Cultura gutuiului - puţin
pretenţioasă, cu număr redus
de boli şi dăunători
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În 2013 Agenția de Intervenție și Plăți
în Agricultură va aplica noi măsuri
de subvenționare
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Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA) a instituit noi măsuri
de subvenționare pentru anul 2013
Directorul AIPA, Petru Maleru, a
declarat că în premieră, în anul viitor
agricultorii vor primi subvenții de la
stat pentru defrișarea viilor și livezilor
bătrâne și neproductive.
„În acest context au fost alocate peste opt mil. lei, astfel, agricultorii vor
primi câte patru mii lei la hectar defrișat. Tot în acest an vor fi compensate
parțial cheltuielile notariale și cadastrale pentru consolidarea terenurilor
agricole. Pentru această măsură sunt
prevăzute subvenții în valoare de 30%
din costurile suportate. Pentru anul
viitor agricultorii care vor iriga terenurile agricole vor primi compensații în
valoare de 50% din cheltuielile pentru
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

curentul electric. Printre măsurile care
vor fi subvenționate la anul se numără stimularea creditării producătorilor
agricoli de către instituțiile financiare, stimularea asigurării riscurilor de
producție în agricultură, a investițiilor
pentru înființarea plantațiilor multianuale și promovarea producției vitivinicole. Totodată vor fi subvenționate
investițiile pentru producerea legumelor pe teren protejat, investițiile în
procurarea tehnicii și utilajului agricol,
procurarea animalelor de prăsilă, investițiile în dezvoltarea infrastructurii
post-recoltare și procesare”, a precizat
sursa Maleru.
Directorul AIPA a spus că în anul

2013 vor putea beneficia de subvenții
și agricultorii care au făcut învestiții
în toamna anului 2012. „Dacă Guvernul va aviza pozitiv noul regulament
de subvenționare, beneficiarii vor
putea depune cereri de subvenționare după data de 20 ianuarie 2013”, a
încheiat Maleru. Peste 600 mil. lei
au fost alocați agriculturii pentru
anul 2013. Suma de subvenționare
constituie 440 mil. lei, restul banilor
fiind direcționați pentru combaterea consecințelor secetei, în special,
semănatul culturilor cerealiere de
primăvară - grâu, orz și porumb. În
anul 2012 suma de subvenționare a
fost de 400 mil. lei.

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

Moldova trebuie să ia măsuri urgente
pentru asigurarea populaţiei cu apă
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Comercializarea merelor în acest
sezon decurge anevoios

Prețurile la produsele alimentare
se vor majora în 2013

Tot mai mulți producători de
mere din Moldova susțin, că comercializarea merelor în acest sezon decurge anevoios. Prețul merelor a înregistrat o scădere semnificativă, până la 2 lei pentru un
kilogram. În acest caz, producătorii de mere au preferat să depoziteze producția în frigider, așteptând
prețuri mai bune.
Potrivit sursei freshmarket.ru, la
mijlocul lunii octombrie, curent în
Rusia s-au înregistrat cele mai mici
preturi la mere, comparativ cu perioadele similare din ultimii 3 ani. Pe
piețele angro din Moscova merele
se comercializau cu 15-25 RUR/kg
(0,37-0,62 EURO/kg). La moment,
piața rusă este suprasaturată cu
mere, iar comercializarea merelor,
chiar și la prețuri mai mici decurge anevoios. În anul curent, Rusia,
e posibil să atingă, un record după
cantitatea de mere recoltate, și anume circa 1,6 mil. tone.
Potrivit aceleiași surse, la mijlocul lunii octombrie, în Ucraina

„Seceta din acest an și riscurile unor
șocuri de ofertă ne-au făcut să evaluăm în
creștere prețurile la produsele alimentare. Șocul principal îl așteptăm în trimestrul
doi al anului viitor, care va fi mai mic, totuși, decât cel din trimestrul trei din 2011”,
a menționat guvernatorul BNM, Dorin
Drăguțanu.
Prețurile vor crește mai mult decât
s-a așteptat. Banca Națională a Moldovei
(BNM) și-a revizuit în creștere prognoza
asupra inflației atât pentru acest an, cât și
pentru anul viitor, a anunțat Drăguțanu.
Potrivit noului Raport asupra inflației
pe termen mediu, la sfârșitul anului 2012,
rata anuală a inflației la sfârșitul anului
2012 se va plasa la nivelul de 4,1 la sută, în
creștere cu 0,2 puncte procentuale față de
prognoza fixată anterior.
„Majorarea prognozei s-a datorat evoluției prețurilor internaționale la petrol peste
așteptări, precum și intensificării impactului condițiilor meteorologice asupra prețurilor locale la produsele alimentare”, a explicat guvernatorul Băncii Naționale.
Și în 2013 prețurile vor crește mai mult
decât s-a prognozat inițial. Astfel, prognoza

prețurile de achiziție a merelor de
către exportatori constituiau 0,280,29 EURO/kg. Producătorii locali
se opun acestor prețuri, afirmând
că cele prielnice pentru ei ar fi 0,380,43 EURO/kg..
Polonia, în urma micșorării taxelor vamale la mere își va întări pozițiile pe piața Rusiei. În sezonul agricol 2011-2012 cota merelor poloneze
pe piața rusă a constituit circa 35 %.

inflației pentru anul viitor a fost majorată
până la 5,3 la sută, în creștere cu 1,4 puncte
procentuale.
Creșterea prețurilor va fi influențată de
scumpirea petrolului pe piețele internaționale. Acest fapt se va reflecta în prețurile
interne prin majorarea prețurilor la produsele energetice importate, dar și în majorarea costurilor de producție.
Guvernatorul BNM a vorbit și despre evoluția volumului depozitelor și creditelor la băncile din țară: „În ultimele trimestre urmărim o alungire a scăderii volumului
depozitelor și creditelor. Dar în general,
volumul crește. Nu ne bucură faptul că volumul creditelor și depozitelor e în scădere,
dar având în vedere că soldurile cresc, și
economia are acces la credite pe o perioadă mai lungă, ceea ce dovedește și faptul
că persoanele fizice sunt dispuse să își lase
economiile în gestiunea băncilor pe un termen mai lung. Populația are mai puțin bani,
aduce mai puțini bani la bancă, prin urmare, băncile au mai puțini bani pentru a oferi
credite. Avem o activitate de creditare mai
slabă decât în ultimele două trimestre ale
anului trecut”, a punctat Drăguțanu.

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 01.11.2012
Denumirea produsului

Piaţa agricolă Edineţ

Piaţa angro Bălţi

minim

maxim

mediu

minim

maxim

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

6,00
3,30
4,00
8,00
3,50
4,00
3,50
5,00
20,00
3,50
3,00

8,00
4,00
4,50
10,00
5,00
5,00
6,00
6,00
25,00
5,00
5,00

7,00
3,30
4,00
9,00
4,00
4,50
5,00
5,50
22,00
4,50
4,00

2,00
2,80
9,00
2,80
31,00
3,00
2,80
3,00
10,00
5,00
3,00
20,00
2,80
7,00
10,00
12,00
2,50

6,00
5,00
10,00
5,00
31,00
6,00
5,00
3,50
10,00
8,00
4,00
24,00
4,00
7,00
10,00
12,00
4,00

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

3,00
5,00
5,00
70,00
4,00
5,00
15,00
15,00
20,00

5,00
6,00
5,00
75,00
5,00
6,00
22,00
20,00
22,00

3,50
6,00
5,00
73,00
4,00
6,00
18,00
18,00
20,00

17,64
26,00
22,00
24,00
3,50
5,00
4,00
5,00
10,00
12,00
12,00
12,00

17,64
26,00
22,00
24,00
7,00
6,00
5,50
6,00
10,00
24,00
14,00
14,00

mediu
LEGUME
5,00
3,20
10,00
3,50
31,00
5,00
4,00
3,00
10,00
6,00
3,50
20,00
3,50
7,00
10,00
12,00
4,00
FRUCTE
17,64
26,00
22,00
24,00
5,00
5,50
5,00
5,00
10,00
16,00
14,00
14,00

Piaţa angro Chişinău
(Albişoara)
minim maxim mediu

Piaţa agricolă Ungheni

Piaţa agricolă Cahul

minim

maxim

mediu

minim
6,50
3,00
9,00
3,00
30,00
-

8,00
4,20
10,00
3,50
30,00
-

7,00
3,50
9,00
3,00
30,00
-

2,80
3,50
9,00
8,00
3,50
25,00
3,00
8,00
4,00

3,50
4,00
10,00
8,00
4,00
25,00
3,50
8,00
4,00

3,00
4,00
9,00
8,00
4,00
25,00
3,00
8,00
4,00

18,00
20,00
20,00
3,00
5,00
4,00
5,00
45,00

20,00
22,00
20,00
4,00
6,00
4,00
6,00
50,00

18,00
20,00
20,00
4,00
5,00
4,00
5,00
50,00

7,00

8,00

7,00

18,00
10,00

20,00
10,00

20,00
10,00

5,50
3,50
8,00
3,50
10,00
30,00
29,00
4,50
10,00
3,00
40,00
3,00
7,00
4,00
3,50
23,00
3,00
32,00
6,00
8,00
8,00
4,00

9,00
4,00
11,00
4,50
13,00
45,00
35,00
7,00
14,00
4,50
40,00
4,50
15,00
8,00
4,50
31,00
5,00
40,00
9,00
8,00
12,00
7,00

7,50
3,50
9,00
4,00
11,50
40,00
30,00
6,50
12,00
4,00
40,00
4,00
7,00
8,00
4,00
25,00
3,50
38,00
9,00
8,00
10,00
5,50

6,00
3,50
10,00
3,50
35,00
13,00
5,00
5,00
5,00
3,00
6,00
25,00
3,50
6,00
8,00
6,00

12,00
5,00
13,00
4,00
38,00
13,00
5,00
5,00
12,00
7,00
6,00
40,00
4,00
8,00
10,00
10,00

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

18,00
25,00
20,00
18,00
4,00
6,00
5,00
4,00
8,00
16,00
18,00
8,00
25,00
10,00
10,00
12,00

20,00
28,00
22,00
20,00
7,00
7,00
6,00
6,00
12,00
20,00
20,00
10,00
35,00
16,00
10,00
15,00

18,00
26,00
21,00
19,00
5,50
6,00
5,00
4,50
12,00
18,00
18,50
8,00
30,00
12,50
10,00
12,00

3,00
6,00
5,00
7,00
6,00
30,00
8,00
8,00
8,00

7,00
8,00
6,00
9,00
8,00
35,00
30,00
10,00
30,00

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

maxim mediu
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Vă invităm să participați la
Forumul Femeilor Lider
din comunitățile rurale

 EDITORIAL

OBIECTIVELE FORUMULUI
FEMEILOR LIDERE
DIN COMUNITĂŢILE
RURALE 2012 SUNT:

Liliana BEREGOI

În speranţa
că mai
aveţi nevoie
de noi
Stimate cititor, în ultima
perioadă aud tot mai des
discuții despre situațiile financiare dificile cu care se
confruntă ziarele. Publicațiile nu mai rezistă în lupta cu
televiziunile și presa electronică. Tipărirea presupune costuri enorme care nu
pot fi acoperite din publicitate, care e și ea prea puțină.
Ne încăpățânăm însă să rezistăm și să înfruntăm greutățile. Pentru aceasta avem
nevoie de suportul tău, dragă cititor. Nu suntem un
ziar care urmărește să obțină profituri enorme, suntem una din puținele publicații care încearcă să vină
în ajutorul producătorului
agricol cu informații actuale și sfaturi utile. Iată de ce
vă rugăm să mergeți la oficiul poștal și să vă abonați
la ziarul Agromediainform.
Prețul abonamentului nu
s-a schimbat, este vorba
de doar 132 de lei, dar care
adunați împreună pot salva
o publicație. Vreau să sper
că mai aveți nevoie de noi,
este momentul să demonstrați acest lucru. Vă mulțumim.

PUBLICAȚIE PERIODICĂ
A FEDERAȚIEI NAȚIONALE
A AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

Redactor-șef: Liliana BEREGOI
Machetare: Victor PUȘCAȘ
Adresa redacției:
MD-2004, Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare, 123 V.
Tel.: 23-56-98
e-mail: publicitate@agroinform.md
www.agravista.md
Comanda nr. 2553
Tiparul executat
la tipografia «PRAG-3»
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Tiraj: 3500

- Să sporească vizibilitatea
activității femeilor lidere din
comunitățile rurale în toată
țara;

Fundația Soros, în parteneriat cu Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform organizează Forumul Femeilor
Lidere din Comunitățile Rurale
Forumul urmează a fi desfășurat în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor
din comunitățile rurale”, implementat de Programul Egalitate și Participare
Civică al Fundației Soros, grație suportului financiar al Guvernului Suediei.
Scopul proiectului constă în consolidarea bunei guvernări la nivel local prin
împuternicirea femeilor din localitățile rurale întru participarea lor activă în
procesele de luare a deciziilor și dezvoltare a comunităților din care fac parte
sau locuiesc în prezent.
Unul din rezultatele scontate la finele proiectului este ca femeile lider din
zonele rurale să învețe să comunice într-o rețea și să promoveze avansarea
femeilor în conducerea locală. Una din activitățile cheie care va contribui
la atingerea acestui rezultat este Forumul Femeilor Lidere din Comunitățile
Rurale, un eveniment de amploare care va fi organizat în fiecare an.
Forumul va avea loc pe 23-24 noiembrie 2012 (cazarea este asigurată pentru participante / participanți în noaptea de 23-24).

- Să întrunească femei
lidere din comunitățile
rurale din diferite domenii:
administrație publică locală,
antreprenoriat, societatea
civilă, cultură, etc. în scopul
diseminării bunelor practici
din aceste domenii și pentru
a identifica soluții la cele
mai stringente probleme cu
care se confruntă femeile din
comunitățile rurale;
- Să stabilească/revigoreze
Rețeaua Femeilor Lidere din
Comunitățile Rurale.

Pentru a participa, candidatele / candidații sunt
invitați să completeze formularul pe care îl găsiți aici:
http://soros.md/event/2012-11-02
Termenul limită de depunere a formularelor completate: 11 noiembrie 2012.
Formularele pot fi expediate prin poștă, la adresa
Fundației Soros-Moldova - str. Bulgară 32, Chișinău,
MD 2001, Republica Moldova (plicurile trebuie să
ajungă până la data de 11 noiembrie) sau prin e-mail,
la adresele cciobanu@soros.md și lberegoi@agroinform.md.
Pentru Informații adiționale, contactați-ne la adresele de e-mail cciobanu@soros.md sau lberegoi@
agroinform.md.

Primul festival al cartofului va avea loc
la Nordul Moldovei
Primul Festival al Cartofului va avea
loc în satul Corjeuți, raionul Briceni. Evenimentul va promova cultura cartofului și
calitatea bucatelor tradiționale gătite din
cartofi.
De ani buni, locuitorii satului Corjeuți,
raionul Briceni, își câștigă pâinea din creșterea cartofilor. Localnicii, primii agricultori din R. Moldova care au început să cultive cartofi pe suprafețe mari, fac investiții
importante în cultura cartofului.
În anul 2011, în raionul Briceni, suprafețele recoltate cu cartofi s-au mărit cu
aproximativ 30 la sută, iar roada obținută
acoperea de două ori necesitățile țării.
Cartoful este a patra sursă de energie
alimentară după orez, grâu și porumb. Ministrul Agriculturii a menționat că de câțiva
ani s-a reușit să se acopere necesitățile de
consum ale populației cu roada de cartofi
din țară, fără a mai fi nevoie de importat.
Totuși, moldovenii încă nu au reușit să
dezvolte tehnologii de obținere a cartofului
bun pentru semințe.
Festivalul va prezenta cartoful în toate

formele și funcțiile lui posibile: crud, pentru a fi cumpărat; pregătit sub formă de bucate fierbinți și reci.
Programul Festivalului include: iarmarocul produselor agricole, târgul meșterilor populari, concurs de desene, prezentarea noilor tehnologii de cultivare a
cartofului, spectacol de muzică și dans cu
participarea formațiilor artistice din regiune și țară.
Totodată, se va organiza concursul bucatelor din cartofi (cu degustare), concur-

sul standurilor cu legume, concert cu participarea interpreților de muzică populară și
ușoară, hora satului și altele.
Evenimentul este organizat de Agenția
de Dezvoltare Regională Nord și Primăria
Corjeuți în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
și Consiliul Raional Briceni.
Festivalul cartofului va avea loc duminică, 11 noiembrie, orele 09:00 - 16:00, în
satul Corjeuți, raionul Briceni.
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În țara în care se face agricultură pe cont propriu,
cooperativele nu înregistrează succese
Deși avantajele existenței formelor asociative sunt incontestabile în intreaga lume, fermierii moldoveni ezită atunci când vine vorba să se unească într-o asociație
agricolă.
Cooperativa continuă să rămână un subiect tabu pe
meleagurile noastre, și din cauza traumelor istorice, și
a unei lipse de încredere în viitor. Pentru a-și fructifica
potențialul, fermierii noștri trebuie să se rupă de agricultura de subzistență și să treacă la una de mare productivitate. Destul de greu, de vreme ce transformarea
este greoaie, iar mentalitățile înțepenite.

Gândirea învechită
trage în jos
potențialul
de dezvoltare
Problema mentalității este
una foarte importantă. Majoritatea agricultorilor din Republica Moldova muncesc pe cont
propriu, chiar dacă întâmpină nenumărate greutăți. Micii
fermieri se feresc să se asocieze, îndeosebi cei mai în vârstă,
din cauza situațiilor din trecut.
Aceștia nu vor să priceapă că,

sunt de părere specialiștii.
Fermierii văd o piedică în constituirea cooperativelor agricole
și din obținerea și furnizarea de
documente pentru a demonstra
productivitatea pe care o au.
Fără hârtiile necesare, agricultorii dovedesc cu greu proveniența mărfurilor, eludând astfel
Fiscul. O parte din vină o au și
comercianții care, atunci când
cumpără de la țărani, nu o fac
în baza facurilor fiscale, astfel
aceștia nefiind capabili să dovedească valoarea productivității
pe care legea o impune pentru a
face parte dintr-o asociație.

provin din activitatea cooperativei, achiziționarea, lotizarea și
ameliorarea terenurilor destinate activităților agricole.

Statutul formelor
de organizare
și rolul lor
Cooperativele sunt întreprinderile construite de către
agricultori, ceea ce reprezintă
un atu pentru viitor. Acestea
au fost create în secolul al XIXlea, într-un context economic
și social dificil, pentru ca ele
să elimine deficiențele structurale ale agricultorilor, operând
ca mici entități independente.
Cooperativele există astăzi pe
întreg teritoriul UE, precum și
în celelalte state europene care
nu sunt membre ale UE.
Cooperativele sunt societăți
de persoane și de entități economice, ele reprezentând prelungirea activităților din exploatațiile agricole ce permit agricultorilor să se aprovizioneze
în comun cu îngrășăminte,
pesticide, materiale și utilaje,
depozitarea produselor agricole, precum și transformarea și
valorificarea producțiilor.
Activitatea cooperativelor are
la bază principiile de democrație
economică, transparență și soli-

daritate, toate cu menținerea activităților din mediul rural.
Cooperativele agricole joacă
un rol esențial în adaptarea producției membrilor lor la exigențele consumatorilor și pentru a
ameliora eficiența economică,
precum și poziția lor pe piață.
Cooperativele agricole contribuie activ la garantarea calității produselor, fiind cunoscut
faptul că acestea urmăresc respectarea condițiilor de mediu,
identificând producția până la
comercializare. Ele reprezintă
unul dintre actorii esențiali pentru dezvoltarea rurală. Asigură
viabilitatea economică a zonelor
rurale, inclusiv a celor defavo-

COMERCIALIZĂM VOPSEA

rizate, creând și exploatând resursele rurale importante odată
cu asigurarea unui număr semnificativ de locuri de muncă; în
plus, ele reprezintă principala
sursă a locurilor de muncă create direct sau indirect odată cu
creștea economică, contribuind
la realizarea obiectivelor din
strategia de la Lisabona.
Formele de organizare din
UE reprezintă o componentă socio-economică importantă pentru economie și societate, ele furnizând peste 50% din mijloacele
de producție agricolă, colectarea
mărfurilor, transformarea și comercializarea produselor agricole fiind mai mare de 60,9%.

CАДОВАЯ

DESTINATĂ PENTRU:
în momentul în care se asociază, pot beneficia de anumite
facilități atât la nivelul producției, cât și la accesarea de
fonduri. Prin asociere se pot
rezolva atât problema productivității, cât și a transportului,
a comercializării, a obținerii de
ajutoare bănești pentru însămânțare, munca pământului,
obținere de fonduri etc. Asocierea i-ar scuti de foarte multe
greutăți pe agricultori, cum ar
fi discounturile de care se pot
bucura la cumpărarea de semințe sau îngrășăminte. Astfel,
în momentul în care fac parte
dintr-o asociație, valoarea comenzii va fi mai mare, automat
și cei de la care vor fi cumpărate acestea vor înregistra destul
profit încât să mai lase din preț.
Ori în clipa de față, individual
vorbind, micii producători sunt
la mână transportatorilor și a
celor care le comercializează
marfa, aceștia dictând, de fapt,
prețurile pieței. Este dificil să
umbli cu mai multe contracte
și o asociere ar fi mult mai recomandată, mai ales la transport unde ar putea fi mai mulți
oameni pe un sigur contract,

Țările UE nu bat
pasul pe loc

 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

În Italia, cooperativele agricole sunt dezvoltate în sectoarele de procesare a laptelui
(40%), strugurilor (22,1%), urmate de cooperativele de prelucrare a legumelor, de procesare
a măslinelor și alte forme. În
Germania, cooperativele se organizează în domenii precum
aprovizionare-comercializare,
mai exact producția și comercializarea laptelui și a produselor
lactate, cooperative pentru comercializarea cărnii și a produselor din carne, cooperative cu
specific viticol, cooperative cu
stocare frigorifică, cooperative
de exploatare a terenurilor etc.
Legislația cooperatistă din Spania a fost revizuită prin Legea
generală a cooperativelor din
1987, care definește ca domenii de activitate următoarele:
„achizitionarea și producerea”
corespunzatoare, în scopul obținerii de produse de origine vegetală și animală, conservarea,
transformarea, distribuirea și
comercializarea produselor ce

 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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Produsele ecologice
și serviciile TI pot deveni
un brand al Moldovei
Produsele agricole ecologice
- legumele, fructele, strugurii - ar
putea deveni un brand de mare
succes, cu perspectivă și eficient al
Moldovei. La o abordare chibzuită
a agriculturii, aplicarea sistemelor
de irigare, cu investiții suficiente,
R.Moldova ar putea să se prezinte ca o țară care crește și exportă
produse vegetale ecologice, susține
parlamentarul Adrian Candu.
Legislatorul a afirmat că problema stringentă și foarte actuală
cu deficitul de investiții în agricultură ar putea fi rezolvată parțial
prin organizarea unei piețe funciare care să funcționeze eficient.
Investitorii adevărați nu vor veni
în acest sector până în momentul
în care vor vedea cu ochii lor și se
vor convinge că piața funciară este
funcțională, și, mai ales, transparentă.

“R.Moldova trebuie să elaboreze o strategie de dezvoltare a sectorului agrar care să stipuleze în mod
expres ce va cultiva țara, care va fi
sortimentul și cantitățile și, principalul care vor fi piețele de desfacere
a acestor produse. În prezent, tranzacțiile episodice cu terenuri sunt
efectuate, în principal, de speculanți majoritatea cărora cumpără
terenuri ca să le revândă la prețuri
mai avantajoase, când investitori
strategici vor veni în sectorul agrar.
Nu mai puține perspective oferă
Moldovei și sectorul tehnologiei
informației (TI) în care republica
înregistrează rezultate bune chiar
la etapa curentă. Acum este important să fie păstrat potențialul acestui sector, mai ales, să se atragă în
acesta tineri ale căror elaborări să
poată fi utilizate peste hotare “, a
spus Candu.

Se va ieftini benzina și motorina?
În următoarele zile prețul
carburanților ar putea să se
reducă și pe piața Republicii
Moldova cu circa 40 de bani
pentru un litru. Motivul este
scăderea cotațiilor la petrol și
derivatele sale la bursele internaționale.
Reprezentanții mai multor
companii petroliere susțin că în
cel mai scurt timp ar putea opera o reducere a prețului benzinei și motorinei, în medie cu
circa 40 de bani pentru un litru,
s-au cu 2-3%.
Astfel benzina A 95 ar putea
costa circa 17,25 lei pentru un
litru, iar motorina - 16,15 de lei.
În ultimele cinci zile prețul petrolului marca Brent la
bursele internaționale a coborât de la 110 dolari pentru un
baril la 105,6 dolari. În ultimele patru săptămâni cotația
petrolului a scăzut treptat de
la nivelul maxim din 11 octom-

Agricultorii nu vor putea să achite
datoriile din subvenții
Ministerul Finanțelor a avizat negativ o inițiativă legislativă care ar permite producătorilor agricoli datornici la stat săși achite restanțele din contul
subvențiilor primite.
Deputatul Iurie Apostolachi
a prezentat, în septembrie, Parlamentului, o inițiativă legislativă prin care agricultorilor eligibili pentru obținerea subvențiilor, dar cu datorii la Bugetul
Public Național, li s-ar permite
trecerea sumei subvențiilor în
contul restanțelor acumulate.
Guvernul a decis astăzi să susțină avizarea negativă a Ministerului Finanțelor privind această
inițiativă legislativă.
Motivul invocat de ministrul Finanțelor, Veaceslav
Negruță, se referă la faptul că
propunerea deputatului Iurie
Apostolachi vine în contradicție cu prevederile Concepției

de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anii 20082015. „În acest document este
menționat clar că solicitanții
de subvenții nu sunt eligibili
pentru accesarea acestor fonduri dacă au datorii la bugetele
de orice nivel”, a precizat Veaceslav Negruță.
În același timp, reprezentanții Ministerului Finanțelor

susțin că adoptarea acestei inițiative legislative ar putea duce
la neimplementarea proiectelor
investiționale pentru care s-au
acordat aceste subvenții.
Menționăm că agricultorii
care au datorii la stat sunt eligibili pentru obținerea subvențiilor în 2012 doar dacă încheie
anumite acorduri de reeșalonare a datoriilor.

Notarii ar putea pierde dreptul
de a stabili prețurile pentru serviciile lor

Notarii ar putea pierde dreptul de a stabili prețurile pentru serviciile lor. Deputații au propus un proiect
de lege în acest sens. Documentul prevede excluderea
din legislație a dreptului notarului de a negocia cu clientul costul serviciilor sale. Pe de altă parte, notarii
sunt împotriva acestei inițiative.
Parlamentarii spun că documentul va elimina lacunele din legislație și va reglementa relațiile dintre
notar și client.
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Notarii, la rândul lor, susțin că proiectul de lege
contravine strategiei de reformare a justiției.
“Astfel de inițiative au existat și în anii ‘90, dar
Curtea Constituțională le-a declarat ilegale. O treime
dintre serviciile notarilor nu sunt supuse unor taxe.
Mai mult, sunt servicii care trebuie să fie plătite”, a declarat avocatul Elena Constantinescu.
Notarii mai spun că, potrivit legislației în vigoare,
prețurile pentru serviciile lor sunt stabilite în funcție
de volumul de muncă.
“Tranzacțiile sunt diferite, iar acest lucru se răsfrânge asupra activității notarului. Nu este corect să-i
privezi pe notari de dreptul de a-și stabili tarifele”, a
menționat avocatul Eugen Berghii.
Clienții notarilor salută inițiativa parlamentarilor.
În Moldova sunt aproximativ 300 de notari.

brie de 115,9 dolari pentru un
baril la 104,8 dolari, cât s-a
înregistra astăzi la ora 11.00.
Ultima modificare de preț a
avut la finele lunii septembrie,
când tariful a crescut cu 50-60
de bani. În consecință costul
carburanților a ajuns la un ni-

vel-record în istoria Republicii
Moldova.
Vestea proastă este că de la
1 ianuarie 2013 costul carburanților va crește din nou ca urmare a majorării taxelor și accizelor la importul de produse
petroliere.

Iată de ce în anul 2006 Rusia
a introdus embargo la vinurile
moldovenești!
Medicul sanitar șef al Rusiei a explicat de ce în anul 2006
FR a introdus embargo pentru
vinurile moldovenești. Declarațiile lui G. Onishenko în acest
sens au fost făcute în cadrul
interviului acordat ziarului “Izvestia”.
Embargoul pentru vinurile
moldovenești și georgiene în
Rusia a avut legătură cu cantitatea necontrolată a producției contrafăcute, scrie ziarul
“Izvestia”. “Când am interzis
vinurile moldovenești, aveam
concluzii de expertiză care certificau faptul ca vița lor de vie
producea 23 mil. de decalitri
de vin. Iar pe piața rusească se
comercializau până la 45 mlil.
de decalitri. Vă dați seama că
este vorba de un fals?”, a spus
Onishenko.
La fel de necalitativ a fost
și vinul georgian.” L-am interzis pentru că georgienii nu mai
știau de limita: era atât de mult
vin contrafăcut încât putea fi
inundată o întreagă regiune. În
această afacere veneau oameni
cu bani, făceau și mai mulți
bani și dispăreau. Cel mai mult
au avut de suferit, atât în Moldova cât și în Georgia, adevărații vinificatori. Nu avem preten-

ții față de ei și niciodată nu am
avut”, susține medicul sanitar
șef din Rusia.
Amintim că în anul 2006
Rusia a interzis importul de vin
din Georgia și Moldova. Dar în
anul 2009 Moscova a permis pe
piața sa prezența vinificatorilor
moldoveni, deși la finele anului
2010 medicul sanitar sef din
Rusia, G. Onishenko iarăși “a
descoperit substanțe chimice
nocive ” în vin.Potrivit Biroului Național de Statistica, în
prima jumătate a anului 2012,
volumul de export al vinului
moldovenesc în FR a crescut
de aproape două ori, până la 30
de milioane de dolari. Pentru
această perioada, părții ruse îi
aparține 28% din volumul total
de export al vinurilor și coniacurilor moldovenești, ceea ce o
plasează pe primul loc în rândul
importatorilor.

SRL “PRODMARKET”
PRESTEAZĂ:

COMERCIALIZEAZĂ:

 servicii tipografice

 nisip

 pietriș

 servicii de transport

 ciment

 metal

Tel.: 060060035
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În 30 de instituții de învățământ din Moldova
a început sezonul de încălzire cu biomasă
Peste 30 de școli,
grădinițe și centre
comunitare din
Republica Moldova
se vor încălzi din
această săptămână cu
energie alternativă, din
biomasă. Acest lucru
este posibil datorită
investiției Proiectului
Energie și Biomasă,
finanțat de Uniunea
Europeană și co-finanțat
și implementat de PNUD
Moldova, transmite InfoPrim Neo.
Potrivit unui comunicat de
presă al proiectului, grădinița din satul Crasnoarmeiscoe,
raionul Hâncești, este una din
cele 30 de instituții care au
trecut la încălzire din biomasă. Evenimentul de inaugurare a noului sistem de încălzire a avut loc la 30 octombrie.
„Mă bucur să văd tehnologii
moderne de încălzire, care,
pe lângă un impact economic
evident, aduc și multiple beneficii sociale. Banii pentru
achiziționarea combustibilu-

lui necesar pentru această grădiniță și alte zeci de instituții
ce au instalate sisteme termice alternative nu vor fi plătiți
în străinătate, ci vor rămâne
în țară. Creăm noi locuri de
muncă, dezvoltăm noi afaceri
în Moldova”, a declarat viceprim-ministrul Valeriu Lazăr,
ministru al economiei.
Grădinița
din
satul
Crasnoarmeiscoe are o suprafață de peste 900 de metri pătrați și se încălzea până acum
cu sobe, utilizând lemne și cărbune. Din cauza sistemului de
încălzire neeficient și a prețului
mare la cărbune și lemne, cei
peste 70 de copii și 20 de an-

gajați ai grădiniței petreceau
iernile în săli abia încălzite.Datorită instalării sistemului de
încălzire cu biomasă cheltuielile pentru căldură se vor reduce în jumătate. În plus, au fost
create noi locuri de muncă. Investiția totală a comunității și a
Proiectului Energie și Biomasă
pentru instalarea noului sistem

rezident coordonator al ONU în
Moldova.
Raionul Hâncești este unul
din primele 8 regiuni în care
Proiectul Energie și Biomasă în
Moldova și-a lansat activitățile,
în anul 2011. Cu sprijinul proiectului, au fost instalate sisteme de încălzire alternative, pe
bază de biomasă, în 7 sate din
raionul Hâncești. În total în
raionul Hâncești, începând cu
sezonul de încălzire 2012-2013,
se vor încălzi 5 școli, 2 grădinițe
și 1 punct medical. Investiția totală a Proiectului Energie și Biomasă în raionul Hâncești este
în valoare de peste 499 de mii
de dolari. Contribuția comunităților constituie peste 2 milioane de lei.
Până în 2014, Proiectul
Energie și Biomasă va acoperi
toate raioanele Republicii Moldova. În total cel puțin 130 de

de încălzire a fost de circa 129
de mii de dolari, se spune în comunicat.
„Noul sistem de încălzire
aduce beneficii evidente pentru
fiecare: oportunități de dezvoltare economică a comunității,
condiții mai bune în școli și
grădinițe, noi afaceri”, a spus
Nicola Harrington-Buhay, reprezentant permanent PNUD,

școli, grădinițe, alte instituții
publice își vor instala sisteme
termice alternative pe bază de
biomasă cu bani europeni. Proiectul Energie și Biomasă în
Moldova este un proiect de 4
ani (2011-2014). Bugetul total
este de 14,5 milioane euro: 14
milioane de euro acordați de
Uniunea Europeană și 560 de
mii de euro de PNUD Moldova.

Nu aveți piță
de desfacere?
Accesați
www.agrimarketblacksea.com
Site-ul www.agrimarketblacksea.com – portal agricol pentru regiunea Ucraina,
Moldova și România, este
prezentat beneficiarilor. În
acest sens, în ultima perioadă sunt organizate seminare,
în diferite regiuni ale țării, la
care participă: producători
agricoli, antreprenori, reprezentanți ai ONG-urilor, etc.
Beneficiarii sunt instruiți
cum pot accesa pagina web,
cum se pot înregistra în calitate de utilizator, le sunt prezentate produsele site-ului:
prețuri, oferte, baza de date
a companiilor, studii. Scopul
instruirilor este de informa
beneficiarii cum pot utiliza
Sistemul Informațional Marketing pentru a accesa noi piețe și ași promova producția.
SIM Agrimarket-blacksea
a fost lansat în cadrul proiectului „Facilitarea comerțului
cu produse agroalimentare
în Bazinul Mării Negre” este
implementat de Federația
Națională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform în
parteneriat cu Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Private, Mici și Mijlocii
din Galați, România și Fondul Regional de Susținere a
Antreprenorilor din Odessa,
Ucraina în cadrul „Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre”, finanțat de
Uniunea Europeană.

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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Școlile moldovenești rămân fără profesori
Salarizarea precară și condițiile
necorespunzătoare de muncă continuă să influențeze cadrele didactice. Astfel, potrivit Consiliului General al Sindicatului Educației și Științei din R. Moldova, numărul cadrelor didactice care au abandonat
sistemul de învățământ aproape s-a
dublat – de la 781 persoane în anul
de învățământ 2010/2011 la 1434
persoane în anul 2011/2012. Datele au fost prezentate de către IDIS
Viitorul în parteneriat cu FriedrichEbert-Stiftung astăzi, 31 octombrie,
la cea de-a 15-a ediție a Monitorului
Social cu genericul „Migrația cadrelor didactice din Moldova: brain
gain sau brain waste?”.
Ponderea moldovenilor cu studii superioare care migrează la
muncă peste hotare este în creștere
de la 7,7% în anul 2000 la 10,6% în
anul 2011. Astfel, numărul migranților la muncă peste hotare cu studii
superioare conform datelor oficiale
ale Biroului Național de Statistică a
constituit 33 600 în anul 2011, dintre care 14,4 mii au plecat în Federația Rusă, 9,2 mii în Italia, 1,1 mii
în România, 600 în Portugalia, 400
în Israel, etc.
Salarizarea precară și condițiile necorespunzătoare de muncă
continuă să influențeze cadrele didactice, inclusiv tinerii absolvenți
ai universităților pedagogice să
accepte alte locuri de muncă decât

cele din sistemul de învățământ sau
să migreze peste hotare. Alte cauze
ale emigrării sunt determinate de
managementul instituțiilor de învățământ și sistemul de apreciere
și creștere profesională. În topul
preferințelor conform dorințele de
emigrare a cadrelor didactice se
află Italia, Canada, Franța, Federația Rusă, Germania, SUA.
„Numărul cadrelor didactice
care sunt valorificate în țările de
destinație sau care revin și valo-

rifică experiența acumulată peste
hotare în țara de origine este mic.
Astfel, migrația cadrelor didactice
din Republica Moldova este un fenomen de irosire a creierilor întrucât forța de muncă calificată este
angajată preponderent la munci
necalificate”, explică Diana Cheianu-Andrei, autoarea analizei incluse în acest Monitor Social.
Efectele migrației cadrelor didactice sunt multiple și complexe:
pierderea directă a resurselor uma-

Avem cele mai mici salarii
din Europa
Luând în considerare salariul mediu lunar pe anul trecut, recalculat conform cursului valutar oficial, Moldova se clasifică pe
locul 41 în lista țărilor europene. În medie,
salariul unui moldovean pentru anul 2011 a
constituit 271 de dolari pe lună. Ucrainenii în
anul 2011 au câștigat un pic mai mult – 332
de dolari pe lună. Astfel, Ucraina s-a clasificat
pe locul 40.
Pe primele trei locuri s-au clasificat
elvețienii, danezii și norvegienii, cu salarii de 7110 dolari, 6628 dolari și respectiv
6429 dolari.
Având în vedere nivelul salarial recalculat
conform PPC, Moldova ocupă ultimul loc în

ne instruite, reducerea potențialului intelectual al țării, reducerea
competitivității. Pe de altă parte,
migrația cadrelor didactice generează, de asemenea, și pierderi
economice ale resurselor financiare investite în instruirea cadrelor
didactice, lipsa cadrelor didactice
în instituțiile de învățământ și îmbătrânirea contingentului didactic
al celor care activează în aceste instituții.
Spre exemplu, ponderea ca-

drelor didactice în învățământul
primar și secundar general ce au
o vechime de 18 ani și mai mult a
crescut de la 52,1% în anul de studii 2000/2001 la 63,6% în anul de
studii 2010/2011. De asemenea,
este în creștere ponderea cadrelor
didactice în vârstă de pensionare. În aceste instituții, se atestă o
creștere de la 6,6% în anul de studii 2001/2002 la 19,6% în anul de
studii 2010/2011.
„Reieșind din această situație,
autoritățile Republicii Moldova trebuie să elaboreze și adopte măsuri
care să determine reducerea migrației în rândul cadrelor didactice
și să creeze condiții economice și
profesionale pentru reîntoarcerea
în Republica Moldova. Totodată, este recomandată dezvoltarea
unor scheme specifice de migrare
la muncă (sezoniere) pentru cadrele didactice pe parcursul verii (2-3
luni) care să le permită să-și îmbunătățească situația financiară, dar
și să-și păstreze competențele deținute”, recomandă autoarea.
O altă propunere ar fi introducerea platei pentru performanță didactică și crearea oportunităților de
promovare și avansare profesională
pentru tineri, precum și asigurarea
cursurilor de perfecționare pentru
cadrele didactice revenite la munca
de peste hotare în sistemul educațional.

ANVELOPE, CAMERE, DISCURI
PENTRU TEHNICA AGRICOLĂ

lista țărilor europene. Astfel, venitul mediu
moldovenesc prin puterea sa de cumpărare
este echivalent cu 461 de dolari. În Albania
acest indicator este echivalent cu 796 dolari,
iar în Ucraina cu 841 dolari.
Diferența față de lideri este mai mare de
5 ori. Astfel, venitul mediu recalculat conform PPC este de 4420 dolari în Luxemburg,
de 4271 dolari în Olanda și de 4271 dolari în
Germania, potrivit MIGnews.com.ua.
Interesant este faptul că dacă dăm crezare statisticii oficiale, salariul mediu în Moldova pentru luna august 2012, în comparație
cu luna august a anului trecut, a crescut cu
10.4%, constituind 3503.6 lei (285 dolari).

Compania de Asigurări „Garanţie” SA
anunţă concurs pentru postul vacant
Specialist in domeniul Agriculturii
(agronom secţia Asigurări Agricole)
Cerinţe faţă de candidaţi:
 studii superioare de specialitate;
 experiență de muncă – min 3 ani;
 cunoştinţe operare MS Office.
Beneficii:
 pachet salarial atractiv;
 o gama larga de beneficii şi oportuniţăţi.
Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul şi scrisoarea de intenţie
la e-mail-ul: mail@garantie.md
Fax: (022) 270055
Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu

SORTIMENT LARG DE ANVELOPE
Livrarea oricărui tip
de tehnică din Europa
la comandă
Ozonteh IMPEX SRL
www.TehnicaAgricola.md
Tel.: 0698 98 123
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Cultura gutuiului - puțin pretențioasă,
niilor producătoare de sucuri,
gemuri, compoturi etc.

Gutuiul are o valoare economică mai mică ca mărul și
părul, fiind mai puțin răspândit
în cultură. Cu toate acestea sunt
cunoscute multe posibilități de
valorificare a fructelor: consum
în stare proaspătă, deshidratare, prelucrare ca gem, dulceață,
magiun, compot etc. Cultivarea
gutuiului este o afacere profitabilă care are următoarele avantaje:

Plantațiile de gutui produc
recolte de cca. 20-30 t/ha și pot
fi exploatate 20-30 de ani

Cererea de gutui pe piața
locală și externă la produsele
naturale și sănătoase este în
creștere

Investiția se recuperează
în mai puțin de 2 ani de rod deplin (7 ani de la plantare)

Prezența în țară a compa-

INVESTIȚIA
NECESARĂ
Plantația de gutui este o investiție pe termen lung, care
poate fi exploatată 20-30 de
ani. Durata exploatării eficiente
depinde de corectitudinea înființării plantației și îngrijirea
acesteia în primii 3-4 ani după
plantare. Alegerea soiului de
gutui este determinată de mai
mulți factori: cerințele pieței,
condițiile climaterice, metoda
de cultivare, sistemul de irigare, structura solului, reacție
slab acidă sau neutră, apele freatice, etc.

I. Costul mijloacelor de producţie
Material săditor de bază - schema 4.5 x
3 (pomi)
Material săditor - completare golurilor
(5% pomi)
Îngrăş. organice la plantare (10 kg mraniţă/pom)
Îngrăşăminte minerale:
- complexe (N 16 P 16 K 16)
Substanţe chimice:
- Erbicid
- Erbicid
- Acaricid
- Insecticid
- Fungicid
- Insecticid
- Fungicid
- Insecticid
Apă (la plantarea şi îngrijirea pomilor 100 l/an)
Plasă plastică pentru protejarea trunchiurilor
II. Servicii mecanizate
Arătură de semi-desfundare (35-40 cm)
Nivelarea arăturii de desfundare (2 direcţii)
Afânarea mecanizată între pomi în rând
(2 ori)
Săparea gropilor pentru plantare
Transportarea materialului săditor
Transportarea apei pentru udatul pomilor
Fertilizarea
Stropirea plantaţiilor
III. Operaţii manuale
Pichetarea suprafeţei pentru plantare
Plantarea pomilor (perioada - toamnă)
Completarea golurilor
Protejarea tulpinelor contra rozatoarelor
Prăşitul în rând
Tăiatul în uscat
Tăiatul în verde
Văruitul tulpinilor
IV. Cheltuieli neprevăzute (10%)
TOTAL

lei

X

X

27,429

unit

740

25

18,500

unit

37

25

t

7.4

500

3,700

kg

200

7.2

1,440

l
l
l
l
kg
l
kg
l

6 162.24
2.5 374.40
0.6 511.68
15
49.92
3 148.512
2.5 140.40
2
74.88
0.05 1527.55

6,442

5,517

74

1.20

89

unit

740

5

3,700

lei
ha

X
1

X
1,200

7,725
1,200

ha

2

300

600

ha

2

350

555
200
370
1
3
X
4
12
4
4
6
10
5
3
X
X

5
5
5
300
350
X
100
100
100
100
100
100
100
100
X
X

2,000
400
1,200

lei

5,517 22,992

50,421

57.2%

0

18,500

21.0%

925

925

1.0%

0

3,700

4.2%

1,440

1,440

1,440

1,440

5,760

7,200

973
936
307
749
446
351
150
76

973
936
307
749
446
351
150
76

973
936
307
749
446
351
150
76

973
936
307
749
446
351
150
76

3,894
3,744
1,228
2,995
1,782
1,404
599
306

3,894
3,744
1,228
2,995
1,782
1,404
599
306

0.0%
8.2%
0.0%
4.4%
4.2%
1.4%
3.4%
2.0%
1.6%
0.7%
0.3%

89

89

89

89

355

444

0.5%

0

3,700

4.2%

2,050 10,050
0

17,775
1,200

20.1%
1.4%

0

600

0.7%

2,800

2,800

3.2%

0
0
1,850
1,200
4,200
10,000
0
0
400
0
2,400
4,000
2,000
1,200
4,304
47,346

2,775
1,000
3,700
1,500
4,200
12,000
400
1,200
400
400
2,400
4,000
2,000
1,200
8,020
88,215

3.1%
1.1%
4.2%
1.7%
4.8%
13.6%
0.5%
1.4%
0.5%
0.5%
2.7%
4.5%
2.3%
1.4%
9.1%
100%

3,900

700
2,775
1,000
1,850
300

Total

Total (până la intrarea pe rod)
Structura, %

Anul IV

Anul III

Anul II
5,517

925

m3

unit
km
t/km
ha
ha
lei
om/zi
om/zi
om/zi
om/zi
om/zi
om/zi
om/zi
om/zi
lei
lei

Îngrijirea plantaţiei în anii de vegetaţie,
lei
Anul I

Preţ unitar, lei

UM

Cantitate / ha

Specificare

Pregătirea terenului şi plantarea
pomilor, lei

BUGETUL INVESTIȚIEI
la plantarea și îngrijirea plantației de gutui până la intrarea pe rod (suprafața – 1 ha)

1,850
300
1,050
2,800

2,050

700

300
1,050
2,400

2,050

700

300
1,050
2,400

700

300
1,050
2,400

400
400
600
600
600
600
1,000 1,000 1,000 1,000
500
500
500
500
300
300
300
300
3,715 1,314
997
997
997
40,869 14,456 10,963 10,963 10,963

Notă: Bugetul este orientativ și depinde de posibilitățile antreprenorului.

Înființarea unui hectar de
gutui și îngrijirea acestuia până
la intrarea în rod (primii 5 ani)
necesită cca. 88.2 mii lei pentru
1 ha de livadă.

PIAȚA
DE DESFACERE
Prețul angro de comercializare a gutuilor de la producători
este mare, deoarece sunt puțini fermieri care cultivă aceste fructe, astfel oferta de gutui
pe piața locală este mult mai
mică în comparație cu cererea.
Acești doi factori au influențat
la formarea prețurilor mari de
achiziție și comercializare a gutuilor.
În anul 2011, prețul angro
la gutui a constituit 7 - 13 lei/
kg (în dependență de calitate și cantitate). Fermierii care
produc gutui au menționat, că
cultivarea gutuilor este o afacere rentabilă și intenționează să
mărească suprafețele cultivate
cu aceste culturi. (sursa: www.
agravista.md)
Totodată, fermierii ce depozitează gutui în frigidere comercializează fructele în perioadele
reci ale anului la prețuri de 17
- 25 lei / kg. În acest caz, fermierii nu sunt dependenți de
prețurile mici din câmp și au o
putere de negociere mai mare.
Antreprenorii trebuie să contribuie la dezvoltarea lanțului valoric pentru fructe și să comercializeze fructelor în lunile când
piața nu este saturată.

DESFĂȘURAREA
AFACERII
Soiuri de gutui. În Moldova sunt cunoscute următoarele soiuri de gutui: Auriu, Turunciukskaia, Iantarnaia Moldavii, Jujanka, Zarea, Cometa,
Urosoc etc. Important este ca
materialul săditor să fie procurat de la pepinierele licențiate
și să fie însoțite de toate actele
necesare.
Înființarea plantațiilor.
Odată cu desfundatul la adâncimea de 50-60 cm, în sol se
încorporează 40 – 60 tone de
îngrășăminte organice, 100 –
150 kg superfosfat și 200-300
kg sare de potasiu la 1 ha. Distanțele optimale de plantare a
pomilor sunt de 4,5x2,5 5x3,5
m (600 copaci la hectar). În
aceeași parcelă se plantează 2-3
soiuri de gutui cu aceeași epocă
de înflorit.
Întreținerea solului în
livadă. Cel mai potrivit sistem
de întreținere a solului este ogorul negru, toamna se efectuează
o arătură la adâncimea de 1822 cm. Pe parcursul vegetației
între rânduri se efectuează 4-5
afânări la adâncimea de 8-10
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cu număr redus de boli și dăunători
cm. Intervalele dintre pomi în
rând se prelucrează cu freza hidraulică, sau manual cu sapa de
2-3 ori.
Administrarea îngrășămintelor. În livezile pe rod,
pe solurile cu o fertilitate slabă
este necesar să se aplice 40-60
t gunoi de grajd, o dată în 3-4
ani. În cazurile când nu dispunem de îngrășăminte organice
se administrează îngrășăminte
minerale în următoarele doze:
300 kg/ha azotat de amoniu,
250-300 kg/ha superfosfat și
250-300 kg/ha sare potasică.
Se recomandă aplicarea îngrășămintelor chimice numai pe
rânduri de pomi, pe banda de
1,5-2 m. Epocile de administrare sunt: superfosfatul, sarea
potasică, îngrășămintele organice și 1/3 din doza de azot se
încorporează toamna sub arătură. Restul îngrășămintelor de
azot se aplică primăvara, 1/3 la
începutul vegetației și 1/3 peste
20-30 zile în faza creșterii intensive a lăstarilor.
Tăierea pomilor de gutui. Gutuiul rodește pe ramuri
anuale lungi și măciulii. Practic, tăierile de fructificare se bazează pe ramurile de semischelet, prin a căror tăiere, în zona
lemnului de 4-5 ani, se elimină
măciuliile epuizate și se creează
condiții de stimulare a creșterilor anuale. Semischeletul se
scurtează deasupra unei măciulii viguroase, iar după scurtare
se răresc măciuliile la 10-15 cm.
În vederea normării încărcăturii cu rod, o parte din ramurile
anuale de pe ramurile de schelet se scurtează la 3-4 muguri.

Bugetul de venituri și cheltuieli la cultivare a gutuiului,
(suprafața 1 hectar)

IMPORTANT!
Gutuiul
necesită
condiții de lumină intensă, se adaptează relativ
ușor, atât la zonele mai
răcoroase, cât și în cele
excesiv de calde.
Preferă
terenuri
mai adăpostite, lipsite de
vânturi și geruri mari.
Gutuiul rezistă vreme îndelungată, atât pe
terenurile secetoase, cât
și pe cele cu exces parțial
de umiditate.
Pentru cultura gutuiului se valorifică bine
solurile ușoare, fertile și
suficient de umede.
Recoltarea gutuilor. Perioada optimă de recoltare a
gutuiului este luna septembrie.
Fructele sunt sortate după calitatea exterioară și mărime și
sunt aranjate în lăzi în ordine
de dreptunghi, de șah sau diagonală. Condițiile de păstrare
sunt asemănătoare cu cele ale
perelor și merelor.

Specificare

Cantitate Preţ unitar,
/ ha
lei

UM

I. Vânzări nete
Gutui
II. Costul mijloacelor de producţie
Îngrăşăminte minerale:
- complexe (N 16 P 16 K 16)
Substanţe chimice:
- Erbicid
- Erbicid
- Acaricid
- Insecticid
- Fungicid
- Insecticid
- Fungicid
- Insecticid
Lăzi
III. Servicii mecanizate
Evacuarea crengilor din livadă
Afânarea mecanizată între pomi în rând
(2 ori)
Fertilizarea
Stropirea plantaţiilor
IV. Operaţii manuale
Tăiatul în uscat
Tăiatul în verde
Văruitul tulpinilor
Recoltarea fructelor
Paza plantaţiilor
V. Cheltuieli neprevăzute (10%)
VI. CHELTUIELI - total

Total, lei Structura, %

lei
t
lei

X
20
X

X
6,500
X

130,000
130,000
22,618

X
X
54.4%

kg

150

7.2

1,080

2.6%

l
l
l
l
kg
l
kg
l
unit
lei
ha

6.00
2.50
0.60
15.00
3.00
2.50
2.00
0.05
1350
X
1

162.24
374.40
511.68
49.92
148.51
140.40
74.88
1527.55
13
X
300

973
936
307
749
446
351
150
76
17,550
3,050
300

2.3%
2.3%
0.7%
1.8%
1.1%
0.8%
0.4%
0.2%
42.2%
7.3%
0.7%

ha

2

350

700

1.7%

ha
ha
lei
om/zi
om/zi
om/zi
om/zi
om/lună
lei
lei

1
5
X
16
8
5
60
4
X
X

300
350
X
100
100
100
100
800
X
X

300
1,750
12,100
1,600
800
500
6,000
3,200
3,777
41,545

0.7%
4.2%
29.1%
3.9%
1.9%
1.2%
14.4%
7.7%
9.1%
100.0%

lei

X

X

88,455

X

ANALIZA
VENITURILOR
ȘI CHELTUIELILOR

Notă: Costul lăzilor poate fi achitat de consumătorul final în cazul negocierii reușite a fermierului.

La respectarea strictă a tehnologiei de producție, plantațiile
de gutui asigură recolte de 2030 tone de fructe la hectar, după
intrarea lor în plină producție
(anul 5-7 după plantare). Pentru

calculul veniturilor s-a utilizat
recolta medie la hectar de 20
tone. Această recoltă este caracteristică începând cu anul 2-3 de
rod, atunci când pomii întră în
perioada de plină producție.

VII. MARJA BRUTĂ - total

Combaterea bolilor și dăunătorilor.
Măsurile pentru combaterea bolilor și dăunătorilor se realizează prin:
Perioada de aplicare a
tratamentului
Dezmugurirea
Înainte de înflorire
După înflorire
Iulie – august
În timpul căderii frunzelor

Bolile şi dăunătorii care
se combat
Moniloza, Bacterioza
Moniloza, bacterioza
Bacterioza
Viermele oriental
Bacterioza

Produsele chimice şi norma de aplicare
Zeamă bordoleză 10 kg/ha (după sulfat de cupru)
Zeamă bordoleză 10 kg/ha (după sulfat de cupru)
Zeamă bordoleză 10 kg/ha (după sulfat de cupru)
Zolone, 35% e.c. 2,0-3,0 kg/ha
Zeamă bordoleză 10 kg/ha (după sulfat de cupru)

Calculele prezentate în tabelul anterior, atestă faptul, că
suma veniturilor din vânzări de
pe un hectar de gutui va constitui 130,000 lei, iar costul vân-

mieri la implementarea investiției date. Mărimea investiției
necesare pentru plantarea
unui hectar de gutui constituie suma de 96,215 lei.

Termenul de recuperare a investițiilor
Indicatori de calcul
Costul de elaborarea a proiectului de plantare
Costuri de plantare şi îngrijire până la intrarea pe
rod
Suma investiţiilor totale
Profit brut anual
Termen de recuperare a investiţiilor

zărilor este de 41,545 lei. Reieșind din aceste considerente,
profitul anual posibil de obținut
constituie 88,455 lei de pe un
hectar cultivat cu gutui.

RECUPERAREA
INVESTIȚIILOR
Termenul de recuperare
a investițiilor la înființarea
plantației de gutui este un indicator important pentru fer-

UM

Calculare

lei

8,000

lei

88,215

lei
lei
ani

96,215
88,455
1.09

Reieșind din suma investițiilor și nivelului anual planificat
al profitului, termenul de recuperare a investițiilor la plantarea livezii de gutui va constitui
mai puțin de 1.09 an de rod (sau
peste cca. 7 ani după plantare),
ceea ce prezintă un interes pentru diversificarea activităților și
veniturilor în spațiul rural.
Federația Națională
a Agricultorilor
din Moldova AGROinform
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Exportatorii se plâng de controale
excesive la vamă
Exportatorii de produse horticole din Republica Moldova sunt
nevoiți să înfrunte mai multe bariere în calea exportului. Despre
aceasta s-a declarat în cadrul unei
ședințe de lucru convocată la ministrul Agriculturii și Industriei
Alimentare, Vasile Bumacov, în vederea examinării situației create în
domeniul respectiv.
Prezenți la întrunire, exportatorii au semnalat birocratizarea excesivă în verificarea transportului la
vamă, înainte de a trece frontiera de
stat. Potrivit lor, procedura durează, deseori, până la 2 zile, în timp
ce ea ar putea fi definitivată în maxim 2 ore. “Exces de zel manifestă
și Inspectoratul Fiscal, care recurge
la verificări repetate, de lungă durată, ce complică mult exportul”,
a declarat unul dintre exportatori.
O altă problemă menționată este
“hărțuirea neîntemeiată din partea
unor firme, care tind să monopolizeze exportul, încercând să impună

majorității regulile de joc”.
După ce exportatorii și-au exprimat nemulțumirile, ministrul
Agriculturii și Industriei Alimentare,
Vasile Bumacov, a calificat drept neîntemeiate și dăunătoare restricțiile
artificiale impuse exportatorilor de
fructe și legume. Ministrul a dispus
deschiderea unei linii fierbinți, la
care exportatorii vor semnala des-

pre neregulile admise în procesul de
livrare a produselor agricole în Federația Rusă. Informațiile pot fi expediate pe următoarea adresă electronică: export@maia.gov.md.
Menționăm că, la ora actuală,
în lista firmelor-exportatoare în
Federația Rusă sunt incluși 191 de
agenți economici, anterior fiind
doar 50 de exportatori.

Scandal: Fermierii susțin că grâul
donat de România este repartizat
pe criterii politice
Grâul donat de România a
devenit subiect de scandal în raionul Fălești. Fermierii învinuiesc
autoritățile că au repartizat ajutorul conform criteriilor politice.
Acestea resping însă acuzațiile.
Cazul a ajuns și în vizorul procuraturii raionale. Mai mulți fermieri din satele Scumpia și Glinjeni
au depus plângeri la Procuratura
din raionul Fălești.
„Procuratura a făcut interpelări la Ministerul Agriculturii.

înțeles că semințele erau de soiuri
franțuzești. În loc să fie înmulțită,
ea a nimerit la oameni care nici
nu o să semene”, a afirmat fermierul din satul Glinjeni, raionul
Fălești, Boris Bujag. Și fermierii
din satul Năvârneț, raionul Fălești, sunt nedumeriți de modul
în care a fost distribuit grâul. „Secetă a fost și la noi și la el.
Toți spun că s-a împărțit după
linie de partid, că s-a dat la simpatizanții partidului PLDM”, a

Urmează să primim răspuns și
ulterior să decidem referitor la
legalitatea și obiectivitatea acordării acestui ajutor umanitar”, a
declarat procurorul raionului Fălești Ghenadie Gurițanu. Potrivit
unor fermieri, grâul a fost repartizat după principii politice.
De asemenea, de ajutor ar fi
beneficiat chiar și proprietari de
terenuri agricole. „La noi în sat
criteriul politic a jucat rolul important. Eu cred că aici trebuie să
lucreze procuratura”, a menționat
fermierul din satul Glinjeni, raionul Fălești, Vasile Misnei. „Am

menționat fermierul din satul
Năvârneț, raionul Fălești, Andrei
Siminiuc. Șeful Direcției supraveghere fitosanitară și control
semincer a raionului Fălești recunoaște că este membru PLDM,
dar neagă faptul că ar fi ținut cont
de criteriul politic atunci când a
repartizat ajutorul.
„Nu a fost pe criterii politice. În afară de seceta care a fost
în toată republica, s-a mai luat
în calcul faptul că au fost agenții
economici care au fost atacați de
grindină și omida păroasă”, a explicat șeful Direcției supraveghe-

re fitosanitară din raionul Fălești,
Eduard Balica. Potrivit reprezentanților Direcției supraveghere
fitosanitară și control semincer a
raionului Fălești, de cele 112 tone
de grâu alocate au beneficiat 48
de fermieri, dintre care doar patru ar fi membri ai PLDM.
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare respinge acuzațiile conform că ar fi împărțit pe
criterii politice cele 112 mii tone
de grâu donate de România pentru depășirea efectelor secetei din
vara acestui an.
Ministrul Vasile Bumacov a
declarat că grâul a fost distribuit
fermierilor din raionul Fălești de
către o Comisie specială.
„Ministerul Agriculturii nu
s-a ocupat nemijlocit de împărțirea grâului. Acest lucru l-a realizat o comisie formată din reprezentanții primăriei, ai consiliului raional și fermieri. Altceva
este că fermierii nu se pot înțelege între ei cine și cât grâu să
primească și acuma toarnă noroi în capul ministerului. Așa se
face la noi, atunci când ceva ni
se oferă drept ajutor pentru a fi
repartizat celor care într-adevăr
au nevoie de el, pretind toți și
apoi se ajunge la neînțelegeri”, a
spus Bumacov.
În afară de grâu România a
mai donat Republicii Moldova
50 mii euro. În acest an, seceta
a afectat 90% din teritoriul Moldovei, provocând pagube de circa
2,5 mlrd. lei. De pe cele 270 ha de
grâu semănate în anul curent fermierii au reușit să recolteze doar
430 mii tone de grâu, față de 540
mii tone cât se preconizase.
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Ministrul Agriculturii a constatat
premise încurajatoare
pentru recolta viitoare
Vești bune în agricultură:
Republica Moldova ar putea
exporta grâu anul viitor! După
seceta din acest an, care a compromis o treime din recolta de
grâu, autoritățile sunt optimiste și fac deja planuri de export
pentru 2013.
„Rari ani când avem astfel
de semănături de grâu, datorită condițiilor climaterice foarte
bune. Am planificat semănături de 300 de mii de hectare
și o roadă de 2,8 tone le hectar.
Vom avea și necesarul pentru a
asigura securitatea alimentară
a țări, dar și posibilități de export. Dacă pe viitor vom avea
condiții normale, premiza unei
roade bune pentru anul viitor
este asigurată”, a declarat ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov.

Potrivit ministrului, până
în prezent au fost însămânțate
cu grâu 95 la sută din hectarele planificate. Vasile Bumacov
a precizat că în noiembrie va
fi distribuit și ajutorul bănesc
promis de Guvern.
„În prezent, este încă în
proces evaluarea suprafețelor însămânțate cu grâu de
toamnă. Sperăm în noiembrie
să acordăm susținerea financiară care a fost promisă. La
fiecare hectar de grâu, se va
acorda în mediu 200 de lei
pe țară”, a precizat ministrul
Agriculturii.
Seceta din această vară a
păgubit agricultura de 2,5 miliarde de lei. Cele mai afectate
de secetă sunt raioanele Cahul,
Cantemir, Căușeni, Taraclia și
UTA Găgăuzia.

MAIA a deschis
un târg agricol
La 3 și 4 noiembrie curent, pe terenul din imediata apropiere a
Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc prima
Expoziție-Târg a Produselor Ecologice și Tradiționale la care au participat circa 40 de producători agricoli și membrii Asociației Apicultorilor din republică.
Expoziția a fost vizitată de mii de locuitori ai capitalei, care au
rămas plăcut surprinși de calitatea produselor agricole expuse spre
vânzare și de prețul mult mai scăzut al alimentelor propuse spre
vânzare de către agricultori. Brânza de oi, comercializată, de regulă
la piața centrală a Chișinăului cu 70 de lei, la expoziție s-a vândut cu
45-50 de lei, carnea de miel a fost comercializată la prețul de 35 de
lei, în timp ce la alte piețe prețul ei este de 50-70 de lei.
„Prețurile sunt mai mici, - a menționat ministrul Agriculturii,
Vasile Bumacov, care a participat la inaugurarea acestei expoziții,
fiindcă produsele nu sunt achiziționate și vândute de către intermediari, dar sunt comercializate direct de către producători”.
Pe lângă alte multe avantaje, târgul, precum a menționat ministrul, mai are o prioritate: aici sunt comercializate produse de cea
mai înaltă calitate, producătorii având interesul de a propune consumatorului tot ce au mai bun.
La încheierea Expoziției-Târg, reprezentanților companiilor
participante la acest eveniment le au fost înmânate diplome de mențiune din partea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
Târgul va avea loc în fiecare weekend.

CERERE
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Nu reușim să facem față cererii de miez de nucă
Plantațiile de nuci au fost înființate în Moldova în anii
1990, până atunci creșterea nucilor era practicată doar
în gospodării țărănești și de-a lungul fâșiilor de protecție. Potrivit Programului Național pentru Dezvoltarea
Culturilor Nucifere, până în anul 2020 suprafața plantațiilor de nuci va atinge cel puțin 14 mii ha, iar recolta
nucilor necurățate va constitui 60 mii de tone, în prezent
ea fiind de 25-35 mii tone.

PLANTAȚIILE DE NUCI
CRESC CANTITATIV
ȘI CANTITATIV
În Prezent pe teritoriul Moldovei sunt plantate peste 15 mii
ha de culturi nucifere, inclusiv
cu material săditor de import
(Franța) – 3 mii ha. În 2012
au intrat pe rod în jur de o mie
de ha soiuri franceze. Anual se
plantează mai mult de 1000 ha
culturi nucifere. Astfel, graficul Programului de Dezvoltare
a Culturilor Nucifere până în
2020 se respectă ba chiar poate
fi îndeplinit înainte de termen.
Constantin Gajim , Directorul Executiv al Uniunii Asociațiilor Producătorilor de Culturi
Nucifere din Republica Moldova, afirmă că există mari progrese în producerea materialului săditor altoit propriu (se
importă foarte puțin, în 2006 2009 se importau 20-30 mii de
pomi altoiți, din 2010 mai puțin
de o mie). În ultimii ani s-a îmbunătățit proiectarea în teren,
se folosesc tehnologii de perspectivă la plantare, îngrijirea
și exploatarea livezilor plantate,
au fost mecanizate unele procese de plantare și nu în ultimul
rând, s-a îmbunătățit atenția
din partea statului.
R. Moldova se încadrează în
acele 7% din suprafață care au
condiții prielnice pentru cultivarea nucilor.

EXPORTUL NUCILOR E
ÎN CREȘTERE
Pe piața europeană există
o cerere la produsele nucifere
care crește în fiecare an și nu
este satisfăcută pe deplin.
În ultimii ani producția anuală de nuci pe țară a constituit 22
- 33 mii tone din care se exportă
aproximativ 80%: în UE (Franța
- 40.6%, Grecia - 17.9%, Germania - 9%, Austria - 7%), precum
și în Turcia, Elveția, Siria, Irak
ș.a.. Din cauza neomogenității,
producția este comercializată
numai prelucrată în miez.
Pe de altă parte, anual, Republica Moldova importă în medie 4,3 mii tone de nuci în coajă. Cele mai multe nuci în coaja
au fost importate în 2010 din
Franța - 3,4 mii tone. Nucul grecesc și-a primit denumirea din
cauza că în timpurile străvechi
era adus în Rusia din Grecia.
Denumirea de Walnut provine
de la Welsch vechea denumirea
Galiei, fiindcă provine de pe teritoriul actual al Franței și Italiei.

CEA MAI MARE
PLANTAȚIE DE NUCI
DIN EUROPA ÎN LUPTĂ
CU BIROCRAȚIA
Nicolae Ciornîi
patronul
AMG – KERNEL, care deține
cea mai mare plantație de nuci
din Republica Moldova dar și
din Europa, susține că a achiziționat 10 mii de hectare de pământ arabil în Moldova și a investit circa 25 milioane de euro
în crearea celei mai mari livezi
de nuci din Europa.
„Am început să sădim cea
mai mare livadă de nuci din
Europa. Am făcut pepinieră și
creștem puieți. Prima livadă a
dat roadă anul trecut. Timp de
15 ani o să am profit, o să-mi
răscumpăr toate cheltuielile.
Venitul este obținut acum este
în special din comercializarea
puieților în Ucraina, Georgia,
Rusia, România, Turcia și Ungaria, care i-a permis să recupereze aproape toate cheltuielile. „
declară omul de afaceri.
Victor Guțu director executiv la AMG - Kernel precizează
că în prezent sunt plantate 700
ha de nuci, iar în total se preconizează plantarea a 3000 ha de
livezi de nuci. Totodată în pepiniere se cultivă anual 300 mii
puieți de nuci, 200 mii puieți de
măr și 200 mii de migdal.
„În această sferă este necesar să depui foarte mult efort să
aplici corect tehnologiile și doar
astfel poți să obții rezultate
bune, totuși cea mai mare problemă cu care ne confruntăm
este birocrația”, afirmă directorul executiv AMG - Kernel SRL
Plantarea
unui
hectar
cu nuci necesită 24-25 mii
de lei (fără prețul terenului).
În această sumă intră prețul a 100 de puieți (în mediu
10-12 dolari bucata), lucrările
legate de plantare și îngrijire
a arborilor în decurs de 5 ani.
În conformitate cu legislația
în vigoare, statul compensează 10 mii de lei pentru fiecare
hectar. Fructele încep să apară
în al cincilea an, iar în cel de-al
șaptelea an intră pe rod. Practica demonstrează, că în acest
an roada atinge minimum
o tonă per hectar, iar în cel deal zecelea an roada se dublează.
Miezul de nucă curățat constituie 40% din greutatea fructului. Reieșind din prețurile curente de export, cheltuielile pot
fi recuperate peste 5-6 ani.
Tudor Slănină a plantat, în
2001, prima sa livadă de nuc.

El este cel mai mare exportator din Moldova al acestui
produs, cu un volum de livrări
de 1.800 de tone de miez, în
anul trecut.
„În primul rând, nucul nu
dă recoltă la 10 ani, dar noi deja
din 2008 încoace am început
a recolta, e al patrulea an când
recoltăm. În mediu pe hectar
putem atinge deja o tonă. Orice
cultură poate da profit, dar trebuie bine îngrijită. Sperăm să
nu avem rezultate mai proaste
față de anul trecut”, a spus producătorul.
Directorul Asociației Producătorilor de Culturi Nucifere, Constantin Gajîm, spune că
afacerea cu miez de nucă este
foarte avantajoasă pentru țara
noastră.
„Cea mai mare afacere pentru Moldova în prezent este
nucul. Dacă gospodarul este
bun, în al cincilea an nucul se
răscumpără. Nucul este livada
viitorului pentru acei leneși”, a
menționat Constantin Gajîm.
Reprezentanții Ministerului Agriculturii spun că, anual,
în țara noastră se plantează în
jur de o mie de hectare de livezi
de nuc.
„Solicitările produselor de
nuc, adică a miezului de nucă,
sunt foarte mari. Și prețurile
de comercializare sunt foarte
atractive. Se subvenționează
în mărime de 10 mii de lei la
un hectar, ceea ce constituie
practic acoperirea cheltuielilor
pentru procurarea materialului
săditor”, a comunicat Mihai Suvac, șef de direcție Ministerul
Agriculturii.

NUCILE FRANCEZE
ÎN MOLDOVA
În Moldova există firme ce
aduc nuci necojite din Franța,
care sunt prelucrate iar mai

apoi se (re)exportă doar miezul
de nucă.
Moldova produce 10 mii
tone de miez de nucă dar exportă 12 mii tone, Franța produce
27 mii tone dar folosește 29 mii
tone.
Bargues Agro Industrie este
o întreprindere internațională
care se ocupă de procesarea nucilor și exportul/reexportul lor
în Franța. În Moldova o filială
a acestei întreprinderi a apărut
cu 16 ani în urmă. În prezent la
întreprindere lucrează aproximativ 100 de persoane, totuși
potențialul de angajare este
mult mai mare. Motivul este
destul de straniu, întreprinderea are o activitate foarte transparentă și achită toate taxele și
impozitele față de stat. Pe când
angajații, cel mai des, refuză să
achite impozitele și polița medicală în favoarea unui serviciu
la negru unde aceste taxe nu se
achită. Administrația întreprinderii chiar face campanii de informare, dar oamenii preferă să
nu achite impozitele la stat.
Este curios faptul că la campania electorală precedentă din
Franța, Partidul Socialiștilor a
promis că va lupta cu „faptul că
nucile sunt exportate din Franța pentru a fi ambalate în Moldova „. Totuși aceste declarații
s-au dovedit a fi declarații populiste pentru a atrage niște voturi în plus și pentru a crea impresia că există o luptă pentru
reducerea șomajul din Franța.

INSTABILITATEA
PREȚULUI LA MIEZ
DE NUCĂ ȘI NUCILE
NECOJITE
Mulți dintre producători
sunt nemulțumiți de prețurile
volatile la miezul de nucă precum și la nucile necojite. Cauza

este neomogenitatea soiurilor
care sunt propuse spre vânzare
și faptul că nucile sunt colectate
de pe marginea drumului.
Constantin Gajim ne spune
că atunci când vor rodi livezile
de nuci altoiți de soi prețul va fi
stabil, acum se colectează înainte de a se maturiza biologic
și sunt mii de forme cu diferite
fructe și nu avem o producție
omogenă conform standardelor
europene ceea ce creează o diferență la preț.

MOLDOVA NU FACE
FAȚĂ CERERII
DE MIEZ DE NUCĂ
În Republica Moldova se
atestă o majorare a prețului la
miezul de nucă. Asta deoarece a crescut cantitatea de export către zonele dezvoltate,
precum cele din SUA sau Uniunea Europeană, iar țara noastră nu poate face față cererii,
scrie agrointel.ro.
Firmele exportatoare preiau
orice cantitate oferită de populație și producători, deoarece
au perspectiva unui câștig semnificativ, rezultat din diferența
dintre prețul de achiziție mic și
cel de vânzare mare stabilit pe
piețele dezvoltate.
În acest moment prețurile
de achiziție la jumătățile albe
întregi sînt de 88 de lei pentru
un kilogram, 68 de lei per kilogram costă miezul alb bucăți și
miezul brun este 48 de lei pentru un kilogram. În piețele din
Paris nucile întregi se vând cu
prețuri între 6,50 euro și 9 euro
kilogramul.
Potrivit Agroinform, prețul
miezului de nucă va crește în
continuare, oferind exemplul
anilor precedenți, când acesta a
ajuns chiar și la 100 de lei pentru un kilogram.

12

ASIGURAREA CU APĂ
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Moldova trebuie să ia măsuri urgente
pentru asigurarea populației cu apă
Republica Moldova trebuie să ia măsuri urgente pentru a asigura accesul populației la apeduct și canalizare.
Cu cât mai multe obiective vor fi atinse, cu atât mai mult va investi UE în acest sector al RM

Sunt concluziile și recomandările
experților europeni în ceea ce privește
situația din sectorul apei și canalizării din Republica Moldova, expuse în
cadrul unei conferințe internaționale
„Provocările din sectorul apă și canalizare în Republica Moldova”, desfășurată la Chișinău, se arată într-un
comunicat de presă al SA ”Apă-Canal
Chișinău”.

transferăm mai mulți bani, dar trebuie
să fie atinse mai multe obiective”, susțin experții.
„Dacă în 2000-2009 în acest domeniu au fost implementate proiecte in
valoare de 31 mil. euro, în ultimii doi
ani (2010-2012), au fost aduse investiții în valoare de 114 mil. euro, iar circa
136 de apeducte au fost finanțate din
bani publici. Aceste date ne bucură, dar
în același timp ele denotă că suntem
doar la început. În Moldova mai mult
de jumătate din populație consumă apă
necalitativă”, a declarat premierul Vlad
Filat, prezent la eveniment.
La rândul său, ministrul Mediului,
Gheorghe Șalaru, a afirmat că 45%
din populația țării nu are acces la sisteme de calitate de aprovizionare cu
apă potabilă, iar 65% - la sisteme de
canalizare.
Suma totală cheltuită în sectorul

de metri cubi pe cap de locuitor pe an
drept nivel sigur de disponibilitatea a
apei dulci regenerabile.
La un nivel mai jos de această cifră,
o țară poate începe să se confrunte cu
stresul de apă periodic sau permanent.
La un nivel mai jos de 1000 de metri
cubi pe cap de locuitor pe an insuficien-

ța apei începe să împiedice dezvoltarea
economică, dar și sănătatea și bunăstarea oamenilor.
La un nivel mai jos de 500 de metri cubi pe cap de locuitor pe an, țara se
confruntă cu insuficiența certă de apă
care afectează capacitatea de creștere
economică a acesteia.

Compania Nic-Ol din orașul Edineț
produce la comandă:

„Republica Moldova a fost examinată de un grup de experți care au rămas
îngrijorați de nivelul scăzut al accesului
la apă potabilă. Dreptul la apă nu trebuie să fie gratuit, dar prețul oricum
trebuie să fie rezonabil, astfel ca și cei
săraci să poată să-și permită să plătească pentru acest drept. La fel și locul
apei trebuie să fie accesibil.
“Dacă omul nu are bani, aceasta nu
înseamnă că trebuie să fie exclus din
grupul de oameni care au acces la apă
și canalizare”, a declarat raportorul
special al ONU privind dreptul omului
la apă potabilă de calitate și canalizare,
Catarina Albuquerque.
Totodată, experții atrag atenția
asupra faptului că Uniunea Europeană oferă fonduri Republicii Moldova
pentru sectorul dat, dar în cazul în care
obiectivele propuse nu vor fi realizate,
investițiile nu vor mai veni.
„Bugetul oferit de UE se bazează
pe extinderea canalizării, descentralizarea sistemului de apă și canalizare.
Dacă obiectivele vor fi realizate, atunci
banii vor continua să fie transferați în
bugetul Republicii Moldova. UE poate
oferi mai mulți bani, dar capacitatea de
absorbție este limitată uneori. Vrem să

aprovizionării cu apă și canalizare din
Moldova, pe parcursul ultimilor cinci
ani (2008 – 2012), constituie doar
120 de milioane de euro în total, cu o
distribuție între sursele interne și cele
străine înclinată înspre contribuția
donatorilor străini. Distribuția medie
a finanțelor dintre sursele interne și
străine constituie aproximativ 32% și,
respectiv, 68%.
Volumul apei de suprafață din Moldova este estimat la aproximativ 1,32
miliarde metri cubi/an. Rezervele de
apă subterană regenerabile zilnice ale
RM sunt estimate la 3,4 milioane metri cubi din care 2,1 milioane metri cubi
sunt aprobate de Rezerva de Stat, din
care 2 milioane metri cubi sunt rezervate pentru folosința gospodăriilor casnice.
Disponibilitatea actuală a apei în
Moldova se limitează probabil la aproximativ 500 de metri cubi pe cap de
locuitor pe an sau mai puțin, ceea ce
plasează Moldova drept țară sub stresul „apei insuficiente”, iar insuficiența
de apă poate fi afectată în continuare de
schimbarea climei.
Pragurile recomandate la nivel internațional definesc volumul de 1700

 linii de calibrare a merelor

 descărcătoare mecanice pentru containere

 containere din lemn

 stupi pentru  mânere mecaalbine
nice pentru captarea containerelor

 material săditor pomicol:

- soiuri de vară: Discovery
- soiuri de iarnă: Renet Simirenco şi Florina
 transportoare
 hidrobur pentru plantarea livezilor și viilor
 lăzi din lemn pentru fructe

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

ZOOTEHNIE
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Toleranța porcilor la frig
Pe marginea toleranței porcilor la temperaturi ambientale extreme se pot scrie cărți. Însă, de cele mai multe ori,
discuțiile se leagă de efectele zilelor caniculare, nu ale celor geroase, de iarnă.

Lupta cu frigul prin
consumul suplimentar
de nutrienți

În altă ordine de idei, mulți sunt cei
care spun că, în zilele noastre, fermele
sunt dotate cu tehnologie de ultimă generație și, ca atare, nici nu ar mai trebui
să deschidem subiectul efectului variației termice asupra productivității porcilor. Cu toate acestea, fermierii știu prea
bine ce mult costă să păstrezi, pe toată
durata anului, în zona noastră geografică, temperatura adăpostului în limitele
de confort ale animalului.
Și, întrucât în creșterea porcului, în
mod cert „iarna nu e ca vara”, am considerat util să investigăm succint cum
i se modifică acestui animal modul de
viață și de creștere atunci când, din
diverse motive, nu reușim să-l menținem între limitele termice la care se
simte confortabil. Evident, ne referim
la suinele ameliorate actuale, nu la
rasele rustice sau primitive (Bazna,
Mangalița) care au o cu totul altă toleranță termică.
Am intra însă în prea multe detalii
dacă am încerca să abordăm subiectul
separat pe categorii de vârstă și/sau
greutate. De aceea, ne vom restrânge la
câteva elemente generale, însă cu precizarea că toleranța la frig a porcilor crește
odată cu vârsta.

Capacitatea de adaptare
la temperaturi extreme
Biologic vorbind porcul, ca și majoritatea mamiferelor, are capacitatea de a
se adapta la temperaturi extrem de variate. Dar, până la urmă, indiferent în ce
direcție o ia razna temperatura mediului
ambiant, porcul e programat genetic săși mențină constant numărul de grade
Celsius la nivelul organelor vitale.
Totuși, în această privință, porcul
este unicat, pentru că este singurul mamifer domestic care, pe parcursul evoluției, și-a pierdut o genă importantă,
cea care controlează depunerea așa-numitului „țesut adipos brun” înainte de
naștere.
Acest tip de grăsime asigură, inclusiv la om, energia necesară pentru termoreglare în primele ore de viață. Asta
înseamnă că purcelul nou-născut, expus
la temperaturi scăzute, moare într-un
timp relativ scurt. De aici și nevoia purceilor de a avea o sursă suplimentară de
căldură în maternitate.
Ulterior, pe măsură ce înaintează în
vârstă, reglajul termic al temperaturii
corporale interne începe să funcționeze
pe baza energiei preluate din colostru/
laptele matern și amplificarea activității
ficatului.
Așadar, lupta porcului cu frigul se
duce în mai multe moduri, cele mai importante fiind cele pe care le vom aminti
aici, pe scurt.

Este un fapt cunoscut că, pe măsură ce temperatura ambientală scade,
cantitatea de furaj (sau lapte supt de la
scroafă) pe care porcul o consumă crește. De ce? Pentru că digestia în sine este
un mecanism care generează căldură
și, implicit, protecția termică a organelor interne. La fel de logic e și faptul că
acest consum suplimentar nu se va regăsi în spor, întrucât energia suplimentară
produsă are strict rol de termoreglare.
Ca atare, și consumul specific va crește
semnificativ.
Astfel, diferența în privința consumului specific la porcii ținuți la 5 °C,
față de 15 °C, poate ajunge de la simplu
la dublu. Adică nu mai putem vorbi, sub
nici o formă, despre eficiență economică
ci, eventual, doar de supraviețuire. Deci,
nu e de mirare că în fermele în care iarna porcii nu pot fi menținuți în limitele
confortului lor termic, consumul de furaj crește semnificativ, determinând implicit o creștere importantă a costului de
producție a cărnii.

Lupta cu frigul prin
modificări
comportamentale
Cu cât temperatura scade sub limita minimă a zonei de confort, cu atât
porcii devin mai agitați pentru că, nu-i
așa, știm și noi că mișcarea generează
căldură. Dar mișcarea suplimentară e
și consumatoare de energie, conducând
la o creștere suplimentară a consumului
de furaj. În multe cazuri, agitația determinată de frig degenerează în adevărate
lupte care, nu de puține ori, au ca finalitate accidentarea sau chiar moartea
unor animale.
Atunci când sunt în grupuri, porcii
care suferă de frig se înghesuie unul în
celălalt pentru a-și conserva împreună
căldura corporală, agitându-se și căutând în permanență un loc mai cald,
oarecum într-un mod asemănător albi-

nelor care creează în stup „ghemul” de
termoprotecție pe toată durata iernii.
În fine, dacă nu au altă soluție, porcii
încep să tremure, acest gest reflex fiind
la rândul său generator de căldură, prin
intensificarea contracțiilor musculare și,
implicit, a circulației sangvine.

Frigul îndelungat scade
semnificativ
performanțele
și reproducția
Elementele amintite privesc reacțiile
imediate ale porcului la frig. Însă situația se agravează atunci când expunerea
la temperaturi scăzute este de durată.
Astfel, s-a observat că, la porcii în
creștere, menținerea prelungită la temperatura de 3-5 °C are o serie de efecte
ireversibile. Chiar dacă au capacitatea
de a supraviețui perioade relativ îndelungate la aceste temperaturi - cu 10-15
°C sub limita minimă de confort - animalele suferă în mod evident, iar despre
performanțe de producție nu mai este
cazul să discutăm.
Față de porcii ținuți la căldură, cei
înfrigurați au la sacrificare doar 50%
din greutatea normală a ficatului, ceea
ce înseamnă că acesta nu a mai putut să
funcționeze la capacitate maximă și nici
ca rezervor de energie (glicogen).
Mai mult, s-a observat că toate pro-

cesele metabolice ale porcilor crescuți
în frig funcționează anormal, procesul
de creștere și dezvoltare a organismului
rămânând mult în urmă. Spre exemplu,
porcii ținuți la 5 °C au o lungime a carcasei cu 20% mai mică, precum și o talie
mai redusă cu 10-15% față de cei care au
avut la dispoziție 20 °C.

Dar și mai interesant e faptul că frigul îndelungat afectează funcționarea
glandelor interne și, implicit, a producției de hormoni, inclusiv cei sexuali.
Acest ultim aspect a fost demonstrat
inițial prin simpla cântărire comparativă a gonadelor (testicule și ovare) care,
la porcii „înfrigurați” au fost mult mai
mici, producând astfel cantități insuficiente de hormoni pentru dezvoltarea
sexuală normală a animalelor.
Ori, dacă metabolismul e distorsionat, înseamnă că întreg organismul
porcului ținut în frig devine mult mai
sensibil. Acest lucru a fost de asemenea
demonstrat, dovedindu-se că porcii întreținuți la 8-10 °C au o capacitate de a
se apăra împotriva bolilor cu cel puțin
20% mai scăzută decât cei care trăiesc în
condiții termice confortabile.
În același context al sănătății animale,
un studiu recent a demonstrat că la porcii
menținuți constant la 10 °C, eficacitatea
antibioticelor furnizate în furaj sau apă
(ampicilină și/sau tetraciclină) a scăzut
semnificativ, uneori cu până la 20-30%.
La fel de interesant - pe cât de logic
- e faptul că procentul de grăsime în carcasă la porcii ce au fost crescuți în frig
permanent este mult mai redus decât la
cei întreținuți în confort termic, deoarece
rezervele de grăsime nu s-au acumulat,
fiind utilizate integral pentru menținerea
organelor interne la temperatura optimă.
Efectul temporar al frigului asupra porcilor este invers, adică animalul depune
grăsime în loc de musculatură, ca și cum
s-ar pregăti pentru „vremuri grele”.
Pe de altă parte se pune problema
cât de frig îi este cu adevărat porcului,
gradele din termometru fiind un indicator, cel mai adesea, insuficient. Dacă
la temperaturile scăzute din adăpost se
adaugă și alte elemente cum ar fi viteza
crescută a curenților de aer, în combinație cu umiditatea ridicată (în aer sau
la pardosea/grătar), suferința porcului
este și mai accentuată iar pagubele, evident, tot mai mari.
Revista Ferma

14

CERERI ŞI OFERTE

 nr. 18 (125) 31 octombrie 2012

Cereri și Oferte – perioada 16 - 29 octombrie 2012 (www. agravista.md)
OFERTE
Nume
produs
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Porumb
Porumb
Porumb
Porumb
Porumb
Porumb
Porumb
Porumb
Porumb
Porumb
Porumb
Porumb
Porumb
Porumb
Porumb
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui

Descriere produsului

Cantitate

Orz
Regiune

PRODUSE CEREALIERE
Grâu alimentar 21% gluten,
Ungheni, s. Taxobeni, Telefon: (236) 25009, Tele100 kg
90% IDC
fon mobil: 079900588
Grâu alimentar 22% gluten,
Ungheni, s. Cetireni, Telefon: (236) 24877, Telefon
5 tone
90% IDC
mobil: 069924051
Grâu de calitate bună, conţi100 tone Făleşti, s. Navîrneţ, Telefon mobil: 069194851
nutul de gluten-22%
Grâu alimentar 21% gluten,
3 tone
Ungheni, s. Buşila, Telefon: (236) 75652
90% IDC
Grâu alimentar 22% gluten,
100 tone Ungheni, s. Costuleni, Telefon: (236) 40313,
90% IDC
079506817
Se vinde grâu alimentar,
s. Pruteni, Telefon: (259) 066636, Telefon
200 tone Făleşti,
conţinutul de gluten-24%.
mobil: 069201226
Grâu alimentar 21% gluten,
50 tone
Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 42324
85% IDC
Vând grâu alimentar, 23%
str.Naţională, 18, Telefon: (236) 23808,
200 tone Ungheni,
gluten, 90% IDC
(236) 23051, Telefon mobil: 069139292
Ungheni, s. Cornova, Telefon: (236) 47232, Telefon
Grâu alimentar 21% gluten,
150 tone mobil: 079569125
90% IDC
Grâu alimentar, conţinutul de
800 tone Făleşti, s. Putineşti, Telefon mobil: 69339397
gluten-23%
Grâu alimentar, conţinutul de
Făleşti, s. Glingeni, Telefon: (259) 71379, Telefon
50 tone
gluten 23%
mobil: 069158498
Vând grâu alimentar 22%
s. Cetireni, Telefon: (236) 613223, Email:
200 tone Ungheni,
gluten, 90% IDC
olgutza.g@gmail.com
Ungheni, s. Tescureni, Telefon: (236) 20616,
Grâu alimentar 22% gluten,
50 tone
Email: traidanagro@gmail.com
95% IDC
Glodeni,
s. Fundurii Noi, Telefon: (249) 70665,
Vând grâu
100 tone
Telefon mobil: 069905066
Glodeni, str. Trandafirilor, director: Stati ConstanComercializez porumb boabe
50 tone
tin, Telefon mobil: 069251254
Făleşti, s. Călugăr, Telefon: (259) 79400, Telefon
Vând porumb
85 tone
mobil: 069323320
Comercializez porumb ali5 tone
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75329
mentar
Glodeni, s. Fundurii Noi, Telefon: (249) 70665,
Vând porumb boabe
8 tone
Telefon mobil: 069905066
Comercializează porumb
1.5 tone Nisporeni, s. Barboieni, Telefon mobil: 60346562
boabe din roada anului 2011
Făleşti, s. Răuţel, Telefon: (259) 54232, Telefon
Comercializez porumb
25 tone
mobil: 079531814
Glodeni, Telefon mobil: 069107754
Vând porumb boabe
60 tone
Se vinde porumb
700 tone Făleşti, s. Putineşti, Telefon mobil: 69339397
Comercializez porumb de
Nisporeni, s. Şişcani, Telefon: (264) 42-3-18, Te10 tone
calitate bună
lefon mobil: 069230675
Făleşti, s. Pînzăreni, Telefon: (259) 57603, Telefon
Se vinde porumb
20 tone
mobil: 067137550
Drochia, s. Popeşti, Telefon: (252) 79765, Telefon
Comercializăm porumb
60 tona
mobil: 069897955, Email: gusacinschis@mail.md
s. Mărăndeni, Telefon: (259) 72337, TeleSe vinde porumb-marfă
350 tone Făleşti,
fon mobil: 69212681
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75354, Telefon
Comercializez porumb furajer
5 tone
mobil: 060191761
Făleşti, s. Mărăndeni, Telefon: (259) 72337, TeleSe vinde porumb-seminţe,
5 tone
fon mobil: 69212681
soiul Porumbeni-348
Comercializez porumb, roada
Hînceşti,
Telefon: (269) 23408, Telefon mobil:
6 tone
anului 2012
068083841
Comercializez floarea soare200 tone Ungheni, s. Manoileşti, Telefon mobil: 069947447
lui pentru ulei
Comercializez floarea soareNisporeni, s. Bălăureşti, Telefon mobil: 69006067
5 tone
lui din roada anului 2012
Vând floarea soarelui din
Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: (264) 48249,
3 tone
roada anului 2012
(264) 23857, Telefon mobil: 069926550
Se vinde floarea soarelui de
700 tone Făleşti, s. Putineşti, Telefon mobil: 69339397
calitate înaltă
Comercializăm floarea soaDrochia, s. Popeşti, Telefon: (252) 79765, Telefon
60 tone
relui
mobil: 069897955, Email: gusacinschis@mail.md
Ungheni, s. Costuleni, Telefon: (236) 40313,
Vindem floarea soarelui
100 tone 079506817
pentru ulei
Se vinde flaea soarelui de
50 tone
Făleşti, s. Navîrneţ, Telefon mobil: 069194851
calitate bună
Vând floarea soarelui, calitate 100 tone Făleşti, s. Pruteni, Telefon: (259) 66636, Telefon
înaltă
mobil: 069201226
Comercializăm floarea soaEdineţ, s.Bădragii Vechi, Telefon: (246) 56195,
relui pentru ulei, depozitul
4 tone
Telefon mobil: 069919004
producătorului
Comercializăm floarea soareEdineţ, s. Bădragii Noi, Telefon: (246) 43215, Tele5 tone
lui, depozitul producătorului
fon mobil: 067130526
Făleşti, s. Glingeni, Telefon: (259) 71379, Telefon
Se vinde floarea soarelui
50 tone
mobil: 069158498
Făleşti, s. Călugăr, Telefon: (259) 79400, Telefon
Vând floarea soarelui
80 tone
mobil: 069323320
Comercializez floarea soare150 tone Ungheni, s. Cetireni, Telefon: (236) 613223, Email:
lui pentru ulei
olgutza.g@gmail.com

Se vinde orz de calitate bună
Comercializez seminţe de
orz, prima reproducţie, soiul
Comandor

150 tone

Orz

Se vind seminţe de orz, soiul
Vacula, prima reproducţie

60 tone

Orz

Vând orz

100 tone

Soia

15 tone

Soia

Comercializăm soia, depozitul producătorului
Se vinde soia
Comercializăm soia pentru
ulei, depozitul producătorului

Soia

Vând soia de calitate bună

Soia

Comercializăm soia, depozitul producătorului

Orz

Soia

Ardei dulce Vând ardei dulce
Roşii

Vând roşii

Roşii

Comercializez roşii

Roşii

Comercializez roşii

Roşii

Vând roşii

Roşii

Comercializez roşii de seră

Varză
Varză

Comercializez varză de
toamnă
Comercializez varză de calitate bună

Varză

Comercializăm varză

Varză

Comercializăm varză

Varză
Varză

Comercializez varză de
toamnă
Varză de toamnă

Varză

Vând varză de toamnă

Varză

Comercializez varză

Sfeclă roşie Comercializăm sfeclă roşie

40 tone

Făleşti, s. Putineşti, Telefon mobil: 69339397
Edineţ, s. Bădragii Vechi, Telefon: (246) 56195,
4 tone
Telefon mobil: 069919004
Făleşti, s. Călugăr, Telefon: (259) 79400, Telefon
20 tone
mobil: 069323320
Edinet, s. Gordineşti, Telefon: (246) 60349, Telefon
20 tone
mobil: 079434113
LEGUME
Glodeni, Telefon: (249) 23842
5 tone
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: 068673724, Email:
5 tone
strungval@mail.md
5 tone
Ungheni, s. Chirileni, Telefon mobil: 060074973
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75258, Telefon
25 tone
mobil: 060074973, Email: grigoresorucean@mai.ru
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75221, Telefon
5 tone
mobil: 067267947
Ungheni, s.Chirileni, Telefon: (236) 23923, (236)
5 tone
75341, Telefon mobil: 079207222
Ungheni, s. Buzduganii de Jos, Telefon: (236)
5 tone
50275, (236) 93762, Telefon mobil: 069784220
Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: (264) 48289,
20 tone
Telefon mobil: 069665919
Edineţ, s. Gordineştii Noi, Telefon mobil:
30 tone
079382566
Edineţ, s. Hlinaia, Telefon: (246) 50233, Telefon
50 tone
mobil: 068999242
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: 068673724, Email:
15 tone
strungval@mail.md
10 tone
Ungheni, s. Chirileni, Telefon mobil: 060074973
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 23923, (236)
30 tone
75341, Telefon mobil: 079207222
10 tone
Glodeni, Telefon: (249) 23842
Edineţ, s. Hlinaia, Telefon: (246) 50134, Telefon
80 tone
mobil: 068346021

Vând ridiche neagră

2 tone

Dovlecei

Se vinde dovleac

40 tone

Cartofi

Comercializăm cartofi

Ceapă

Comercializăm ceapă, fracţie
mică, soiul Holtedon
Comercializăm ceapă, soi
«Stuttgart»
Comercializăm ceapă galbenă, calibrată după fracţii

Ceapă

Edineţ, s. Gordineşti, Telefon: (246) 60263

20 tone

Ridiche
neagră

Ceapă

Făleşti, s. Putineşti, Telefon mobil: 69339397
Făleşti, s. Rediu de Sus, Telefon: (259) 70192, Telefon mobil: 067253017, Fax: (259) 70192, Email:
kiktenko-nats@mail.ru
Făleşti, s. Rediu de Sus, Telefon: (259) 70192, Telefon mobil: 067253017, Fax: (259) 70192, Email:
kiktenko-nats@mail.ru
Glodeni, s. Fundurii Noi, Telefon: (249) 70665,
Telefon mobil: 069905066

1000 tone
10 tone
10 tone
800 tone

Glodeni, Telefon: (249) 23842
Făleşti, s. Naslavcea, Telefon: (259) 56141, Telefon mobil: 067104200
Ocniţa, s. Dingeni, Telefon: (271) 71517, (271)
71430, Telefon mobil: 069154031
Edineţ, s.Hlinaia, Telefon: (246) 50329, Telefon
mobil: 068999245
Drochia, s. Popeşti, Telefon: (252) 79765, Telefon
mobil: 069897955, Email: gusacinschis@mail.md
Ocniţa, s. Dingeni, Telefon: (271) 71517, (271)
71430, Telefon mobil: 069154031

FRUCTE
Prune

Vând prune uscate

50 tone

Mere

Vând mere

10 tone

Mere

20 tone
200 tone

Edineţ, Telefon mobil: 069911110;069105093

Mere

Vând mere de iarnă
Propunem mere în asortiment: Idared, Florina, Simerenco, Golden Delicios. Merele sunt păstrate în frigider
Comercializăm mere în
asortiment

Ungheni, str. Ion Neculce, 26, Telefon: (236) 34036,
(236) 34010, Telefon mobil: 079519279, 079532431,
Fax: (236) 34197, Email: plumcom@hotbox.ru
Glodeni, str. Moldova, nr. 32, Telefon: (249) 23439,
(249) 22056, Telefon mobil: 69123238, Email:
srlagdav@mail.md
Glodeni, s. Petrunea, Telefon mobil: 079094977

20 tone

Edineţ, s. Ruseni, Telefon: (246) 65395

Mere

Se vând mere soiuri de iarnă

20 tone

Mere

Vând mere Idared

50 tone

Struguri

5 tone
70 tone

Nisporeni, Telefon mobil: 69857600

20 tone

Struguri

Comercializează struguri
soiul Moldova
Comercializeză struguri Moldova din frigider
Comercializează struguri de
masă Moldova
Struguri Moldova din frigider
Comercializează struguri de
masă Moldova

Făleşti, s. Rediu de Sus, Telefon: (259) 70192, Telefon mobil: 067253017, Fax: (259) 70192, Email:
kiktenko-nats@mail.ru
Ungheni, s. Napadeni, Telefon: (236) 47389, Telefon mobil: 069259228
Nisporeni, Telefon: (264) 2-32-61, Telefon mobil:
079659277

15 tone

Nisporeni, str. Ion Creanga 71, Telefon: (264)
24810, (264) 22418
Nisporeni, str. 1 Mai, Telefon: (264) 2-27-14
Nisporeni, Telefon: (264) 2 54 09, Telefon mobil:
0693 87083

Struguri

Comercializez struguri soiul
Moldova de la frigider

30 tone

Nisporeni, s. Şişcani, Telefon mobil: 67538979

Mere

Struguri
Struguri
Struguri

10 tone
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Fructe
uscate

Comercializez struguri Moldova
Vând struguri de masă Moldova din frigider
Prune uscate Stanley şi
Ana-spet
Comercializez prune uscate
din roada anului 2012 de
calitate bună

Fructe
uscate

Comerializează prune uscate

Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole

Miere de albină calitativă

Struguri
Struguri
Fructe
uscate

1 tonă
70 tona
25 tone
10 tone

Ungheni, s. Măcăreşti, Telefon: (236) 45213, Telefon mobil: 069008599
Nisporeni, s.Vărzăreşti, Telefon: (264) 2 38 57,
Telefon mobil: (795) 25358
Nisporeni, s. Vărzăreşti, Telefon: (264) 65269,
(264) 23857, Email: ulinici_nicolae@yahoo.com
Nisporeni, s. Vărzăreşti, Telefon mobil: 68262207

Nisporeni, str. Viilor -144, Telefon: (264) 2-30-50,
Telefon mobil: 067123050
PRODUSE APICOLE
15 tone

200 kg

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

Nutreţuri Vând baloturi de paie, de grâu
grosiere
Nutreţuri Comercializez silos din
concentrate porumb

500 bucăţi

Glodeni, s. Balatina, Telefon mobil: 069635795

500 tone

Hînceşti, Telefon: (269) 50305, Telefon mobil:
068083841

ALTELE
Produse de
morărit
Produse de
morărit
Terenuri şi
construcţii

Comercializăm tărîţe de grâu

100 tone

Comercializează făină de
porumb de calitate bună
Comercializeaz teren cu viţă
de vie Moldova în rod

50 tone

Tutun

Comercializăm tutun uscat

20 tone

Comercializăm în cantităţi
nelimitate răsad de capusune
de soiul Aroma
Comercializez seminţe de
ceapă, soi “Stuttgart”

200000 bu- Nisporeni, s. Cioreşti, Telefon: (264) 45286, Telecăţi
fon mobil: 067185286

nelimitat

Miere de albină, polifloră

600 kg

Făleşti, str. 31 august 25, Telefon: (259) 2 32 87

Miere de albină de calitate
bună
Comercializează miere de
albină de mai
Miere de albină, polifloră, de
calitate bună
Comercializează miere de
calitate bună

1 tonă

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

200 kg

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

Nume produs Descriere produsului

600 kg

Făleşti, s. Bocşa, Telefon: (259) 76149

Morcov

Cumpărăm morcovi

1 tonă

200 kg

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

Ceapă

Achiziţionăm ceapă

1 tonă

Miere de albină, polifloră

1 tonă

Făleşti, s. Logoﬅeni, Telefon: (259) 60004

Sfecla rosie

Achiziţionăm sfeclă roşie

1 tonă

Miere de albină polifloră

1 tone

Făleşti, s. Glingeni, Telefon mobil: 079591851

Cartofi

Achiziţionăm cartofi

12 tone

Produse de
morărit

Cumpărăm făină de grâu,
primul sort
Cumpăr griu alimentar
23% gluten, 90% IDC
Porumb furajer

Miere de albine, polifloră, de
800 kg
Făleşti, s. Logoﬅeni, Telefon: (259) 60171
calitate bună
ANIMALE ŞI PRODUSE ANIMALIERE
Animale de Comercializez iepuroaice
10 bucăţi Nisporeni, Telefon: (264) 22020
blană
tinere de rasă bună
Produse
animaliere Vând ouă de prepeliţă
Produse
animaliere Branză de oi

Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 25624, Telefon
10000 bucăţi mobil:
067180989
Făleşti, s. Ciolacu Vechi, Telefon: (259) 78227,
1 tonă
Telefon mobil: 067178220
NUTREŢURI

Nutreţuri
grosiere

Vând baloturi de paie, de soie

1000 bucăţi Glodeni, s. Balatina, Telefon mobil: 069635795

Nutreţuri
suculente

Vând sveclă furajeră

20 tone

Glodeni, str. Moldova, nr. 32, Telefon: (249) 23439,
(249) 22056, Telefon mobil: 69123238, Email:
srlagdav@mail.md

Răsad

0.5 ha

Cahul, zona Industriala 1, Telefon mobil:
078300186, Email: eni-alexandru@hotmail.com
Nisporeni, s. Iurceni, Telefon: (264) 49280, Email:
mereutaiurie@hotmail.ru
Nisporeni, s.Vărzăreşti, Telefon: (264) 2 38 57,
Telefon mobil: (795) 25358
Hînceşti, s, Cioara, Telefon: (269) 47410, Telefon
mobil: 068083841

Vând lăptisor de regină de
albini

Glodeni, s. Danu, Telefon mobil: 068463038
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Material
semincier

300 kg

Drochia, s. Popeşti, Telefon: (252) 79765, Telefon
mobil: 069897955, Email: gusacinschis@mail.md

CERERI

Grâu
Porumb
Floareasoarelui

Floarea soarelui p/u ulei

Cantitate

100 tone
500 tone
500 tone
500 tone

Regiune
Drochia, str. G. Calinescu, 6, Telefon:
(252) 55102
Drochia, str. G. Calinescu, 6, Telefon:
(252) 55102
Drochia, str. G. Calinescu, 6, Telefon:
(252) 55102
Drochia, str. G. Calinescu,6, Telefon:
(252) 55102
Făleşti , str. 1 Mai, 10, Director:
Ghenea Ion, Telefon: 025923865
Ungheni , s. Valea Mare, Telefon
mobil: 069709509
Telefon mobil: 079045980
Ungheni , str.Ungureanu, 1, Telefon:
(236) 25109, Fax: (236) 23764

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

