, el va trebuie să obțină credit de la bancă și să îți
cumpere terenurile, nu le poți ceda, a
explicat Rădulescu.

Și fermierii români
au de câștigat
Aurel Popescu, președintele Rompan, crede că introducerea unor condiții
clare pentru investitorii străini, îi avantajează și pe români.
„Este clar că acordul pe care l-am
făcut cu UE prevede că trebuie să dăm
drumul la vânzări străinilor, dar dacă
punem condiții, le dăm astfel șansa și
agricultorilor români să rămână pe piață. Trebuie să intrăm și în pielea celor
care vor să vândă. Ei au așteptat această
liberalizare, ca să vândă la un preț mai
bun, întrucât prețurile practicate în România sunt încă foarte mici, comparativ
cu ce se întâmplă în alte state europene”,
a declarat Popescu.

Calcaiul lui Ahile:
„falșii investitori”
Atât președintele Rompan cât și
Adrian Rădulescu subliniază că este

nevoie de criterii care să ajute la diferențierea dintre investitorii străini care
fac afaceri cu terenurile din România și
cei care urmăresc să lucreze aceste terenuri: „Sigur că avantajele economice
ar fi că terenurile nelucrate le punem
în folosință, dar în același timp avem și
experiența hipermarketurilor care vin și
scot profitul din țară și nu rămâne nimic
de investiții aici. Este o cale de mijloc,
este greu sa apreciezi care sunt de bună
intenție și care nu”, a adăugat Popescu.
Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat că România ar putea limita achizițiile de terenuri de
către străini, din 2014. Anul viitor, va
fi pregătită o agenție, cel mai probabil
Agenția Domeniilor Statului, pentru a
fi „un fel jucător pe piața funciara” și
care să dea aviz persoanelor fizice străine interesate de achiziția de terenuri
în România, după modelul altor state
membre.
Și mai tranșant, premierul ungar
Viktor Orban a anunțat că schimbări legislative care vor fi adoptate în curând,
vor împiedica străinii să cumpere terenuri
agricole în Ungaria, informează AFP.
Șeful guvernului ungar a declarat că
odată intrată în vigoare legislația, investitorii străini nu vor mai putea achiziționa terenuri arabile, dând asigurări că

reguli similare se aplică în țări precum
Franța sau Austria.
În Republica Moldova legea deocamdată nu permite ca rezidenții străini
să poată cumpăra și să fie proprietari de
terenuri. Asta însă de jure. De facto, sunt
mulți străini care dețin în proprietate terenuri agricole prin persoane interpuse,
având documente care confirmă că proprietarul terenului respectiv este un cetățean al Moldovei sau o companie locală.
“Confirm asta deoarece personal am cunoscut asemenea situații, pe durata cînd
am oferit consultanță Programului Compact cu privire la elaborarea planului de
strămutare a unor terenuri agricole în cadrul proiectului de reabilitare a traseului
național Sărăteni-Soroca-Unguri. Identificasem o companie, înregistrată în 2008
și de altfel chiar cu fondatori străini, asta
fiind de fapt un cumpărător activ, să zicem, de terenuri din întreaga țară. De
regulă aceste terenuri sunt achiziționate
pe bani de nimic, de la țărani care sunt
măguliți cu prețuri „mari” în, bun asta în
viziunea ofertanților, terenuri care sunt
amplasate în preajma unor locații strategice, cum ar fi de-a lungul autostrăzilor
principale, ca ulterior să fie vândute statului sau altor persoane terțe la prețuri
de câteva ori mai mari”, afirmă analistul
economic, Iurie Gotișan.

Stocurile de cereale ale Rusiei sunt în puternică scădere în raport cu 2011
Stocurile de cereale ale
Rusiei au scăzut în 2012
cu 26,2% în raport cu anul
trecut, în contextul în care
mai multe regiuni agricole
au fost puternic afectate
de secetă, potrivit datelor
publicate vineri de serviciul federal de statistică
Rosstat.
La 1 octombrie anul curent, stocurile celui de-al
treilea exportator mondi-

al de cereale se ridicau la
35,8 milioane de tone, față
de 48,5 milioane de tone
la 1 octombrie 2011.
Lovită în cursul iernii
de episoade de îngheț, iar
în timpul verii, de secetă,
Rusia și-a redus în mai
multe rînduri previziunile
privind recolta din 2012.
La sfîrșitul lunii august, ministrul agriculturii a anunțat că recolta

pentru 2012 va înregistra
între 70 și 75 de milioane
de tone de cereale, net inferioară celei din 2011 (în
jur de 94,2 milioane de
tone).
Autoritățile ruse nu au
impus, totuși, un embargo
pe exporturile de cereale,
cum au făcut în 2010, cînd
țara a fost afectată de o secetă fără precedent, adaugă sursa citată.
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Cereri și Oferte – perioada 1 - 15 octombrie 2012 (www. agravista.md)
OFERTE
Nume produs

Descriere produsului

Cantitate

Regiune

Orz

Comercializez seminţe de orz, soiul
Ghetman, prima
reproducţie.

10 tone

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

Soia

Vând soia

40 tone

Glodeni, str. Suveranităţii, 95, Telefon: (249)
26172, Telefon mobil: 069524999, Fax: (249)
26541, Email: boubatrinveronica@mail.ru

Soia

Vând soia

60 tone

Glodeni, s. Petrunea, Telefon: (249) 92244, Telefon mobil: 067182351

Fasole uscată

Comercializez fasole 1 tonă

PRODUSE CEREALIERE
Grâu

Vând grâu alimentar,
150 box
22% gluten, 90% IDC

Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75212

Grâu

Se vinde grâu furajer 80 tone

Făleşti, s. Horeşti, Telefon: (259) 63830, Telefon
mobil: 069108602

Grâu

Comercializez grâu
alimentar, conţinutul 50 tone
de gluten 23%

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

Vând grâu

70 tone

Glodeni, str. Suveranităţii, 95, Telefon: (249)
26172, Telefon mobil: 069524999, Fax: (249)
26541, Email: boubatrinveronica@mail.ru

20 tone

Cantemir, s. Cania, Telefon: (273) 40-3-19, Telefon mobil: 79873647

3 tone

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

Grâu
Grâu
Grâu

Comercializez grâu
Comercializez grâu

Cantemir, s. Cania, Telefon: (273) 2-22-64, Telefon mobil: 69445949

PRODUSE APICOLE
Produse apicole

Vând miere de albină 400 kg

Glodeni, s. Danul, Telefon: (249) 71242

Produse apicole

Vând miere de albină 500 kg

Glodeni, s. Clococeni, Telefon: (249) 59365, Telefon mobil: 078379425

Produse apicole

Comercializez miere
1 tonă
de albină

Cantemir, s. Cania, Telefon: (273) 22511

Produse apicole

Vând miere de albină 500 kg

Glodeni, s. Ciuciulea, Telefon: (249) 79391

Produse apicole

Miere polifloră

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

Nisporeni, s. Barboieni, Telefon mobil: 60346562

Produse apicole

Miere de albină poli1 tona
floră, calitate bună

Făleşti, str. Bălţului 1, Telefon: (259) 21249

Glodeni, s. Petrunea, Telefon: (249) 92244, Telefon mobil: 067182351

Porumb

Vând porumb boabe 40 tone

Porumb

Comercializează
porumb boabe din
recolta anului 2011

Porumb

Se vinde porumb

25 tone

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

Produse apicole

Comercializez miere
200 kg
de albină de mai .

Nisporeni, s. Drojdieni, Telefon: (264) 42617,
Telefon mobil: 069359009

Porumb

Comercializez porumb boabe

25 tone

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

Produse apicole

Făleşti, s. Pietrosu, Telefon: (259) 56384

Porumb

Vând porumb de
calitate bună

10 tone

Nisporeni, s. Şişcani, Telefon: (264) 42-3-18,
Telefon mobil: 069230675

Miere de albină,
polifloră, de calitate 600 kg
bună

Porumb

20 tone

Cantemir, s. Cania, Telefon: (273) 40-3-19, Telefon mobil: 79873647

Miere de albină calitativă

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

Comercializez porumb

Produse apicole

Vând miere de albină 300 kg

Porumb

Se vinde porumb

15 tone

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

Produse apicole

Porumb

Vând porumb boabe 50 tone

Glodeni, str. Suveranităţii, 95, Telefon: (249)
26172, Telefon mobil: 069524999, Fax: (249)
26541, Email: boubatrinveronica@mail.ru

Porumb

Vând porumb boabe 5 tone

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

Floarea-soarelui

Comercializez floarea-soarelui

12 tone

Cantemir, s. Cania, Telefon: (273) 40-3-19, Telefon mobil: 79873647

Floarea-soarelui

Vând floarea soarelui

10 tone

Glodeni, s. Petrunea, Telefon mobil: 069279529

Floarea-soarelui

Se vinde floarea
soarelui, de calitate
bună

100 tone

Făleşti, s. Albineţul Vechi, Telefon: (259) 70321

Floarea-soarelui

Floarea soarelui
pentru ulei

300 tone

Ungheni, str. Naţională 17, Telefon: (236) 23051,
Telefon mobil: 069139292, Fax: (236) 23808,
Email: mdsperanta@mail.ru

Floarea-soarelui

Floarea soarelui
pentru ulei

150 tone

Ungheni, s. Cetireni, Telefon: (236) 41236, Telefon mobil: 079613223

Floarea-soarelui

Comercializez Floa50 tona
rea soarelui

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

Floarea-soarelui

Comercializez floarea soarelui

Glodeni, str. Suveranităţii, 95, Telefon: (249)
26172, Telefon mobil: 069524999, Fax: (249)
26541, Email: boubatrinveronica@mail.ru

Floarea-soarelui

Vând floarea soare200 tone
lui pentru ulei

Floarea-soarelui

Se comercializează
floarea soarelui de
calitate bună

nelimitat

Floarea-soarelui

Floarea soarelui
pentru ulei

200 tone

Floarea-soarelui

Comercializez floarea soarelui pentru
ulei

60 tone

Hânceşti, Telefon: (269) 23408, 068083841, Telefon mobil: 069711006

Floarea-soarelui

Floarea soarelui
pentru ulei

Mere

Vând mere de
toamnă

80 tone

250 tone

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

Ungheni, s. Coşeni, Telefon: (236) 92023, (236)
92024, Telefon mobil: 067255800

Mere

Se vând mere soiurile Simirenco,
Idared, Golden

10 tone

Făleşti, s. Coşcodeni, Telefon: (259) 36409, Telefon mobil: 068237471

Mere

Mere de toamnă

200 tone

Ungheni, s. Floreni, Telefon: (236) 29714, (236)
93862, Telefon mobil: 069249049, Fax: (236)
24107, Email: lefcons@yahoo.com

70 tone

300 kg

200 kg

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

LEGUME
Varză

Comercializez varză 5 tone

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

Varză

Vând varză

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

Varză

Comercializez varză 15 tone

Ungheni, s. Manoileşti, Telefon: (236) 73253,
Email: vladislav_glodeanu@mail.ru

Varză

Comercializez varză 5 tone

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

Varză

Vând varză

1 tonă

Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 41977

Varză

Vând varză

10 tone

Glodeni, Telefon: (249) 23842

Roşii

Comercializez roşii

25 tone

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

Roşii

Vând roşii

20 tone

Ungheni, s. Manoileşti, Telefon: (236) 73253,
Email: vladislav_glodeanu@mail.ru

Roşii

Vând roşii de calitate 10 tone

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

Roşii

Comercializăm roşii 800 kg

Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 41977

Roşii

Vând roşii

10 tone

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

Roşii

Vând roşii

30 tone

Ungheni, s. Chirileni, Telefon mobil: 060074973

Roşii

Vând roşii

500 kg

Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249) 42059, Telefon mobil: 69553231

Ungheni, s. Manoileşti, Manager: Diaconu Mihai,
Telefon mobil: 069947447

Gogoşari

Vând gogoşari

500 kg

Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249) 42059, Telefon mobil: 69553231

Făleşti, s. Horeşti, Telefon: (259) 63830, Telefon
mobil: 069108602

Ardei dulce

Comercializez ardei
dulce

1 tonă

Glodeni, s. Balatina, Telefon: (249) 42059, Telefon mobil: 69553231

Ardei dulce

Vând ardei dulce

1 tonă

Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 41977

Vinete

Vând vinete

500 kg

Glodeni, s. Cajba, Telefon: (249) 41977

2 tone

Glodeni, Telefon: (249) 23842

Ungheni, s. Buşila, Telefon: (236) 75300

Ridiche neagră Vând ridiche neagră

Orz

Se vinde orz

50 tone

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

Orz

Vând seminţe de orz
de primăvară, Vacu- 20 tone
la, prima reproducţie

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

50 tone

FRUCTE
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Mere

Mere soiuri de iarnă 300 tone

Ungheni, s. Floreni, Telefon: (236) 29714, (236)
93862, Telefon mobil: 069249049, Fax: (236)
24107, Email: lefcons@yahoo.com

Mere

Mere soiul Idared,
Banan

Nisporeni, str. Ion Creanga 71, Telefon: (264)
24810, (264) 22418

Mere
Mere

20 tone

Sunt de calitate bună 10 tone
Mere Golden, Simirenco

150 tone

Nisporeni, str. Nirnova,10, Telefon: (264) 24501,
Telefon mobil: (795)25358, Email: ncaragia@
rambler.ru
Ungheni, s. Manoileşti, Telefon mobil:
069947447

Echipamente
agricole

Se vinde tractor
T-70S

ALTELE
Pepiniere
viticole şi pomicole

Stoloni de căpşune

Ungheni, str. Decebal, 66, Telefon: (236)22389,
1000 bucăţi Telefon mobil: 069413717, Email: procvet12@
yandex.ru

Produse de
morărit

Comercializez făină
de grâu

1.5 tone

Produse de
morărit

Comercializez făină
de porumb de calita- 50 tona
te bună

Nisporeni, Iurceni, Telefon: (264) 49280, Email:
mereutaiurie@hotmail.ru

Băuturi alcoolice

Comercializăm vin
alb din struguri de
noua

Hânceşti, s. Buţeni, Telefon: (269) 23408

Struguri

2 tone

Ungheni, s. Drujba, Telefon: (236) 62336, Telefon
mobil: 069757384

Struguri

Comercializez struguri, soiul Moldova

5 tone

Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: (264) 48246

Struguri

Comercializez struguri soiul Moldova

5 tone

Nisporeni, Nisporeni, Telefon: (264) 0264 2-3261, Telefon mobil: 079659277

Struguri

Propunem spre comercializare struguri
nelimitat
ecologici Muscat de
Hamburg şi Cardinal

Chisinau, Telefon: (22) 240157, Fax: (22) 225185,
Email: srldelectar@mail.ru

Gutui

Gutui

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

Grâu

Fructe uscate

Comercializez prune
15 tone
uscate

Nisporeni, str. Viilor -144, Telefon: (264) 2-3050, Telefon mobil: 067123050

Mere

Mere soiuri de iarnă 200 tone

Echipamente
agricole
Pepiniere
viticole si
pomicole

Procur cutie de
viteză T-150K

Struguri

Struguri de masă

Sorg

Cumpăr sămânţă de
100 kg
sorg

PRODUSE ANIMALIERE
Produse animaliere

Oua de prepeliţă

10000 bucăţi

Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 25624, Telefon mobil: 067180989

Produse animaliere

Ouă de găină

10000 bucăţi

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

ECHIPAMENTE AGRICOLE
Echipamente
agricole

Tractor T-40, anul
fabricării - 1992, în
stare foarte bună

1 unitate

Ungheni, s. Bereşti, Telefon: (236) 93421

Echipamente
agricole

Sistem de irigare
prin picurare JONDIR, anul fabricării
2010, stare tehnica
funcţională

1 unitate

Făleşti, s. Albineţul Vechi, Telefon: (259) 70023,
Telefon mobil: 060063686

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

1 unitate

Vând struguri, soiul
Moldova

2 tone

15

Cantemir, s. Cania, Telefon mobil: 79366422

3000 litri

CERERI
Nume produs

Descriere
produsului
Cumpăr grâu
alimentar 23%
gluten, 90% IDC

Cantitate

Ungheni, s. Valea Mare, Director executiv:
Pelipetchi Nicolae, Telefon mobil: 069709309

500 tone

Chişinău, Manager: Olaru Anatol, Telefon mobil:
069122350
Cantemir , s.Cania, Telefon: 40-3-19, Telefon
mobil: 79873647

1 bucată

Procur butaşi vita de
300 bucăţi
vie soiul „Bianca”
50 tone

Regiune

Cantemir, s.Cania, Telefon: 40-3-37, Telefon
mobil: 68020630
Ungheni, or. Cornesti, Manager: Popa Grigore,
Telefon mobil: 068296963
Cahul, tel. 029956277, telefon mobil:
078141123

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

MONITORIZAREA PIEŢEI ANGRO
DE FRUCTE ŞI LEGUME

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

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

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

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

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

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

Abonaţi-Vă la ziarul AGROMEDIAINFORM
şi Veţi primi:

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

132 de lei
pentru abonament anual

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

Preţuri de abonare (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

12

36

72

108

132

* august vacanţă

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

21948

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

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

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

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE
NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI:

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

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

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

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

