Pentru a avea o afacere de succes
la noi în ţară, moldovencele
trebuie să fie ambiţioase
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Circa 100 de producători de fructe participă
la Conferința Regională:

CITIŢI ÎN NUMĂRUL CURENT:

Timpul preţurilor mari la mere a
trecut

„Dezvoltarea sectorului de fructe –
tehnologii inovative și tendințe ale pieței”

3
Diﬁcultăţile în agricultură se rezolvă
cu tact şi profesionalism

4
Producătorii agricoli spun că nu ştiu
cum vor plăti impozitele anul viitor

Federația Națională a Agricultorilor din Moldova AGROinform cu suportul Centrului pentru Dezvoltarea
Cooperativelor din Suedia SCC, Unității Consolidate pentru Implementarea Proiectelor IFAD în Republica
Moldova UCIP-IFAD și Proiectului
Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor ACED organizează, la 7 decembrie, curent, la Chișinău, Conferința Regională: Republica
Moldova, România, Ucraina.
La eveniment participă cca. 100 de
producători de fructe, savanți și experți în domeniu din Republica Moldova, România și Ucraina.
De menționat că Ucraina, România și Republica Moldova sunt producători importanți de fructe și legume
în regiune. Producătorii agricoli din
cele trei țări întâmpină practic proFederaţia 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

bleme similare atunci când e vorba
despre sectorul fructelor:problemele
de calitate; eficiență a producerii; un
sistem de distribuție riscant, când
majoritatea vânzărilor sunt controlate de intermediari care nu au interes
în dezvoltarea canalelor alternative de
distribuție; costuri înalte și consum
de timp pentru procedurile de export;
bariere tarifare la liberul schimb de
producție între Moldova-România și
România-Ucraina; similitudinea majorității producției vegetale între cele
trei țări, care provoacă mai mult rivalitate decât colaborare în domeniul
comerțului reciproc de fructe și legume proaspete.
Produsele din Republica Moldova
sunt apreciate în exterior după calitățile lor gustative. Este o opinie comună atât a producătorilor autohtoni,

cât și a importatorilor din regiune.
Operatorii de piață subliniază faptul
că produsele din Moldova cedează
din punct de vedere al aspectului exterior, nu sunt spălate, calibrate și au
o perioadă de viață scurtă din cauza
nerespectării tehnologiilor moderne
de producere și insuficienței infrastructurii de post-recoltare (frigidere,
echipament de pre-răcire). Fructele
din Ucraina și România au aceleași
probleme de calitate ca și fructele
moldovenești și aceste probleme sunt
cauzate de factori similari.
Republica Moldova, România și
Ucraina nu sunt într-un spațiu comun
de comerț liber schimb. De aceea,
chiar dacă țările sunt vecine și distanțele dintre piețe sunt relativ mici, nu
putem afirma că există o piață regională în această zonă a Europei.

Organizaţiile regionale ale Federaţiei AGROinform:
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Cartofii sunt mai scumpi,
în anul curent
În acest an plătim mai scump pentru un kilogram de
cartofi. Prețurile de comercializare pe piața internă au crescut cu peste 40%, din cauza recoltei mici, în urma secetei.
Astfel, un kilogram de cartofi costă, în medie, 4-5 lei. Potrivit specialiștilor Federației Naționale a Agricultorilor din
Moldova „AGROinform”, în prezent, majoritatea cartofilor de
pe piață provin din nordul Moldovei - raioanele Briceni, Drochia, Edineț, dar și din România. Preponderent se comercializează cartofi de soiurile Derize, Condor, Irga și Romano.
Experții în agricultură prognozează că prețurile nu
vor suferi mari
schimbări în următoarea perioadă. Și asta deoarece pe piețele
externe prețurile
sunt mici, în contextul în care recolta de cartofi în
țările vecine este
destul de mare
în anul curent. În
Polonia cartofii se vând cu 0,09 euro pentru un kg, un preț
echivalent cu 1,40 lei.
În anul 2012, fermierii au semănat cartofi pe o arie de
peste 30 mii ha. Producătorii au reușit să obțină doar 30%
din producția de cartofi preconizată - peste 99 mii tone față
de planul de 310 mii tone de cartofi. Conform statisticilor,
populația din Moldova consumă, anual, aproape 330 mii
tone de cartofi.

Fluctuații mari de preț la floarea soarelui
În Moldova prețurile de achiziție
la floarea soarelui sunt dictate în mare
măsură de conjunctura de pe piața țărilor vecine.
Potrivit apk-inform.com o nouă sursă de orientare pentru regiunea noastră
sunt prețurile din Turcia. Astfel, cel mai
mare preț la floarea soarelui în condiții
CIF, Marmara a fost înregistrat la mijlocul lunii septembrie - circa 705 dolari/t,
iar de atunci și până în prezent, prețu-

rile la floarea soarelui au avut un trend
negativ (cu unele mici excepții) și au
ajuns la nivelul de 660 dolari/t.
Până recent, cel mai mare operator
din Moldova - AO Floarea Soarelui a
ajuns să achiziționeze acest produs la
prețul de 6300 lei/tona, iar în prezent
refuză să numească prețurile, motivând
că la moment, piața este instabilă.
Potrivit aceleiași surse întreprinderile de prelucrare din Ucraina au

prețuri de achiziție la floarea soarelui
în condiții CPT la nivelul de circa 582
dolari/t.
Experții susțin, că prețurile la floarea soarelui scad datorită faptului, că
vânzările de ulei merg anevoios. Oferta de ulei este mare, iar prețurile au
scăzut. Întreprinderile de prelucrare
încearcă să micșorase sinecostul produsului finit.
Sursa: AGROinform, Edinet

Prețurile de achiziție la sfecla de zahăr s-au majorat cu 10%
În acest an prețurile de achiziție la
sfecla de zahăr s-au majorat cu aproximativ 10%, a declarat președintele Asociației Republicane a Producătorilor de
Sfeclă de Zahăr, Nicolae Moraru.
„Cel mai bun preț de achiziție a
sfeclei l-a oferit compania nou-creată
„Moldova Zahăr” din Cupcini - în jur de
650 de lei pentru o tonă - cel mai probabil, pentru a-i atrage pe producătorii
de sfeclă. Este o chestiune de marketing
și promovare, cred că și-au atins obiectivul pentru că mulți producători au
încheiat contracte cu ei. Compania SA

„SГјdzucker Moldova” a oferit un preț
mediu de 520 de lei pentru o tonă, iar
compania „Magt Vest” - circa 600 de lei
pentru o tonă. Deși prețurile de achiziție au crescut, din cauza secetei producătorii au pierderi foarte mari. Chiar
dacă majoritatea fermierilor își asigură
plantațiile de sfeclă contra calamităților
naturale, compania de asigurări acordă
despăgubiri în proporție de 70%, restul
30% sunt suportate de către producători”, a subliniat Moraru.
Specialistul a spus că peste 90% dintre producători sunt creditați de către

fabricile de zahăr, iar ulterior conform
contractului fermierii care au beneficiat
de semințe, motorină și îngrășăminte la
prețuri mai mici trebuie să-și vândă sfecla fabricilor care le-au acordat credite
mai accesibile.
„În anul 2012 în Moldova au fost
semănate peste 33 mii ha cu sfeclă de
zahăr. În mod normal ar fi trebuit să
obținem în jur de 1 mil. tone de sfeclă,
dar prognozele ne arată că vom recolta
aproximativ 500 mii tone. Recoltarea
se va finaliza în câteva zile”, a încheiat
Nicolae Moraru.

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
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
Praz
Ridiche neagră
Roşii de seră
Roşii de câmp
Salată
Sfeclă de masă
Usturoi
Varză
Varză broccoli
Varză conopidă
Varză de pechin
Varză roşie
Vinete

10,00
3,00
3,00
3,50
4,00
15,00
4,50
20,00
2,00
-

12,00
3,50
4,00
5,00
5,00
17,00
5,00
30,00
4,00
-

10,00
3,50
3,50
5,00
4,00
15,00
4,50
25,00
2,50
-

6,00
2,50
2,50
35,00
6,00
3,00
4,00
28,00
2,00
3,00

10,00
4,50
3,50
35,00
6,00
4,50
4,00
29,00
3,50
4,00

Banane
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Mere Idared
Mere Richard
Miez de nucă
Pere
Portocale
Prune uscate
Struguri albi de masă
Struguri de masă Moldova
Struguri roşii de masă

3,00
7,00
6,00
45,00
10,00
20,00
18,00

5,00
8,00
7,00
72,00
11,00
22,00
20,00

4,00
7,00
7,00
70,00
10,00
20,00
18,00

25,00
25,00
5,00
5,00
5,00
24,00
16,00
17,00
17,00

25,00
25,00
7,00
6,00
6,00
24,00
17,00
18,00
17,00

mediu
LEGUME
6,00
3,50
3,00
35,00
6,00
3,50
4,00
28,00
2,50
4,00
FRUCTE
25,00
25,00
5,00
5,00
5,00
24,00
17,00
17,00
17,00

Piaţa angro Chişinău
(Albişoara)
minim maxim mediu

06.12.2012

Piaţa agricolă Ungheni

Piaţa agricolă Cahul

minim

maxim

mediu

minim

maxim mediu

20,00
2,80
17,00
3,00
13,00
45,00
30,00
17,00
13,00
3,80
35,00
10,00
4,00
12,00
20,00
3,00
28,00
2,30
35,00
10,00
7,00
10,00
17,00

35,00
4,50
20,00
4,50
13,00
45,00
30,00
20,00
17,00
5,00
35,00
10,00
4,50
25,00
25,00
4,50
35,00
3,00
45,00
10,00
8,00
10,00
20,00

25,00
3,50
18,00
3,50
13,00
45,00
30,00
18,00
17,00
4,50
35,00
10,00
4,00
18,00
20,00
3,50
32,00
2,80
35,00
10,00
8,00
10,00
20,00

6,00
2,50
20,00
3,50
35,00
13,00
5,00
5,00
5,00
5,00
25,00
2,50
6,00
10,00
-

35,00
6,00
25,00
5,00
38,00
15,00
5,00
5,00
14,00
6,00
40,00
5,00
8,00
10,00
-

10,00
5,00
25,00
4,00
35,00
13,00
5,00
5,00
10,00
5,00
35,00
4,00
8,00
10,00
-

10,00
3,50
2,50
30,00
5,00
3,00

10,00
4,00
3,00
30,00
5,00
3,00

10,00
3,50
2,50
30,00
5,00
3,00

2,50
14,00
3,50
1,50
13,00
-

3,00
15,00
4,00
2,00
13,00
-

3,00
14,00
4,00
2,00
13,00
-

18,00
20,00
20,00
18,00
4,00
4,00
4,50
4,00
20,00
13,00
13,00
13,00

18,00
20,00
23,00
20,00
6,00
7,00
6,00
5,00
20,00
35,00
15,00
35,00

18,00
20,00
20,00
18,00
6,00
6,00
6,00
5,00
20,00
17,00
13,00
17,00

4,00
6,00
5,00
6,00
60,00
5,00
30,00
10,00
8,00
15,00

5,00
8,00
7,00
8,00
75,00
14,00
35,00
25,00
10,00
20,00

4,00
7,00
6,00
8,00
70,00
10,00
35,00
15,00
8,00
20,00

17,00
22,00
16,00
4,00
6,00
4,00
6,00
16,00
13,00
13,00

17,00
22,00
16,00
4,00
6,00
4,00
6,00
16,00
13,00
13,00

17,00
22,00
16,00
4,00
6,00
4,00
6,00
16,00
13,00
13,00
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Timpul prețurilor mari
la mere a trecut

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI

Să nu ne
îmbolnăvim
de nepăsare
şi răutate
Nepăsarea este actualmente o boală la modă. Trecem cu
mândrie pe lângă mizerie și
sărăcie, deși am putea să începem de la eliminarea sărăciei
din sufletele noastre. Suntem
nepăsători atunci când omul
de lângă noi este măcinat de
dureri sufletești, zâmbim sarcastic când vedem că vecinul
are un necaz, deși suntem în
stare să-l ajutăm.
Suntem nepăsători pentru
că încă nu am realizat ca viața
este trecătoare, că ziua de azi
nu se va mai repeta nicicând.
Și atunci de ce să fim răi și insensibili?
Sunt de acord că viața e
grea, că noi oamenii suntem
răi uneori, dar este demonstrat
că putem fi și buni, că putem
ajuta pe cei săraci și nevoiași.
Avem atâtea lecții de învățat,
lecții simple pe care viața nu ni
le oferă întâmplător.
Vreau să fim buni, în special acum în ajun de sărbători, să
împărțim din ceea ce avem cu
alții și lucrurile se vor schimba. În timp am învățat să iert
oamenii, chiar și pe cei care
m-au supărat tare mult, sunt
sigură că mai devreme sau mai
târziu își vor pricepe greșeala,
nu am învățat să fiu nepăsătoarea, nu vreau să fiu.
Iubiți, iertați și nu fiți nepăsători pentru că timpul trece, mâine poate fi prea târziu.
Știți în ce se măsoară timpul?
În ani-lumină. În kilograme.
În cuțite. În metri. În ploi. În
bătăi de inimă. În lacrimi. În
muzici. În vânt.
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În anul curent, producătorii
de mere întâmpină probleme
la comercializarea producției,
prețurile fiind neavantajoase.
Iurie Fală, specialist cooperare
și agrobusiness în cadrul Federației Naționale a Agricultorilor
din Moldova AGROinform consideră că: „Timpul prețurilor
mari la mere a trecut. Pentru
viitor vor avea de câștigat cei
care:
 Sunt capabili de a oferi
mai mult, mai ieftin și mai calitativ
 Vor spori productivitatea
de fructe calitative la hectar
 Construiesc frigidere și
instalează linii de calibrare
 Investesc în marketing:
 Dispun de canale sigure
de desfacere a producției
 Își creează reputație și relații de termen lung cu clienții
 Își diversifică canalele de
distribuție de export (în prezent 94% din mere se exporte
pe piața rusească) și valorifică
oportunitățile pieții locale.
Dar toate acestea sunt imposibile fără cooperarea producătorilor, consideră Iurie Fală.
Potrivit specialistului, mai
mult de 50 la sută din viile și
livezile moldovenești sunt con-

centrate în gospodării mici,
producția fiind fragmentată.
Deoarece majoritatea fructelor sunt orientate spre export,
pentru fermieri este problematică comercializarea, fiindcă
cantitatea produsă de fiecare
este mică și diversă. În aceste
condiții, asocierea fermierilor
sub diferite forme le permite
rezolvarea problemelor legate
atât de aprovizionare, cât și de
comercializare (cantitățile sunt

Prețurile medii anuale la măr pe diferite
piețe, Euro/kg

mari și are loc efectul de scară).
Conlucrarea este avantajoasă pentru fermierii mici, care
sunt cei mai vulnerabili la șocurile pieței. Deoarece mai mult
de 90 la sută din producția de
fructe este livrată către țările
CSI, iar în prezent a fost facilitat accesul pe piața rusească
a fructelor din alte țări concurente (Polonia, Turcia, Italia),
apare necesitatea colaborării
între agricultori la anumite etape ale lanțului valoric: „anume
așa va putea fi posibilă menținerea poziției fructelor noastre
pe piață”, a precizat Fală. Anume aceste schimbări vor avea
un impact pozitiv asupra concentrării ofertelor fermierilor
moldoveni. Totodată, pe lângă
asocierea la vânzări, asocierea
fermierilor are și alte avantaje:
studierea diferitor tehnologii,
apărarea intereselor comune.
Potrivit specialistului, fără colaborare nu vor putea supraviețui nici întreprinderile mari,
deoarece în țările concurente
productivitatea la hectar este

mult mai înaltă, dar și tehnologiile sunt mai avansate.
Potrivit priorităților strategice ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare
pentru anii 2001- 2020, către
sfârșitul anului 2020, recolta
globală de fructe va crește de
la 430 mii tone în 2008 până
la 980 mii tone, iar producția
medie la hectar va spori până
la 12,8 tone / ha. Totodată, dintre suprafețele totale de livezi și
pomușoare, merele și perele vor
ocupa circa 64,5 la sută, drupele circa 34,5 la sută iar unu la
sută va fi ocupat de plantațiile
de pomușoare. Ponderea merelor se așteaptă să scadă, iar cea
a perelor și gutuilor, din contra,
va crește. Ponderea nucilor și
pomușoarelor va spori și ea. În
același timp se așteaptă ca producția medie la hectar să se majoreze substanțial datorită potențialului genetic al speciilor
de fructe de calitate cultivate în
țară. Întrebarea principală este
însă unde vom comercializa
producția?

Polonia este cel mai mare importator de vinuri moldovenești din UE
În cadrul Forumului economic al oamenilor de afaceri din Polonia și Republica Moldova, președintele țării noastre, Nicolae Timofti a
ținut să aprecieze cooperarea economică dintre
cele două state. Șeful R Moldova a menționat
că relațiile economice pot cunoaște o dezvoltare vizibilă în perioada următoare, în contextul
planului bilateral și a bazei legale necesare, în
care activează Comisia inter-guvernamentală de
cooperare economică.
„Republica
Moldova
este
deschisă comerțului cu Polonia, și există o bună
experiență în ceea ce privește schimburile de
mărfuri. Polonia se află printre primele 10 țări
cu care efectuăm operațiuni de import și export,
și, dintre țările Uniunii Europene, este cel mai
mare importator de vinuri moldovenești. Vreau
să știți că prețuim acest interes pentru vinuri-

le noastre, în condițiile în care în ultimii ani,
din motive cunoscute, a trebuit să reorientăm
exporturile de vinuri către alte piețe decât cea
tradițională”, a declarat Nicolae Timofti.
În același context, președintele R Mol-

dova a salutat desfășurarea acestui Forum,
menționând că „este un exemplu în care politica
facilitează cooperarea economică și încearcă să
pună bazele unor înțelegeri comerciale care să
fie în beneficiul cetățenilor noștri”.
„Aceasta este misiunea politicienilor și în
felul acesta ar trebui să funcționăm. Polonia
este un partener politic și comercial față de care
Republica Moldova are tot respectul. În această
perioadă de criză economică țara Dumneavoastră, domnule președinte Komorowski, a reușit,
prin muncă și competență, să atenueze efectele
crizei și chiar să se mobilizeze pentru a înregistra o creștere economică apreciabilă”, a mai
spus Nicolae Timofti.
Potrivit datelor oferite de președinte,
investițiile poloneze se ridică la aproape 14 milioane de dolari americani până în prezent.
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Dificultățile în agricultură se rezolvă
cu tact și profesionalism
Deși are un profil profesional
departe de cel agricol și a lucrat
mai bine de 20 ani în domeniul
medical, în 2005, Tatiana Căpățână, împreună cu soțul său,
a decis totuși să își asume riscul
de a iniția o afacere în domeniul
agricol. Deși pare o fire modestă
la prima vedere, reușește să îmbine iscusit toate rolurile pe care le
are în viață: mamă, soție, bunică,
profesionistă, manager, negociatoare și o împătimită a afacerii pe
care o conduce cu succes.
Tatiana Căpățână este o femeie de afaceri din satul Cotiujeni,
raionul Briceni. Acum 7 ani a inițiat o afacere cu mere și n-a dat
greș. După mari eforturi depuse a
reușit să acceseze un credit oferit

de Fondul pentru Provocările Mileniului (FPM). Cu banii obținuți
antreprenoarea a construit un frigider cu o capacitate de 400 tone,
în care a fost depozitată recolta de
mere din anul curent.
În prezent, antreprenoarea
are în proprietate peste 27 ha de
terenuri agricole, dintre care majoritate este livadă de tip intensiv,
unde sunt cultivate 6 soiuri de
mere foarte solicitate pe piață și
exportate preponderent în Federația Rusă și Belarus.
Antreprenoarea este o fire optimistă și afirmă:„Vom putea avea
venituri în agricultură, atunci când
vom veni pe piață doar cu producție calitativă, sortată, ambalată și
păstrată în condiții adecvate, care

sunt impuse de cumpărător. Creditul pe care l-am accesat recent,
îmi permite să creez condițiile optime pentru păstrarea merelor și
să sper pentru viitor la o creștere
a veniturilor”.
La întrebarea care au fost factorii ce au determinat-o să inițieze o asemenea afacere, Tatiana
Căpățână mărturisește că cea mai
mare motivație pentru ea a fost
bunăstarea copiilor săi. Ulterior
însă, obținerea succesului în afacerea cu mere a devenit aspirație
personală, antreprenoarea a conștientizat că activitatea pe care o
desfășoară influențează soarta
altor oameni, a colectivului de angajați care muncește pe câmpurile SRL-ului pe care îl conduce și

pe care îi percepe
drept membri ai
familiei.
La lucrările
sezoniere numărul de angajați
ajunge la circa
20-30 persoane,
care sunt antrenați în diverse
activități. Locuitorii din satul Cotiujeni sunt bucuroși că au unde
se angaja, măcar și sezonier.
„Construcția frigiderului, a
venit ca o soluție la problema comercializării merelor la un preț
mai atractiv. În viitorul apropiat
preconizăm să achiziționăm și o
linie de sortare și eventual, procurarea tractoarelor necesare pen-

tru lucrările din livadă. Dacă va fi
amenajată hala de sortare, vor fi
create alte noi locuri de muncă, că
doar nu poate pleca toată lumea
peste hotare. Avem nevoie de oameni care să rămână aici, acasă și
să contribuie la dezvoltarea țării
noastre”, spune femeia de afaceri.
Antreprenoarea spune că toate dificultățile pe care le-a avut a
încercat întotdeauna să le rezolve
cu tact și profesionalism. Remarcă totuși o problemă, că agricultura autohtonă este dependentă
de condițiile climaterice, dar și
această dependență poate fi remediată prin instalarea irigării
prin picurare și prin plantarea
soiurilor mai rezistente la secetă
și îngheț.
În rest, faptul că are o familie,
un colectiv unde muncesc multe
femei harnice și responsabile nu-i
permite să cedeze greutăților și să
le dezamăgească așteptările.
Fondul pentru
Provocările Mileniului

Repornește irigarea
în satele Moldovei
După o vară aridă care a lăsat
Republica Moldova fără alternative în fața secetei,am putea
ajunge la performanța de a iriga peste 1.200 hectare de teren
cu doar două sisteme de irigare.
Acest lucru va fi posibil după ce
acestea vor fi renovate complet,
în cadrul unui program de asistență de 102 milioane de dolari,
oferiți Republicii Moldova de către Guvernul SUA.
Sistemele centralizate de irigare din Criuleni și satul Lopatna,
raionul Orhei, au o vechime de
peste 50 de ani, de aceea lucrează
la o capacitate chiar și de zece ori
mai redusă. După ce vor fi schimbate pompele și țevile, specialiștii
se așteaptă la un randament mai
ridicat. Acest lucru va fi real peste
un an și jumătate, ne asigură ei.
Deocamdată, Fondul Provocările Mileniului a lansat concursul pentru reabilitarea sistemelor
de la Criuleni și Orhei. Astfel,
companiile internaționale interesate să participe la concurs trebuie să depună cererile până la 24
ianuarie.
„Compania câștigătoare va
trebui să înlocuiască țevile dete-

riorate și să reconstruiască stațiile de pompare. Conductele din
azbest vor fi înlocuite cu țevi din
plastic de densitate înaltă, conform cerințelor de mediu ale Uniunii Europene“, a spus directorul
executiv al Fondului Provocările
Mileniului
Moldova,Valentina
Badrajan.În total, vor fi reabilitatea 11 sisteme centralizate de irigare din 30 de sate din raioanele
Orhei, Dubăsari, Anenii Noi, Cahul, Leova, Nisporeni și Ungheni.
Ambasadorul SUA la Chișinău,
William Moser, a declarat că proiectul va contribui la dezvoltarea agriculturii în Moldova și va
permite atragerea investițiilor în
acest sector. „Suntem mândri că
suntem primii donatori care investesc în acest domeniu. Sperăm
că exemplul nostru va fi urmat și
de alții“, a spus ambasadorul american. Diplomatul a mai adăugat
că programul permite și atragerea
creditelor pe termen lung. „Până
acum, fermierii au solicitat credite
în valoare 4,5 milioane de dolari,
bani care vor fi utilizați pentru
procurarea utilajelor de procesare,
sortare și păstrare a produselor“, a
afirmat Moser.

COMERCIALIZĂM VOPSEA

CАДОВАЯ

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

 Vopseaua înlocuieşte varul, posedă caracteristici mai efective.
 Conţine adaosuri antimicotice şi antimicrobiene.
 Stratul protector se păstrează pe suprafaţa plantelor un an întreg, rezistă la variaţiile
de temperatură de la -40 până la +40 grade.
PRODUSUL ESTE CERTIFICAT
ŞI SE COMERCIALIZEAZĂ LA PREŢ AVANTAJOS.
SRL “FRUCT-EXCOM” MD-3733
Republica Moldova,
m. Chişinău
tel. 068066366, 069143708
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Tinerii moldoveni au șansa
să se angajeze în țară

Comisia Europeană a acceptat
finanțarea unui proiect de 2 milioane euro. Potrivit proiectului, 200
de tineri moldoveni vor avea posibilitatea să se angajeze în sectorul de
stat și cel privat din țară, iar alți 600
de tineri vor fi instruiți în domeniul
antreprenorial. Anunțul a fost făcut
la 26 noiembrie, la Guvern de către

Organizația Internațională pentru
Migrație.
Premierul Filat a declarat că
proiectul de promovare a revenirii
temporare sau definitive a tinerilor
moldoveni cu studii în străinătate
este unul foarte important, iar Guvernul va crea condițiile necesare
pentru ca tinerii să-și lanseze o afa-

cere sau să fie angajați la lucru acasă, fără necesitatea de a pleca peste
hotare. „Noi trebuie să avem o monitorizare eficientă, ca să vedem nu
doar impactul de moment al acestui
nou proiect, dar și efectul său durabil”, a spus Filat.
Consilierul premierului pe probleme de tineret, Tudor Darie, a
declarat că în cadrul proiectului finanțat de Comisia Europeană, în jur
de 100 de tineri vor primi granturi
între 2 și 10 mii euro pentru a-și
iniția un start-up. „În acest mod,
Guvernul va susține crearea de noi
locuri de muncă, pentru a preveni
exodul de creiere. În cazul stimulării angajării absolvenților în câmpul
muncii, proiectul de politică publică
urmează a fi aprobat la Comitetul
interministerial pentru planificare
strategică pentru a putea fi implementat în a doua jumătate a anului
2013”, a conchis sursa.

Moldova ajută Belarusul să cultive struguri
Republica Moldova va ajuta Belarusul să implementeze tehnologiile de cultivare a strugurilor la scară
industrială.
Belarusul planifică ca cu ajutorul specialiștilor
moldoveni să poată implementa tehnologiile de cultivare a strugurilor la scară industrială.
Potrivit informațiilor mass-media din Belarus,
acest lucru a fost declarat de către viceprim-ministrul
Republicii Belarus, Mihail Rusîi, la întâlnirea cu viceprim-ministrul și ministrul Economiei, Valeriu Lazăr,
menționând totodată cointeresarea Belarusului în tehnologiile de cultivare a acestei culturi. Potrivit lui, în
unele regiuni ale Belarusului, a fost deja plantată vița
de vie, suprafața ei ajungând până la 150 de hectare.
Au fost obținute primele recolte de struguri. În același
timp, se planifică ca asemenea proiecte să fie extinse.
„Vrem să trecem la producerea la scară industrială a strugurilor, fără ajutorul dvs., însă, ne va fi foarte

greu să o facem, deoarece Moldova are soiuri moderne și dispune de tehnologii de cultivare a viței de vie”
- a declarat Mihail Rusîi. Dânsul a amintit, că țările
dezvoltă cu succes cooperarea în domeniul industriei
vinului. Vinul din produsele vinicole moldovenești se
bucură de o cerere destul de mare în rândul consumatorilor din Belarus.

JOSE MANUEL BARROSO: SEMNAREA
ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE
ESTE POSIBILĂ PÂNĂ LA SFÂRȘITUL
ANULUI 2013
Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso,
susține că Acordul de asociere
R.Moldova - Uniunea Europeană, poate fi semnat la summitul
parteneriatului Estic, care va
avea loc la Vilnius, la sfârșitul lunii noiembrie, 2013.
Oficialul a declarat, într-o
conferință de presă la Chișinău,
că tot atunci ar putea fi semnat
Acordul de creare a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător RM-UE (DCFTA) și încheiată faza a doua a îndeplinirii
planului de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize.
Barroso a menționat că realizarea planurilor trasate depinde de performanțele Moldovei.
Șeful CE a opinat că Moldova
este parte din Europa, iar moldovenii sunt parte din familia
europeană. „Procesul a fost lansat, acum e necesar să ne apropiem de semnarea acordurilor
de liber schimb și de asociere,
dar și să încheiem realizarea
Planului de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize. Nu
s-a pus tabu pe perspectiva europeană a Republicii Moldova,
dar trebuie să fim onești, să le

îndeplinim pe toate pas cu pas
și în timp util. Pe aceasta Moldova trebuie să se concentreze”,
a spus el.
Demnitarul european a reiterat deschiderea UE și a spus că
UE va acorda tot sprijinul Moldovei. „Acest suport reprezintă o recunoaștere a reformelor realizate.
Îi felicit pe cetățenii Moldovei cu
ocazia rezultatelor obținute. UE
intenționează să susțină eforturile Moldovei cu scopul implementării în R.Moldova a valorilor europene, a democrației, supremației dreptului”, a subliniat șeful
CE, apreciind calitatea de lider a
Moldovei între țările Parteneriatului Estic.
Totodată, oficialul a precizat
că UE face legătura directă între
rezolvarea problemei transnistrene și oferirea perspectivei de
membru al UE Moldovei, recunoscând că „problema transnistreană este foarte importantă”.
„Noi întreprindem tot ce depinde
de noi pentru a rezolva problema
transnistreană. Cetățenii transnistreni trebuie să vadă beneficiul pe care îl vor avea de pe urma
acestor acorduri pe care le semnăm”, a spus șeful CE.

Moldova are cea mai ridicată Moldovenii achită prețuri exagerate pentru medicamente
sarcină fiscală din CSI
Moldova are cea mai ridicată sarcină fiscală din CSI.
Informația este prezentată în raportul Băncii Europene
pentru Dezvoltare “Riscurile pentru finanțele publice ale
statelor membre CSI în cadrul actualei instabilități mondiale ”.
Țara noastră a ocupat poziția de frunte cu un indicator de 31%. În clasament suntem urmați de Rusia și Belarus (27%), Ucraina (25%), Armenia și Kargastan (19%),
Tadjikistan (18%).
Ultimele poziții sunt ocupate de Kazakhstan cu un
indicator de 14% și Azerbaijan cu 13%. Pentru anul 2011,
indicatorul mediu de sarcină fiscală în CSI a fost de 21,5%
și este comparabil cu indicatorul corespunzător al țărilor
în curs de dezvoltare.
În general, structura fiscală din regiune nu are deosebiri majore, în afara de una: ponderea altor impozite
în veniturile fiscale totale este mai ridicată decât în alte
țări. Aceasta este consecința unui sistem fiscal complicat,
care include multe taxe și impozite mici, prin manipularea cărora sarcina fiscală se poate modifica operativ. Pe
parcursul ultimului deceniu reformele din sistemul fiscal
bugetar al câtorva țări au dus la o oarecare simplificare
a sistemului fiscal, dar complexitatea sistemului reduce
eficiența politicii fiscal bugetare și duce la creșterea costurilor administrative.

Republica Moldova înregistrează o
performanță modestă în domeniul ocrotirii sănătății, iar unul din factorii care
generează această situație este prețul excesiv la medicamente, care ajunge să fie
mai mare pentru consumator și cu 274%
față de prețul de la producător.
Piața farmaceutică moldovenească nu
se poate dezvolta din cauza reglementărilor excesive. La aceste concluzii au ajuns
autorii studiului „Analiza transparenței
și eficienței reglementărilor pe piața farmaceutică”, făcut public la 4 decembrie,
transmite Info-Prim Neo.
Autorii au remarcat că, deși pe piața
farmaceutică activează mai multe companii, 5 dintre acestea dictează piața. În mediul rural activează doar 262 de farmacii
din totalul de 981 pe tot teritoriul țării.
Analiza scoate în evidență și faptul că
lipsește un mecanism de control al statului care ar înlătura monopolizarea pieței
farmaceutice. Lipsa unui astfel de mecanism duce la înțelegeri de cartel, apariția
unei piețe manipulate și la deficitul de
medicamente de importanță vitală.
Autorii studiului recomandă autorităților să dezvolte un sistem de farmacii de

stat, mai ales în zonele rurale, deoarece
oamenii de afaceri nu consideră rentabilă
deschiderea acestora în sate și nici specialiști farmaciști nu sunt de găsit ca să lucreze în mediul rural.
De asemenea, autorii mai recomandă ca statul să aibă un depozit de medicamente vitale, ca să nu admită deficitul

acestora. O altă recomandare ține de
sectorul autohton de producere a medicamentelor.
Reprezentanții farmaciștilor, Agenției
Medicamentului și importatorilor de produse farmaceutice prezenți la prezentarea
studiului nu au fost de acord cu rezultatele acestuia. În special ei au infirmat că
prețul de vânzare al medicamentelor ar
atinge 250% din prețul de la producător.
Studiul „Analiza transparenței și eficienței reglementărilor pe piața farmaceutică” a fost elaborat la inițiativa și cu
susținerea financiară a Programului Buna
Guvernare al Fundației Soros-Moldova,
de către experții Institutului Economiei
de Piață.
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Moldova și Ucraina au semnat un acord
pentru a proteja râul Nistru
Guvernul Republicii
Moldova și Cabinetul
de Miniștri al Ucrainei
au încheiat un acord
privind colaborarea în
domeniul protecției și
dezvoltării durabile a
bazinului râului Nistru.
Documentul a fost semnat
de ministrul moldovean
al Mediului, Gheorghe
Șalaru, și ministrul
Ecologiei și Resurselor
Naturale al Ucrainei,
Eduard Stavitski, la Roma
(Italia), în cadrul celei de-a
șasea sesiuni a Reuniunii
Părților Convenției
privind Protecția și
Utilizarea Cursurilor de
Apă Transfrontaliere și a
Lacurilor Internaționale.
Acordul are drept obiectiv
crearea cadrului de drept și organizațional al colaborării între
cele două state, pentru a asigura utilizarea rațională și protecția resurselor de apă, a altor
resurse naturale aferente și a
ecosistemelor bazinului râului
Nistru în interesele populației
și dezvoltării durabile a statelor
semnatare. Sarcinile prevăzute în document includ dezvoltarea utilizării apei, bazate pe
principiul protecției și utilizării
durabile a resurselor de apă, a
altor resurse naturale și a ecosistemelor Nistrului; diminuarea semnificativă a nivelului

de poluare a apelor râului Nistru și, respectiv, a Mării Negre;
prevenirea degradării și restabilirea ecosistemelor, precum
și conservarea biodiversității în
bazinul râului Nistru; prevenirea și diminuarea consecințelor
impactului nociv al apelor provocat de factori naturali și antropogeni.
Conform stipulărilor, statele
semnatare se obligă:
 să folosească resursele de
apă din bazinul râului Nistru
în urma protecției adecvate,
în mod echitabil și rațional, în
scopul atingerii utilizării lor

optime și durabile și obținerii
unor avantaje aferente;

re economic de preîntâmpinare
a unei astfel de daune;

 să tindă spre asigurarea
dreptului populației la un mediu înconjurător favorabil și acces la apă potabilă pură;

 să utilizeze în cadrul legislativ național principiul „poluatorul plătește”, conform căruia
cheltuielile legate de realizarea
măsurilor de prevenire, control
și diminuare a poluării sunt suportate de poluator;

 să aplice principiul precauției, conform căruia, în cazul
existenței pericolului de provocare a unei daune grave și ireversibile mediului ambiant sau
sănătății populației, referirea la
lipsa unei argumentări științifice complete nu servește drept
motiv pentru amânarea măsurilor efective din punct de vede-

 să efectueze paza, utilizarea și administrarea resurselor
de apă, a altor resurse naturale și ecosistemelor în baza unei
abordări complexe și într-un
așa mod, ca necesitățile generației actuale să fie realizate fără

periclitarea posibilității generațiilor viitoare de a-și satisface
propriile necesități.
Potrivit autorilor, încheierea
acordului respectiv va permite
Republicii Moldova și Ucrainei
atragerea finanțării internaționale pentru rezolvarea problemelor specifice bazinului râului
Nistru. Documentul are o valabilitate de cinci ani și se prelungește în mod automat pentru
următoarele perioade de cinci
ani, dacă nici una dintre Părțile
Contractante nu a notificat despre intenția sa de a înceta valabilitatea acestuia.

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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Rezistența genetică a pomilor
la boli și dăunători
Pe plan mondial, se fac eforturi considerabile în cercetare, pentru a
găsi soluții genetice de creare a rezistenței pomilor și arbuștilor fructiferi la boli, dăunători și la alte forme de stres. Se urmărește, în principal, păstrarea echilibrului ecologic, care suferă în prezent tot mai multe
modificări, din cauza tratamentelor intense cu pesticide și a altor intervenții tehnologice. Un deosebit interes îl prezintă programele de ameliorare, întreprinse tocmai cu scopul de a introduce progresul genetic în
producție, în vederea îmbunătățirii sortimentelor.

Soiuri și hibrizi
“dotați” genetic
Calea cea mai sigură, eficace și mai ieftină în prevenirea și în combaterea bolilor și a
dăunătorilor este de a da naștere unor soiuri
și hibrizi rezistenți. Astfel de lucrări se fac
la noi în țară, începând din anul 1950, dar
cercetările în această direcție au înregistrat
o dezvoltare puternică abia după anul 1990,
o dată cu elaborarea unui program național
de perspectivă.
Progrese importante s-au realizat, îndeosebi, la specia măr, a cărei pondere și al cărei
aport în producția mondială sunt însemnate,
anual înregistrând peste 56 milioane de tone, în
medie, dar și la speciile păr, prun și vișin.
Introducerea în cultură a soiurilor rezistente genetic la boli și la dăunători, începută în
anii ‘70 și dezvoltată în ultimii ani ai mileniului
trecut, are numeroase avantaje economice și
ecologice, deoarece permit reducerea cheltuielilor cu pesticidele, carburanții și cu energia, a
costurilor privind tasarea solului, prin scăderea
numărului de treceri cu tractorul în livadă, precum și micșorarea poluării mediului înconjurător și a fructelor.
Creșterea ponderii soiurilor cu rezistență
genetică la boli presupune cunoașterea strategiei de folosire corectă a acestora în noile plantații, respectiv amplasarea în diverse zone, precum și modul de grupare a diferitelor soiuri cu
gene de rezistență diferită, fapt ce determină o
protecție mai sigură împotriva posibilelor rase
sau sușe mai virulente ale paraziților, care pot
interveni ca mutații naturale.

Cercetare, în pas cu
dezvoltarea pomiculturii
De asemenea, cerința dezvoltării pomiculturii, în viitor, pe terenuri improprii altor
culturi, chiar pe terenuri în pantă, impune folosirea într-o măsură mai mare a unor astfel
de soiuri, ca urmare a avantajelor biologice și
economice pe care le au: număr redus de tratamente, asimilație mai bună, datorită frunzișului sănătos, etc.
Odată cu introducerea în cultură a soiurilor
rezistente genetic, apare necesitatea studierii

cauzelor care ar duce la pierderea rezistenței,
având în vedere specializarea și concentrarea
pomiculturii în bazine mari, cu suprafețe însemnate, cultivate cu un număr redus de soiuri.
Printre aceste cauze, descoperite în urma cercetărilor de specialitate, se numără și mobilitatea
patogenului, scăderea rezistenței plantei gazdă,
precum și influența condițiilor de mediu, îndeosebi atunci când acestea sunt propice pentru
dezvoltarea patogenului.
În mod logic și practic, problema pierderii
rezistenței la boli, în general, și la rapăn, în special, trebuie privită ca o permanentă competiție
între planta gazdă și agentul patogen, în care diferitele condiții de mediu pot influența pozitiv
una din părți, iar, în ultimă instanță, provoacă
pierderea, ca și dobândirea rezistenței, ceea ce
implică modificarea mecanismului genetic care
controlează aceste procese.

DĂUNĂTORI AI POMILOR
FRUCTIFERI
Pomii fructiferi se numără printre plantele cultivate, predispuse atacului unui
mare număr de dăunători. Astfel, numai la
măr, în literatura de specialitate sunt descrise peste 150 de boli și de dăunători, din
cei aproximativ 500 de presupuși atacatori
ai acestei specii.
• La măr: rapănul (Endostigme inaequalis), făinarea (Podosphaera leucotricha), arsura bacteriană (Erwinia amylovora), cancerul
ramurilor (Nectria galligena - Cylindrocarpon
mali), putregaiul coletului (Phytophtora cactorum), rugina (Gymnosporangium juniperi
virginianae), păduchele lânos (Eriosoma lanigerum), păianjenul roșu (Panonychus ulmi),
păduchele din San José (Quadraspidiotus
perniciosus), viermele merelor (Carpocapsa
pomonella);
• La păr: rapănul (Venturia pirina), arsura
bacteriană (Erwinia amylovora), psilla (Psylla
pyri), pătarea brună (Fabraea maculata), pătarea albă (Septorioza și Mycosphaerella sentina), fumagină (Capnodium salicinum);
• La prun: plum-poxul, pătarea bacteriană (Xanthomonas pruni), pătarea roșie
(Polystigma rubrum);
• La piersic: cancerul bacterian (Pseudo-

monas syringae, Pseudomonas prunorum),
cancerul ramurilor (Fusicoccum amygdali),
cancerul rădăcinilor (Agrobacterium tumefaciens), pătarea foliară bacteriană (Xanthomonas pruni), mucegaiul inelar (Sclerotinia
sp.), uscarea și cancerul ramurilor (Coryneum
beijerinckii - Clasterosporium carpophilum),
monilia (Monilia laxa și Monilia fructicola), făinarea (Sphaeroteca pannosa), bășicarea frunzelor (Taphrina deformans), afidele (Myzus
persicae), nematozii radiculari (Pratylenchus
penetrans, Meloidogyne incognito);
• La cais: mucegaiul inelar (Monilia laxa),
pătarea foliară bacteriană (Xanthomonas
pruni);
• La cireș: cancerul bacterian (Pseudomonas mors-prunorum), putregaiul uscat (Sclerotinia laxa), pătarea purpurie a frunzelor
(Coccomyces hiemalis);
• La castan: cancerul scoarței (Endothia
parasitica);
• La căpșun: pătarea foliară (Mycosphaerela fragariae), colapsul (Verticillium sp.,
Phytophtora fragariae), antracnoza (Colletotrichum fragariae), făinarea (Sphaerotheca
macularis), putregaiul brun (Phytophtora
cactorum), mucegaiul cenușiu (Botrytis cinerea), afidele (Chaetosiphon sp.) păianjenul (Tetranychus urticae), nematozii foliari
(Aphelenchoides fragariae).

ANVELOPE, CAMERE, DISCURI
PENTRU TEHNICA AGRICOLĂ

Gene de rezistență,
din specii sălbatice
Cunoașterea surselor de rezistență la diferite boli și insecte dăunătoare este importantă
pentru lucrările de ameliorare care vizează crearea de soiuri cu astfel de calități. De aceea este
important să le identificăm pe acestea și să le
colectăm în centre de cercetare care au în program acest obiectiv.
Crearea de soiuri cu rezistență verticală și
orizontală presupune transferul genei sau genelor de rezistență la noile soiuri, fapt care nu
e ușor de realizat. Principala dificultate constă
în aceea că, în general, genele de rezistență se
găsesc în speciile sălbatice, care au fructe mici,
astringente și necomestibile.
Pentru a se ajunge la soiuri comerciale,
acceptabile din punct de vedere al aspectului
și al calității lor gustative este nevoie de hibridări repetate (backcross-uri). De altfel, această
metodă este cea mai utilizată și, totodată, și cea
mai eficace în încorporarea genelor pentru rezistența verticală.
Aceste soiuri noi, cu rezistență genetică,
vor folosi atât specialiștilor din producție, dar
și amatorilor care vor să cultive pomi sau arbuști fructiferi de valoare, reducând semnificativ cheltuielile, precum și celor care doresc
să obțină fructe ecologice, mai puțin poluate
chimic.

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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Pentru a avea o afacere de succes
Cea de-a II-a ediție a Forumului Femeilor Lideri din Comunitățile Rurale s-a desfășurat la Chișinău în zilele de 23 și 24 noiembrie
curent. La eveniment au participat circa 90 de femei care sunt lidere în spațiul rural, dar și un șir de oficialități. Evenimentul a
fost organizat de Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu Federația AGROinform și cu sprijinul Guvernului Suediei.

Participantele au avut ocazia de a discuta și a-și prezenta afacerile de succes pe care le
desfășoară. Majoritatea dintre
ele sunt conducătoare de pensiuni, afaceri agricole, organizații
neguvernamentale, primărițe,
directoare de școli și grădinițe.
Reușesc să se descurce în toate domeniile, dar afirmă că nu
întotdeauna sunt acceptate în

Moldova trăiesc în localitățile rurale, acestea sunt foarte puțin reprezentate în organele de conducere sau în procesul decizional.
„Femeile sunt prea puțin reprezentate în sfere de influență,
precum politică, business-ul sau
funcții de conducere importante, din cauza mentalității. Încă
din timpul URSS se spunea că
femeia nu poate fi lider, ci doar

din alte raioane. Tatiana Pavliuc
nu este doar un lider al localității
în care activează, dar și o mamă
și o soție împlinită. „Consider că
în Moldova condițiile de activitate în agricultură, pentru femei,
nu se deosebesc esențial de cele
pentru bărbați. Nu pot să vorbesc
nici despre discriminare. Reușim
și noi să batem la ușile care se
deschid în fața bărbaților. Feme-

funcțiile pe care le dețin.
Ambasadoarea Suediei în
Moldova, Ingrid Tersman, a informat că Suedia a progresat la
toate capitolele datorită implicării femeilor. „În Suedia există
un principiu stabilit, astfel încât
la guvernare să se afle atât femei,
cât și bărbați. Progresele înregistrate de femei sunt de multe ori
mai bune decât ale bărbaților”, a
afirmat diplomata.
În schimb, femeile din comunitățile rurale din Moldova sunt
reprezentate la egalitate cu bărbații doar în domeniul agricol, a
declarat , directoarea executivă a
Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova AGROinform,
Aurelia Bondari.
Aurelia Bondari a spus că
deși peste un milion de femei din

soție, mamă sau casnică. Trebuie
să schimbăm acest lucru pentru
că în prezent sunt multe femei
care au demonstrat că sunt capabile să conducă și să contribuie
la creșterea economică a țării.
Forumul are ca scop să creeze
vizibilitatea activității femeilor
lidere din comunitățile rurale și
să faciliteze diseminarea bunelor practici în domenii precum
educație, administrație publică,
sănătate, societate civilă, politic
sau guvernare”, a specificat directoarea.
Tatiana Pavliuc este conducătoarea gospodăriei „Plaiul Bârlădean” din localitatea Bîrlădeni,
Ocnița. A reușit să creeze locuri
de muncă și condiții nu doar pentru muncitorii din sat, dar și pentru cei veniți la muncă sezonieră

ile din Moldova sunt insistente,
își cunosc lucrul și se străduie să
facă față tuturor cerințelor. În
raionul Ocnița, sunt unica con-

ducătoare de gospodărie agricolă femeie. Mă mândresc cu acest
fapt, pentru că rezultatele pe care
le-am obținut pe parcursul anilor
au fost cele mai bune din regiune
și gospodăria noastră nu cedează
celor conduse de bărbați”, a relatat Tatiana Pavliuc.
Și Natalia Calmîș din Strășeni
desfășoară o activitate agricolă,
se ocupă de creșterea florilor.
„Mi-au plăcut mereu florile, de
aceea am decis să nu fie doar un
hobby. Am inițiat afacerea acum
zece ani, când m-am căsătorit,
însă cu timpul am extins-o, datorită unui proiect”, povestește
Natalia. În sera din curte, pe o
suprafață de 24 de metri pătrați,
cultivă câteva soiuri de flori.
„Cred că sunt peste 400 de plante. Am trandafiri, sulfine, petunii... Sunt înconjurată zilnic de
flori. Acum am mai puține, să
vedeți vara ce frumusețe e aici!”,
explică femeia.
Din seră, florile ajung la piața
din Strășeni sau la Piața Centrală din Capitală. Și pentru că are
mult de muncă, Natalia este ajutată de soțul ei, dar și de cei patru
copii, trei băieți și o fetiță, pentru
care florile din curte sunt ca niște prieteni. „Copiii mă ajută tot
timpul. Știu cum să le îngijească
și le văd cum cresc. Unul dintre
băieți chiar mi-a spus că vrea să
aibă o parcelă pe care să crească
singur câteva flori”, povestește
femeia zâmbind.

Acum, când copii sunt mai
măricei și afacerea e pusă pe picioare, Natalia Calmîș, absolventă a colegiului de informatică, s-a
apucat iar de studii - s-a înscris
la Universitatea Agrară.
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, a subliniat în cadrul evenimentului că instituția pe care
o conduce este reprezentată în
proporție de 70% din femei și a
precizat că majoritatea reformelor în agricultură aparțin femeilor. „Avem multe întreprinderi
agricole conduse de femei. Anume acele întreprinderi au înregistrat progrese și contribuie la
asigurarea securității alimentare
și a surselor de venit la buget”, a
spus Bumacov.
„Cred în țara mea și cred în
puterea femeilor din țara mea”,
a declarat Valentina Buliga, ministră a Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
„Satele noastre sunt acea forjerie de cadre, de forțe umane, de
forțe intelectuale care completează rândurile armatei de funcționari, cadre didactice, medici
etc., de aceia statul are un interes
major ca localitățile noastre rurale să se dezvolte și să prospere”, a spus Valentina Buliga.
Ministra a menționat că Republica Moldova trece timpuri
grele de tranziție, dar de societatea civilă, inclusiv, de capacitățile femeilor de a se implica în
procesele de luare a deciziilor va
depinde de vom rămâne aici sau
vom urca sus, pas cu pas, zi cu zi,
muncind și construind prezentul, fiecare în parte, vom ajunge
să avem localități prospere cu
oameni prosperi și într-un sfârșit - țară prosperă.
„A venit timpul să ne unim
eforturile de la diferite nivele și
să facem ce putem fiecare și cît
putem fiecare, ca să nu regretăm
apoi că am avut oportunitate,
dar am ratat acea clipă cînd am
putut schimba lucrurile”, a accentuat Valentina Buliga.
Eugeniei Grajdianu din Glodeni a reușit să deschidă în loca-

FORUM

nr. 20 (127) 30 noiembrie 2012 

9

la noi în țară, moldovencele
trebuie să fie ambițioase
litatea sa o cafenea pentru copii.
Aici picii pot servi prăjituri și sucuri fără a fi deranjați de fumul
de țigară sau de muzică puternică. Și această afacere a pornit de
la zero, dar a îndeplinit un vis.
„Înainte, copiii nu aveau unde
merge în oraș, nu exista un loc
anume pentru cei mici. Așa că
m-am gândit să le creez condiții
și picilor”, spune Eugenia, care
anterior a lucrat la maternitate.
Chiar dacă a făcut credite de
mii de euro la bancă, Eugenia
susține că efortul merită. Acum,
localul are două etaje și poate
primi 40 de copii. Stăpâna crede
că pentru a avea o afacere la noi
în țară, moldovencele trebuie să
încerce și să fie ambițioase. Planurile femeii nu se opresc aici:
„Vreau să le creez mai multe condiții celor mici, să vadă lucruri
frumoase și să se poată distra la
cafenea. Vreau să pun un proiector și să vadă desene animate”.
Tot din Glodeni este și Stela
Chiriac (32 de ani), care, acum
trei luni, împreună cu soțul au
pornit o afacere cu brichete din
biomasă. Businessul a schimbat
destinul familiei Chiriac. „Constrânși de nevoi, ne gândeam
să plecăm peste hotare, dar am
hotărât că este mai bine să lansăm ceva în Moldova. Voiam să
ne creștem copiii împreună, în
țară”, afirmă femeia, jurist de
profesie.
„Este o afacere cu potențial

Intervenții Comunitare” din localitatea Văsieni, r-nl Telenești.
„De sărbători le oferim cadouri, organizăm diferite activități
festive copiilor din familiile social-vulnerabile și cei cu dizabilități. În timpul verii ne străduim să le oferim posibilitatea de
a se odihni în tabere. Iar ceea
ce ține de persoanele în etate, îi
asigurăm cu îngrijiri medicale la
domiciliu și iarăși, de sărbători
le oferim pachete cu produse
alimentare. Adică permanent ținem legătura cu ei și suntem la
curent cu necesitățile lor și înde dezvoltare, trebuie să ne orientăm spre ecologie. Avem patru muncitori care ne ajută să
ne descurcăm. Am reușit să ne
facem cunoscuți deja pe piață.
Avem clienți din Moldova, dar și
oferte din Cehia, Polonia. O problemă e materia primă, nu avem
suficientă pentru a acoperi toate
comenzile”, spune Stela Chiriac.
O tonă de brichete costă de
la 1.700 până la 2.000 de lei, în
funcție de prețul materiei prime, iar marfa este livrată acasă,
la solicitarea consumatorului.
„Această modalitate de încălzire este mult mai ecologică, dar
și mai ieftină. Ne-am propus să
extindem afacerea”, mai adaugă
femeia de afaceri.
Sabina Baciu- Danilov a renunțat la funcția sa de profesoară
de istorie, pentru a oferi copiilor

social-vulnerabili și bătrânilor
din localitate, suportul de care
aceștia aveau nevoie. Pe parcurs
a devenit directorul asociației
obștești „Centrul de Asistență și

cercăm prin diferite moduri posibile să-i ajutăm”, menționează
doamna.
Directoarea
Programului
Egalitate și Participare Civică din

cadrul Fundației Soros - Moldova, Elena Leșan a spus că deși
în ultimul timp se discută mult
despre egalitate de gen, ajutoare
sociale s-au politici anti-discriminare, care să apere femeile, totuși accentul trebuie pus pe faptul că femeile nu reprezintă un
grup minoritar, ci o componentă
de bază a societății. „În prezent
femeile contribuie în mod semnificativ la economia, educația
sau prestarea serviciilor sociale
ale statului. De aceea femeile trebuie promovate și să aibă același
statul ca și bărbații”, a subliniat
Leșan.
Participantele la eveniment
au menționat despre importanța forumului care va contribui
la vizibilitate mai largă a activității femeilor din comunități,
pentru că ele au cele mai multe
probleme: și mamă, și soție, și
activistă, ONG-istă, primar, director de școală, și antreprenor.
Femeile lidere au participat la
ateliere de lucru pe sectoare în
cadrul cărora au avut misiunea
de a identifica problemele de
bază, dar și cu ce ar putea contribui fiecare din ele la soluționarea acestor probleme. La finalul
Forumului a fost votată rezoluția
și format un grup de femei care
vor forma pentru viitor o rețea
pentru ași reprezenta interesele.
Rezoluția urmează a fi transmisă
organelor de conducere.
L.B.
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Vasile Bumacov: Nu am fost informat oficial Exportatorii aplică
logo-ul „Moldova”
despre cauza stopării camioanelor
pe fructele exportate
cu produse vegetale la Breansk
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov,
afirmă că nu a fost informat oficial
despre cauza stopării camioanelor
cu produse vegetale la punctul de
trecere vamal de la Breansk.
Ministrul a spus că din discuțiile cu unii exportatori a înțeles că la
punctul de trecere Breansk-Troebortnoe este sistată orice procedură
de ordin fitosanitar. „Sper că sunt
probleme de ordin tehnic care vor
fi soluționate cât mai curând, astfel
încât camioanele cu produse vegetale ușor alterabile să poată ajungă la
destinație. Am înțeles că utilajul disponibil are o capacitate prea mică în
comparație cu cantitățile de fructe și
legume expuse spre control”, a menționat Bumacov.
Ministrul i-a îndemnat pe exportatori să evite pe cât este posibil
punctul de trecere Breansk, pentru
a nu sta la coadă timp îndelungat.
La celelalte puncte vamale se circulă fără dificultate. „Nu știu care este
cauza reală a sistării procedurilor de
ordin fitosanitar și veterinar, dar îi
îndemn pe agenții economici să fie
atenți la calitatea mărfii livrate și să
aibă documentele de însoțire în regulă. Nu avem nevoie de probleme
în plus la export”, a subliniat Vasile
Bumacov.

“Rosselhoznadzor”
a returnat un nou lot
de mere moldovenești
Inspectorii autorității sanitare ruse „Rosselhoznadzor”
au interzis, miercuri, accesul
pe teritoriul Rusiei al unui lot
de peste 19 de tone provenind
din Moldova, returnând marfa
exportatorilor.

Site-ul instituției informează
că lotul urma să ajungă la „Ruimpex” SRL din Breansk, dar a fost
oprit la punctul de control auto
internațional Novâe Iurkovici
din regiunea Breansk, după ce
în timpul controlului fitosanitar
inspectorii au constatat că informațiile despre exportator de pe
eticheta de marcaj nu corespund
cu datele din actele de însoțire.
Acesta este al treilea caz
de returnare a merelor moldovenești din Rusia de către
„Rosselhoznadzor” pentru ultimele două săptămâni, din cauza
unor abateri în perfectarea actelor pentru marfă.

Directorul executiv al Asociației Producătorilor și Exportatorilor
de Fructe „Moldova Fruct”, Petru
Staratan, a declarat că din cauza
blocajelor din vamă companiile au
pierderi semnificative. „Produsele
nu au de suferit pentru că majoritatea TIR-urilor sunt dotate special
pentru a asigura condiții de păstrare a fructelor. Avem contracte care
prevăd termene exacte de livrare a
mărfii și aici este cea mai mare problemă. Se întâmplă să pierdem contracte importante dacă nu se respec-

tă termenele. Și așa este foarte greu
să găsim importatori, de aceea ar fi
oportun ca autoritățile să conlucreze, iar problemele existente să fie rezolvate, astfel încât să nu sufere producătorii agricoli”, a spus Stratan.
Zeci de camioane cu produse
vegetale moldovenești au fost stopate recent la vama din Breansk din
motive tehnice. Un motiv al controlului minuțios este acela că într-un
camion moldovenesc ar fi fost depistate produse alcoolice între lăzile cu
fructe.

Mai multe asociații exportatoare de fructe din Moldova aplică
etichete cu logo-ul „Moldova” și cu
sloganul „Un gust deosebit” pe produsele livrate în Rusia și țările europene. Prin utilizarea noului logo
se vrea îmbunătățirea perspectivelor producătorilor agricoli și sporirea exporturilor de fructe și legume
pe alte piețe.
Producătorii de fructe din Moldova salută inițiativa de promovare a exporturilor de produse
proaspete
din
Moldova sub un
brand comun.
„Designul logo-ului este unul
foarte reușit, iar
de pe urma utilizării lui vor beneficia în special
producătorii și
exportatorii moldoveni, dar și întreaga țară. Este necesar să elaborăm cerințele de calitate pentru cei
care vor să facă afaceri sub numele
de brand național”, afirmă directorul executiv al asociației Moldova
Fruct, Petru Stratan.
În prezent, companiile producătoare de carton aplică deja noul

logo „Moldova” cu sloganul „Un
gust deosebit” pe lăzile cu fructe
destinate piețelor internaționale. Logo-ul va fi utilizat la expoziția
„Fruit Logistica - 2013” din Berlin,
una dintre cele mai mari expoziții
internaționale în domeniul fructelor proaspete.
Noua denumire de brand „Moldova”, cu sloganul „Un gust deosebit” a fost elaborată în cooperare

cu business-ul agricol, proiectul
Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED),
finanțat de către Guvernul Statelor
Unite. Scopul acestui proiect este
de a ajuta producătorii agricoli și
exportatorii din Moldova să creeze un nume de brand pentru țară.

Guvernul vrea să impună restricții la importul produselor alimentare
Pentru a asigura protecția consumatorilor, Guvernul dorește să impună restricții pentru importul produselor alimentare. Un proiect
de lege în acest sens a fost trimis spre examinare deputaților. Deși afirmă că aceste prevederi
le vor crea probleme în activitate, importatorii
salută inițiativa Cabinetului de miniștri.
Proiectul de lege al guvernului prevede interzicerea importului de produse alimentare cu
termenul de valabilitate de până la 90 de zile, în
cazul în care până la expirarea valabilității a mai
rămas mai puțin de o treime din termen. Totodată este interzis importul celorlalte produse, în
cazul în care până la expirarea termenului de valabilitate au mai rămas mai puțin de 60 de zile.
Unii importatorii susțin că inițiativa cabinetului de miniștri va împiedica accesul pe piață a
produselor alimentare de proastă calitate. Alții
spun că aceste restricții ar putea limita importul
produselor de pe alte continente.

„Există riscul ca unele produse, poate o
mare parte dintre acestea, nu vor ajunge pe
piața din Moldova. Vor dispărea de pe piață, de
exemplu, produsele din Canada, din SUA, deoarece termenul de livrare a acestora e mai mare
de o lună”, a declarat directorul unei companii

de import,Vladimir Makoida.
„Companiile preferă să importe
mărfuri cu un termen de valabilitate
cât mai mare. În cazul în care acest
termen e pe cale de a expira, produsele
nu vor putea fi comercializate. Întotdeauna vor exista importatori de reacredință, care vor dori să obțină profit
din mărfurile cu termen de valabilitate
aproape expirat, pentru că furnizorii le
vând cu un preț mai mic”, a declarat
directorul unei alte companii de import, Eugen Mikitiuk.
Proiectul de lege mai presupune crearea Agenției naționale pentru
siguranța alimentelor, care ar deveni succesorul
Agenției sanitar-veterinare și a Inspecției generale de control fitosanitar. Noua structură va
exercita, de asemenea, unele funcții ale Departamentului de supraveghere sanitară.

Un acord pentru testarea alimentelor a fost semnat de Bumacov și Lazurcă
Ministrul Agriculturii Vasile
Bumacov și ambasadorul român la
Chișinău Marius Lazurcă au semnat un acord, care prevede donarea unui lot de utilaj pentru testarea alimentelor.
Echipamentul în valoare de
300 de mii de euro urmează a fi
instalat în cadrul unui laborator
pentru verificarea produselor alimentare. Vasile Bumacov a spus că
parteneri în acest proiect mai sunt
entități din Israel și Germania.

România se mai obligă să ofere instruire personalului moldovenesc.
După semnarea documentului,
ambasadorul Marius Lazurcă a
declarat că donația echipamentului de testare se înscrie în contextul intensificării relațiilor comerciale între R. Moldova și Uniunea
Europeană. Șeful misiunii diplomatice române și-a manifestat
încrederea că semnarea acordului
de comerț liber cu UE va avea loc
anul viitor.

ZIUA AGRICULTORULUI
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Producătorii agricoli spun că nu știu
cum vor plăti impozitele anul viitor
Producătorii agricoli
din toate raioanele
țării s-au întrunit pe
24 noiembrie, curent
la Palatul Național
„Nicolae Sulac” din
centrul capitalei,
pentru a sărbători
Ziua profesională
a lucrătorului din
agricultură și industria
alimentară.
Vasile Bumacov, ministru al
Agriculturii și Industriei Alimentare, a spus la ședința festivă că
„nu am crezut că în acest an secetos vom veni să sărbătorim. Dar,
datorită muncii Dumneavoastră,
în anul viitor nu vom avea o criză
a pâinii”.
Potrivit lui Bumacov, 162 de
mil. de lei (11 mil. de euro) s-au alocat în anul curent din partea statului, pentru a diminua consecințele
secetei. „În R. Moldova agricultura
deține 15 la sută din PIB și 45 la
sută din exporturi. În agricultură
sunt create cele mai multe locuri
de muncă. Ca potențial agricol, R.
Moldova este o putere”, a subliniat
Bumacov.
Ministrul a menționat că, în
fiecare an, în lume crește consumul de produse agricole, iar suprafețele de terenuri agricole sunt
în scădere. „Rezultatele științei
nu mai pot permite salturi colosale. Foarte mult depinde cum
vom prelucra aceste terenuri, dar
trebuie să promovăm și strategii coerente”, a spus ministrul.

Prezent la festivitate, Premierul
Vlad Filat a menționat că „chiar
dacă a fost un an greu, întreaga societate a făcut față unor încercări.
Dincolo de discuții despre secetă,
trebuie să ne concentrăm energia
în a ne moderniza. În ultima lună,
am fost mai des în teritorii. Sunt
mândru că cei care au investit în
agricultură, folosesc noi tehnologii. Avem acces la noi proiecte de
finanțare, oferite de Uniunea Europeană”.
Potrivit Premierului, „trebuie
să conștientizăm că suntem parte
a unei lumi deschise. Trebuie să
fim competitivi în întreaga lume,
nu doar în Est sau Vest”. Totodată,
Vlad Filat a menționat că „în urma
secetei din anul curent, PIB-ul a

Evaziune fiscală de 95 de milioane
de lei la exportul de miez de nucă
La exportul de miez de nucă se
aplică scheme de evaziune fiscală,
care în ultimii ani s-au extins semnificativ, a declarat vice-ministrul
Finanțelor Victor Barbăneagră, în cadrul unei emisiuni la postul de radio
„Vocea Basarabiei”
Potrivit oficialului, dacă în anul
2010, prejudiciul statului de la utilizarea unor scheme frauduloase la
exportul miezului de nucă din Republica Moldova a fost de 380.000 de
lei, apoi anul trecut a urcat la 42 de
milioane de lei, iar în 10 luni ale acestui an s-a ajuns deja la 95 de milioane
de lei.
În același timp exportatorii susțin că afacerile cu exportul de nuci au
ajuns în cea mai proastă situație de
până acum.

„Exportatorii sunt asfixiați de
controalele exagerate ale inspectorilor fiscali, dar și de cele ale vameșilor”, a declarat președintele Asociației Exportatorilor de Nuci din Moldova, Dumitru Vicol, citat de Info-Prim
Neo. Acesta a precizat că acest an
calitatea miezului de nucă este foarte bună, însă cantitatea este cu circa
40% mai mică față de anul precedent.
Potrivit lui Dumitru Vicol, Republica Moldova exportă circa 90% din
producția totală de nuci. Din cauza
condițiilor climaterice proaste, miezul de nucă este mai scump în acest
an. Moldova exportă cel mai mult
miez de nucă în statele ale UE, precum Germania, Austria și Marea Britania. De asemenea, se mai exportă și
în țările arabe.

pierdut 2,5 la sută. Creșterea economică de 4%, prognozată pentru
anul viitor, se bazează pe compensarea acestei pierderi în agricultură”, a adăugat șeful Cabinetului de
Miniștri.
Agricultorii au afirmat însă
că nu prea au motive de bucurie
de ziua lor. Seceta și grindina
din acest an au cauzat pierderi în
agricultură de aproximativ trei
miliarde de lei. În asemenea condiții, statul a alocat doar 160 de
milioane de lei pentru a-i susține
pe agricultori. Prea puțin, spun
fermierii. Ei afirmă că cheltuielile
sunt destul de mari, în lipsa tehnologiilor performante și a sistemelor de irigare.
Agricultorii sunt nemulțumiți

și de politica bugetar-fiscală pentru anul viitor. Pentru a-i liniști,
autoritățile le-au făcut mai multe
promisiuni. Cu toate acestea, oficialii au spus că impozitele nu vor fi
reduse.
Producătorii agricoli spun că
nu știu, deocamdată, cum vor plăti impozitele anul viitor. Iată ce au
declarat aceștia:
„E o sărbătoare frumoasă, o
sărbătoare așteptată pentru populație. În privința impozitării e o
problema mai grea, trebuie să ai
ceva rezerve pentru a plăti, însă nu
sunt rezerve.”
«Cât a fost concertul într-adevăr am uitat de toate. Impozitele ni
se par mari, dar sperăm că anul va
fi bun.»

«Pierderile pe care le-am suportat, dispunem de 20 de hectare
de pământ, cam nu prea îmi dau
voie să uit ce-a fost, nu prea suntem de acord cu 20 de procente
care ne așteaptă să le plătim în haznaua statului. Foarte greu se întorc
banii înapoi de la stat.»
Potrivit Biroului Național de
Statistică, în ianuarie-septembrie
2012, volumul producției agricole
s-a redus cu aproape 22 la sută în
comparație cu aceeași perioadă a
anului trecut.
Cel mai mare regres a fost înregistrat la cultivarea porumbului,
unde recolta medie la hectar a scăzut cu 70 la sută față de anul trecut.
Recolta de grâu a fost cu aproape
40 la sută mai mică, cea de floarea soarelui cu 34 la sută, iar cea
de cartofi cu 32 la sută. Scăderea
producției agricole a fost provocată de seceta cumplită din acest an,
care a provocat pierderi de aproape 3 miliarde de lei.
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de stat, anul 2012 a fost
unul dintre cei mai secetoși din ultimul deceniu. În perioada iunie–
iulie, au existat peste 20 de zile în
care temperatura a depășit +35 de
grade Celsius, un record pentru
toată perioada de observații meteorologice.
Temperatura aerului a depășit
norma cu până la nouă grade Celsius, iar cantitatea de precipitații a
fost de la 15 până la 60 la sută din
volumul necesar.
Seceta a afectat Moldova și în
anul 2007. Pierderile înregistrate
în urma arșiței din acel an au fost
de peste 12 miliarde de lei.
În agricultura Republicii Moldova activează cca. 400 de mii de
angajați, iar salariul mediu lunar
este aproximativ de 1839 de lei.

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

www.agrimarket-blacksea.com vă oferă posibilitatea gratuită de a:
- plasa oferte comerciale
- vizualiza prețurile săptămânale pentru 15 poziții de legume și 10 de
fructe de pe 10 piețe din România, Ucraina și Republica Moldova
- utiliza baza de date a companiilor
- accesa studiile marketing pe produse de valoare înaltă
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Nu orice pământ este sol
MOTTO: „Ce frumoase sunt florile! Dar nimeni nu le
vede rădăcinile, care explorează universul
întunecat al pământului pentru a aduce la
lumină miile de culori ce ne încântă nouă
privirile...”
Pământul suportă multe. Dar nu orice pământ este sol. De fapt, solul este un
pământ cu anumite însușiri înglobate în
noțiunea de fertilitate, care le asigură
plantelor condiții de creștere și de dezvoltare. Fertilitatea este o însușire a solului dobândită în procesul de formare
și de evoluție
Pornind de la starea de fertilitate momentană, fertilitatea poate fi ameliorată
sau deteriorată prin lucrări agricole. De
aceea este foarte important de cunoscut
tipul de sol asupra căruia se îndreaptă
tehnologia agricolă (prin lucrările normale ale solului, lucrări de ameliorare
a solului etc.), precum și caracteristicile
tipului respectiv de sol.

Fertilitatea crește prin
tehnologii adaptate
tipului de sol
În adâncime, un anumit tip de sol
este alcătuit dintr-o succesiune caracteristică de straturi numite orizonturi.
Această succesiune este urmarea evoluției foarte îndelungate (mii și zeci de mii
de ani) în anumite condiții de climă și în
funcție de roca mamă.
Din punct de vedere pedologic, orizonturile de sol au fost caracterizate și
denumite. Un anumit tip de sol nu are
toate orizonturile din manualul de pedologie, ci o succesiune caracteristică
de orizonturi. Tocmai de aceea există o
mare diversitate de tipuri de sol. Și tot
din acest motiv este foarte important ca
tehnologia agricolă să fie adaptată tipului de sol, pentru a-i crește fertilitatea.
Spre exemplu, la tipul de sol din foto 2
orizontul impermeabil cu conținut mare
de argilă începe de la 50-60 cm și are o
grosime foarte mare.
În acest caz, pentru elimarea excesului de apă, lucrările de ameliorare a
solului trebuie să aibă drept scop eliminarea apei din parcelă prin canale,
și nu prin drenaj vertical (posibil dacă
orizontul iluvial, de depunere de argilă, este la cca. 40-50 cm și are o grosime de cca. 10 cm).
Agricultura performantă nu se face
cu lucrări de tip șablon. Tocmai de aceea, într-o anumită zonă agricolă există
ferme cu rezultate foarte bune și ferme
cu rezultate slabe. Performanțele depind
de puterea de înțelegere a acestui lucru.

Orizontul agricol
al solului
Succesiunea orizonturilor se poate
observa foarte bine pe profilul de sol.
Frecvent, la suprafața solului dintr-o
anumită parcelă se observă incluziuni
de zone nisipoase, argiloase, sărături
etc. În foto 1 se pot observa vinișoare și
incluziuni de calciu (de culoare albă).
Primul orizont de sol are, de regulă, o grosime de 25-35 cm. Acesta este
și orizontul agricol, adică orizontul în
care se execută majoritatea lucrărilor

solului. Frecvent, sub primul orizont
este localizat un alt orizont de sol de
grosime mică, cca. 2-10 cm. Acest orizont poate fi cu conținut mare de argilă și deschis la culoare sau de culoare
mai închisă, cu nuanțe roșiatice. Culoarea mai închisă nu îl face neapărat
de o calitate mai bună.
Toate lucrările solului cu întoarcerea brazdei nu trebuie să se efectueze
la o adâncime mai mare decât grosimea
primului orizont. Dacă sunt necesare lucrări mai adânci, acestea se vor executa fără întoarcerea brazdei (scarificare
adâncă etc.).

Circulația elementelor
chimice în sol
În sol, permanent au loc reacții chimice. Elementele chimice, necesare nutriției plantelor, dar și cele care influențează alte însușiri ale solului circulă în
sol pe verticală în jos și în sus cu viteză
și în mod caracteristic fiecărui element
chimic.
Circulația în jos are loc în principal
sub influența precipitațiilor. În cazul în
care pe profilul de sol există un orizont
impermeabil acesta blochează circulația
în profunzime. Circulația apei în profunzime este mult îngreunată și pe solurile
cu conținut mare de argilă în orizonturile superioare
Circulația în sus are loc sub influența
evaporării, a capilarității și a absorbției
de către plante. În cazul în care pe profilul de sol există un orizont impermeabil
aproape de suprafață, sub influența evaporării pot avea loc fenomene de sărăturare, dacă solul conține cantități mari de
săruri (natural sau din doze prea mari
de îngrășăminte).
Prin absorbția de către plante, elementele chimice ajung din adâncime
spre suprafață prin rădăcinile care rămân în pământ și prin resturile vegetale
ale recoltei, care sunt încorporate.
Datorită faptului că azotul este
consumat de plante în cantitate mult
mai mare decât celelalte elemente chimice, dar și pentru că se poate
pierde mai ușor prin levigare, imediat sub orizontul arabil este posibil ca
pH -ul să fie puțin mai mare decât în
stratul arabil. Aceasta nu înseamnă că
trebuie arat mai adânc, deoarece orizontul respectiv poate avea alte însușiri nefavorabile.
pH-ul sau reacția solului este o însușire chimică și este dată de concentrația ionilor de oxidril din soluția solului.
Pentru plante, cea mai potrivită este reacția slab acidă.
În sol există o serie întreagă de organisme vii: bacterii, ciuperci, insecte
etc. O parte însemnată dintre acestea
trăiesc pe seama plantelor de cultură,
provocând pagube. Una dintre situații
este ilustrată în foto 5, în care o ciupercă parazită o distrus rădăcina tinerelor
plante de lucernă, provocând dispariția
plantelor în vetre.

Însușirile fizice ale
solului
Textura solului este dată de proporția
dintre nisip, praf și argilă. După textură,
solurile sunt nisipoase, nisipo-lutoase,
luto-nisipoase, lutoase, luto-argiloase,

argilo-lutoase, argiloase. Textura solului
influențează major acumularea și circulația apei în sol.
Structura solului este dată de forma
agregatelor de sol (a bulgărilor foarte
mici). Structura este grăunțoasă, glomerulară, poliedrică, prismatică, lamelară etc.

Compania Nic-Ol din orașul Edineț
produce la comandă:

 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
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UE: producția de cereale scade
cu fiecare prognoză
Agenția franceză de analiză Strategie
Grains a redus, din nou, prognoza privind
producția de grâu și de porumb a Uniunii
Europene. La porumb, producția este mai
mică cu 9 mil. tone raportat la producția
anului trecut, astfel că, per total, producția de porumb este de așteptat să ajungă la
52,8 mil. tone.
La grâu se așteaptă o recoltă de 123 mil.
tone, cu 700 mii tone mai puțin față de estimările anterioare.
Aceste prognoze au fost puse pe seama
scăderii continue a randamentului culturilor. În statele din sud-estul UE, randamentul obținut la porumb a fost, în unele
cazuri, cu 66% mai mic.
În același timp, estimarea Strategie Grains pentru producția de porumb din Spania a crescut cu 260 mii
tone și cu 440 mii tone în Polonia.
Agenția se așteaptă ca prețul porumbului
să crească, având în vedere stocurile reduse
și producția mondială în scădere.
Strategie Grains estimează o producție
de cereale, la nivelul UE, de 269,5 mil. tone,
cu 1 milion tone mai puțin decât la prognoza anterioară.

Prețul oleaginoaselor
În 19 octombrie 2012, prețul rapiței
FOB Hamburg a scăzut cu 1 euro - la 275,00
euro/t, iar prețul rapiței FOB Rinul inferior
a scăzut cu 1 euro, la 269,00 euro/t.
În aceeași dată, prețul uleiului de rapiță
(FOB Hamburg) a crescut cu 11 euro, la 1043
euro/t, iar prețul uleiului de floarea soarelui
(FOB Europa) a crescut cu 10 $, la 1255 $/t.
Estimările oficiale arată că, la nivelul UE,
suprafața semănată cu rapiță în această
toamnă este de 11,8 mil. ha, cu 500 mii ha
mai mult decât în sezonul precedent.
Conform primelor estimări, campania
de semănat la rapiță s-a încheiat cu o reducere a suprafețelor cultivate, chiar și în cele
mai populare zone, cum este Marea Britanie. Aici, în sezonul precedent s-au cultivat
755 mii ha, cu 75% mai mult decât cu un
deceniu în urmă.

UCRAINA

Se va bloca exportul?
Ucraina ar putea interzice exportul de
cereale, după ce ritmul rapid al exporturilor a amenințat că va epuiza stocul intern.
Potrivit acestori zvonuri, neconfirmate oficial, Ucraina va bloca exportul de cereale
începând din 15 noiembrie.
Conflictul de interese dintre comercianți, care doresc accelerarea exporturilor
de cereale, și Guvern, care dorește protejarea stocului intern, a condus la o scădere bruscă a prețurilor interne la cereale cu
până la 30%.
De la începutul acestui sezon și până
în 16 octombrie, volumul real al exportului ucrainean de cereale a fost de 7,101 mil.
tone, din care 3565 mii tone grâu (2896
mii tone panificabil), 2007 mii tone porumb și 1437 mii tone orz. În același timp,
alte 11,375 mil. tone de cereale au fost contractate: 5416 mii tone grâu (4535 mii tone
panificabil), 1972 mii tone orz și 3728 mii
tone porumb.
În septembrie, s-au exportat 1,3 mil.

tone cereale, iar în primele 18 zile ale lunii
octombrie, 942 mii tone.
Ministerul ucrainean al agriculturii a
stabilit un memorandum privind limitarea
volumului exportului de grâu la 4 mil. tone.
În acest moment, s-a atins 80% din
acest volum, astfel că, dacă actualul ritm de
export se menține, este posibil ca până la
15 noiembrie să fie exportate cca 5-5,3 mil.
tone grâu.
Impactul imediat al acestor știri a fost,
la bursa de la Chicago, creșterea cu 2% a
prețului contractelor futures (din 16 octombrie) la grâu pentru luna decembrie, după
ce inițial s-au înregistrat pierderi mici. În
Europa, la bursa de la Paris, creșterea contractelor futures la grâu pentru noiembrie
a fost de 1,5%, ajungând la 263,75 euro/t,
în timp ce la Londra, prețul grâului pentru
luna noiembrie a câștigat 1%, ajungând la
203,35 £/t.
În 19 octombrie, prețul grâului din regiunea Mării Negre (BSW), în contractele futures pentru octombrie, a rămas la 311dolari/t,
neschimbat în ultimele 34 sesiuni.
În aceaste condiții, exporturile de grâu
din regiunea Mării Negre, ale cărei rezerve
sunt pe cale de epuizare, trebuie compensate prin livrări din Europa de Vest și din
SUA. În aceste condiții, este de așteptat ca
transporturile de grâu din SUA să crească
puternic în următoarele luni.

RUSIA

Prețul cerealelor reduce
volumul exporturilor
Până în iunie 2013, volumul exporturilor de cereale din Rusia - al treilea mare
exportator mondial de grâu în sezonul trecut - se va reduce din cauza prețurilor tot
mai ridicate. În luna octombrie, exporturile
Rusiei s-ar putea situa la 2-2,5 mil. tone cereale. În luna septembrie s-au exportat 3,16
mil. tone cereale, potrivit datelor oficiale.
Pentru perioada următoare, există foarte puține contracte semnate, deoarece prețurile de pe piața internă nu sunt competitive, fiind mai mari decât prețurile mondiale.

Contractele la grâu, cu livrare în decembrie, au crescut cu 1,1%, echivalent cu 324
dolari/t.
În acest sezon, de la 1 iulie până la mijlocul lunii octombrie, exporturile de cereale ale Rusiei au fost de 9,5 mil. tone. Până la
finalul sezonului, volumul total al exporturilor va ajunge la 12-12,5 mil. tone.

ARGENTINA

Campania de semănat:
mai puțin porumb,
mai multă soia
Ritmul semănatului la porumb în Argentina - cel de-al doilea exportator mondial - a încetinit, fiind de numai 6,9% din
suprafață în săptămâna (15-21 octombrie).
Suprafața totală semănată este de 32% din
totalul planificat, cu 11% sub media multianuală, echivalentul a cca 370 mii ha. Campania de semănat la porumb a fost încetinită mai ales de precipitațiile continue ce s-au
înregistrat pe suprafețe extinse, de până la
300 mm în unele zone.
Și în Brazilia, semănatul la porumb a întârziat mult, ploile excesive și chiar grindina și înghețul au afectat suprafețe mari din
sudul țării, în unele regiuni fermierii fiind
nevoiți să reînsămânțeze.
Suprafața semănată în America de Sud
este mult sub medie, atât la soia, cât și la
porumb, mai ales în Argentina.
Foarte mulți cumpărători de pe piața
mondială se bazează pe producția din Argentina, în special, pentru a umple golul
lăsat în comerțul mondial de recolta slabă
din SUA. Departamentul pentru Agricultură al SUA estima că exportul argentinian de porumb va atinge un record de 18,5
mil. tone în sezonul 2012/2013, cu 2 mil.
tone mai mult față de recordul înregistrat
în urmă cu trei sezoane.
În schimb, ar putea avea de câștigat cultura de soia, fermierii putând opta pentru
această cultură cu perioadă de dezvoltare
mai scurtă și care necesită mai puține îngrășăminte pentru dezvoltare.

În Argentina, soia se seamănă de la începutul lunii octombrie până la începutul
lunii ianuarie, în timp ce campania pentru
porumb se desfășoară în septembrie-octombrie, foarte rar până în decembrie. În
noiembrie, se evită semănatul porumbului,
ca să nu coincidă polenizarea culturilor cu
perioada de vârf a temperaturilor de vară
din America de Sud.
Și în Brazilia este posibil ca o parte a suprafețelor destinate inițial culturii porumbului să fie semănată cu soia.

BULGARIA

Mai mult grâu semănat
Până în 11 octombrie, în Bulgaria s-au semănat 520 mii ha cu grâu, cu 250 mii ha mai
mult decât la aceeași dată a anului trecut.
Suprafața însămânțată cu orz a fost de 90,4
mii tone, până la aceeași dată, comparativ
cu 38,2 mii ha în aceeși perioadă a anului
precedent.

AUSTRALIA

Producții mici la grâu
Producția de grâu din Australia, al doilea mare exportator mondial, va scădea
probabil cu 28% în acest sezon, ajungând
la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani, ca
urmare a randamentelor foarte mici cauzate, mai ales, de seceta prelungită. Sudvestul Australiei s-a confruntat cu cea mai
secetoasă lună iulie de până acum, urmată
în august și septembrie de precipitații sub
media multianuală.
Producția de grâu preconizată a se obține în Australia va totaliza 21,2 mil. tone
în anul de comercializare 2012-2013. Anul
trecut a înregistrat o producție record de
29,5 mil. tone.
Stocurile mondiale de grâu au scăzut
la cel mai mic nivel din ultimii patru ani,
ajungând la 173 mil. tone în 31 mai 2012.
Producția mondială de grâu a fost estimată
la 653,05 mil. tone, în scădere cu 0,9% față
de prognoza din luna precedentă.
Revista Ferma
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OFERTE
Nume
produs
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui
Floareasoarelui

Descriere produsului

Cantitate

Orz
Regiune

PRODUSE CEREALIERE
Grâu alimentar-conţinutul de gluten 40 tone
Făleşti, s. Mărăndeni, Telefon: (259) 72337,
23%
Telefon mobil: 69212681
Ungheni, s. Cetireni, Telefon: (236) 63223,
Grâu alimentar 23% gluten, 95% IDC 200 tone
Email: olgutza.g@gmail.com
Ungheni, s. Valea Mare, Telefon mobil:
Grâu alimentar 23% gluten, 95% IDC 500 tone
069709509
Edineţ, str.Independenţei, 2/1, Telefon mobil:
Achiziţionăm grâu alimentar
nelimitat
079405809
Ungheni, s. Cioropcani, Telefon: (236) 76230,
Grâu 22% gluten, 90% IDC
200 tone
(236) 76239
Comercializăm grâu alimentar, depo- 80 tone
Edineţ, s. Cepeleuţi, Telefon: (246) 64344,
zitul producătorului
Telefon mobil: 069225390
Edineţ, s. Parcova, , Telefon mobil:
Comercializăm grâu alimentar
70 tone
069222936
Grâu alimentar, conţinutul de gluten 500 tone
Făleşti, s. Putineşti, Telefon mobil: 69339397
24%
Grâu 21% gluten, 95% IDC
100 tone
Ungheni, s. Alexeevca, Telefon: (236) 71231
Ungheni,
s. Boghenii Noi, Telefon: (236)
Grâu alimentar22% gluten, 90% IDC 100 tone
48230, Telefon mobil: 079501481
Grâu alimentar, conţinutul de gluFăleşti, s. Logoﬅeni, Telefon: (259) 60138,
200 tone
ten-23%
Telefon mobil: 069640708
Grâu alimentar 22% gluten, 95% IDC 250 tone
Ungheni, s. Todireşti, Telefon: (236) 49520
Ungheni,
s. Chirileni, Telefon: (236) 75230,
Grâu alimentar 22% gluten, 95% IDC 150 tone
Telefon mobil: 069132625
Se vinde grâu alimentar, conţinutul de 50 tone
Făleşti, Gara Catranic, Telefon: (259) 75311,
gluten-24%.
Telefon mobil: 067265255
Vând grâu alimentar 23% gluten,
Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 42230,
150 tone
90% IDC
069688805
Ungheni, s. Todireşti, Telefon: (236) 49230,
Grâu alimentar 22% gluten, 85% IDC 200 tone
Telefon mobil: 069124704
Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 42276,
Grâu alimentar 23% gluten 90% IDC 200 tone
Telefon mobil: 79041155
Grâu alimentar, conţinutul de gluten 150 tone
Făleşti, s. Pruteni, Telefon: (259) 66636,
-23%
Telefon mobil: 069201226
Se vinde floarea soarelui de calitate 100 tone
Făleşti, s. Pruteni, Telefon: (259) 66636,
bună
Telefon mobil: 069201226
Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 42276,
Floarea soarelui pentru ulei
250 tone
Telefon mobil: 79041155
Se vinde floarea soarelui, de calitate 50 tone
Făleşti, Gara Catranic, Telefon: (259) 75311,
bună
Telefon mobil: 067265255
Se vinde floarea soarelui de calitate 100 tone
Făleşti, s. Logoﬅeni, Telefon: (259) 60138,
bună
Telefon mobil: 069640708
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75230,
Floarea soarelui pentru ulei
100 tone
Telefon mobil: 069132625

Se vinde orz

100 tone

Varză

Comercializez varză de toamnă

10 tone

Cantemir, s. Chioselia, Telefon: (273) 54-385

Varză

Comercializez varză de toamnă

20 tone

Varză

Varză de toamnă

30 tone

Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75378
Ungheni, Chirileni, Telefon: 068673724,
Email: strungval@mail.md

Orz
Orz
Orz
Soia
Soia
Soia
Bovine
Bovine
Bovine
Bovine
Bovine
Bovine
Bovine
Bovine
Ovine
Ovine
Ovine
Ovine
Ovine
Ovine
Ovine
Ovine
Ovine
Ovine
Ovine

Floarea soarelui p/u ulei

200 tone

Ungheni, s. Todireşti, Telefon: (236) 49520

Cabaline

Floarea soarelui pentru ulei

150 tone

Ungheni, s. Sculeni, Telefon mobil:
079007910

Cabaline

Floarea soarelui pentru ulei

50 tone

Ungheni, s. Alexeevca, Telefon: (236) 71231

Comercializez floarea soarelui

2 tone

Comercializăm floarea soarelui

45 tone

Edineţ, s. Gordineştii Noi, Telefon: (246)
47311
Drochia, s. Popeşti, Telefon: (252) 79765,
Telefon mobil: 069897955

Comercializăm floarea soarelui pentru ulei, depozitul producătorului
Comercializăm floarea soarelui pentru ulei

30 tone

Edineţ, s. Oneşti, Telefon mobil: 069739517

200 tone

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

Floarea soarelui de calitate bună

500 tone

Făleşti, s. Putineşti, Telefon mobil: 69339397

Vând floarea-soarelui

nelimitat

Porumb

Comercializez porumb boabe de
calitate bună

10 tone

Porumb

Porumb furajer

200 tone

Porumb

Comercializez boabe de porumb
furager

20 tone

Porumb

Comercializăm porumb

40 tone

Porumb

Se vinde porumb

25 tone

Porumb

Se vinde porumb

500 tone

Porumb

Vând porumb boabe

3 tone

Glodeni, s. Limbenii Noi, Telefon: (249)
70536, Telefon mobil: 69664512
Nisporeni, str. Lăpuşneanu 30, Telefon: (264)
22324, Telefon mobil: 79575117
Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 42561,
Telefon mobil: 079045980
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon mobil:
29938340
Drochia, s. Popeşti, Telefon: (252) 79765,
Telefon mobil: 069897955
Făleşti, Gara Catranic, Telefon: (259) 75311,
Telefon mobil: 067265255
Făleşti, s. Putineşti, Telefon mobil: 69339397
Glodeni, s. Limbenii Noi, Telefon: (249)
70536, Telefon mobil: 69664512

Porumb

Se vinde porumb alimentar, furajer şi
de sămânţă soiurile Porumbeni-348 100 tone
şi 461
Comercializez porumb boabe pentru
20 tone
furaj

Porumb

Comercializez porumb

16 tone

Porumb

Comercializez porumb boabe, roada
2011, depozitul producătorului

7 tone

Ovăs

Vân ovăs

5 tone

Orz

Seminţe de orz, soiul Comandor,
prima reproducţie

80 tone

Orz

Comercializăm seminţe de orz, soiul
Vacula, prima reproducţie

100 tone

Porumb

Făleşti, s. Mărăndeni, Telefon: (259) 72337,
Telefon mobil: 69212681
Cantemir, s. Cania, Telefon: (273) 40-3-19,
Telefon mobil: 79873647
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54610,
Telefon mobil: 068112628, 069353231, Fax:
(252) 27032
Edineţ, s. Hincăuţi, Telefon: (246) 44250,
Telefon mobil: 069902610
Orhei, s. Chiperceni, Telefon: (235) 21319,
(235) 27774, Telefon mobil: (794)26001,
Email: nadejda@badan.ro
Făleşti, s. Rediu de Sus, Telefon: (259)
70192, Telefon mobil: 067253017, Email:
kiktenko-nats@mail.ru
Făleşti, s. Rediu de Sus, Telefon: (259)
70192, Telefon mobil: 067253017, Fax: (259)
70192, Email: kiktenko-nats@mail.ru

Porci
Porci
Porci
Păsări
Iepuri
Produse
animaliere
Produse
animaliere
Produse
animaliere
Produse
animaliere
Produse
animaliere
Produse
animaliere
Roşii
Roşii
Roşii
Roşii
Roşii
Varză
Varză
Varză
Varză

Făleşti, s. Putineşti, Telefon mobil: 69339397
Cantemir,
s. Vadul Lui Isac, Telefon mobil:
Comercializez orz pentru furaj
10 tone
29938276
Cantemir, s. Sadîc, Telefon: (273) 2-30-66,
Comercializez orz de toamnă
3 tone
Telefon mobil: 78014742
Comercializez orz
6 tone
Cantemir, s. Cîrpeşti, Telefon: (273) 78-3-94
Comercializez soia, depozitul produ- 10 tone
Edineţ, s.Alexandreni, Telefon: (246) 92474,
cătorului
Telefon mobil: 079612196
Edineţ, s. Gordineşti, Telefon: (246) 60381,
Comercializăm soia
5 tone
(246) 60385, Telefon mobil: 067160328
Comercializăm soia, depozitul proEdineţ, s. Gordineştii Noi, Telefon: (246)
2 tone
ducătorului
47311
ANIMALE ŞI PRODUSE ANIMALIERE
Comercializez viţei
3 bucăţi
Cantemir, s. Sadîc, Telefon mobil: 67303552
Comercializez vacă mulgătoare 15- 1 bucată
Cantemir, s. Sadîc, Telefon mobil: 67303552
18 lit/zi
Comercializează bovină de 10 luni
1 bucată
Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273) 51207
Comercializez vacă mulgătoare 20- o bucată
Cantemir, s. Cîietu, Telefon mobil: 60436916
25 lit/zi
Comercializez bovină
1 bucată
Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273) 51-2-66
Comercializez 2 tauri
2 bucăţi
Cantemir, s. Cania, Telefon mobil: 79241418
Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273) 51-2-18,
Comercializez un viţel de şase luni
1 bucată
Telefon mobil: 78675489
Cantemir,
s. Coştangalia, Telefon: (273) 55Comercializez o vacă
1 bucată
2-46
Cantemir, s. Antoneşti, Telefon mobil:
Comercializez ovine
5 bucăţi
67303541
Cantemir,
s. Coştangalia, Telefon: (273) 55Comercializez ovine
3 bucăţi
2-14
Comercializez ovine
25 bucăţi
Cantemir, s.Cîietu, Telefon mobil: 29892528
Comercializez ovine ţigăi, greutatea 10 bucăţi
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon mobil:
medie 50kg
29938383
s. Baimaclia, Telefon: (273) 43Comercializez ovine
12 bucaăţi Cantemir,
5-74
Cantemir, s. Coştangalia, Telefon: (273) 55Comercializez ovine
15 bucăţi
2-54
Comercializez ovine
10 bucăţi
Cantemir, s. Cîietu, Telefon mobil: 67455324
Comercializez ovine
10 bucaăţi Cantemir, s. Cîietu, Telefon mobil: 67453136
Comercializez ovine
8 bucăţi
Cantemir, s. Cîietu, Telefon mobil: 67455324
Cantemir,
s. Toceni, Telefon: (273) 51-2-18,
Comercializez ovine
5 bucăţi
Telefon mobil: 78675489
Cantemir, s. Coştangalia, Telefon: (273) 55Comercializez ovine
4 bucaăţi
2-52
Edineţ,
s. Bădragii Vechi, Telefon mobil:
Comercializez 2 iepe
2 unităţi
068484540
Edineţ, s. Corpaci, Telefon: (246) 57331, TeVând iapă de 8 ani
1 unitate
lefon mobil: 060561505
Comercializez purcei 10-12 kg
8 bucăţi
Cantemir, s. Lărguţa, Telefon: (273) 92-9-21
Comercializez purcei 150 kg
4 bucăţi
Cantemir, s. Cîietu, Telefon mobil: 29892529
Cantemir, s. Toceni, Telefon: (273) 51-2-18,
Comercializez purcei 20-30kg
5 bucăţi
Telefon mobil: 78675489
Comercializez gîşte de casă pentru
30 bucăţi
Cantemir, s. Sadîc, Telefon mobil: 67303552
carne
Comercializez iepuri
30 bucăţi
Cantemir, s. Lărguţa, Telefon: (273) 76-2-12
Chişinău, str. Uzinelor, 21, Telefon: (22)
Raţă congelată întreagă de import
nelimitat
421382, Telefon mobil: 0 68990949
Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 42561,
Carne de porcină
10 tone
Telefon mobil: 079045980
Chişinău, str. Uzinelor, 21, Telefon: (22)
Gâscă întreagă congelată de import nelimitat
421382, Telefon mobil: 0 68990949
10000 bu- Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236) 25624,
Ouă de prepeliţă
căţi
Telefon mobil: 067180989
Piept-file, pulpe de raţă şi de gâscă
Chişinău, str. Uzinelor, 21, Telefon: (22)
nelimitat
congelate, de import.
421382, Telefon mobil: 0 68990949
20000 bu- Ungheni, s. Pîrliţa, Telefon: (236) 92373,
Ouă de găină
căţi
Telefon mobil: 069108128
LEGUME
Cantemir, s. Chioselia, Telefon: (273) 54-6Comercializez roşii pentru murat
2 tone
28
Comercializez roşii
2 tone
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75378
Cantemir, s. Sadîc, Telefon: (273) 2-30-66,
Comercializez roşii Rio Grande
1.5 tone
Telefon mobil: 78014742
Comercializez roşii pentru murat
2 tone
Cantemir, s. Chioselia, Telefon: 79965790
Cantemir, s. Chioselia, Telefon mobil:
Comercializez roşii pentru murat
1 tonă
78846695
Cantemir, s. Chioselia, Telefon: (273) 54-7Comercializez varză de toamnă
10 tone
72
Comercializez varză de toamnă de
Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: (264) 2-3820 tone
calitate înaltă
57
Comercializez varză de toamnă
20 tone
Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: (264) 23857
Comercializez varză pentru murat şi o tonă
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon mobil:
păstrat în stare proaspătă
29938045
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Varză

Comercializează varză de toamnă de
calitate bună
Comercializez varză de toamnă

5 tone

Cartofi

Comercializăm cartofi de consum

50 tone

Cartofi

Cartofi

Comercializăm cartofi, soiurile Agata, 40 tone
Rokko
Comercializăm cartofi pentru consum 1000 tone
Comercializăm cartofi , soiurile
2000 tone
Rokko, Dezire

Cartofi

Comercializez cartofi comestibili

5 tone

Ceapă

Comercializez ceapă galbenă, soi
“Holcedon”

20 tone

Ceapă

Comercializează ceapă olandeză

5 tone

Ceapă

Comercializez ceapă, soi “Stuttgart”

8 tone

Ceapă

Comercializez arpagic, soi “Halcedon” 2 tone

Ceapă

Comercializez ceapă uscată Halţedon 5 tone

Ridiche
neagră
Usturoi

Comercializez ridiche neagră

2 tone

Comercializez usturoi

100 kg

Bostan

Comercializăm bostan comestibil

1000 kg

Varză

Cartofi

20 tone

Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: (264)
48289, Telefon mobil: 069665919
Cantemir, s. Chioselia, Telefon: 79965790
Briceni, s. Criva, Telefon: (246) 24384, Telefon mobil: 069025601
Ocniţa, s. Paladia, Telefon mobil: 079639071
Ocniţa, s. Dinjeni, Telefon mobil: 069154031
Briceni, s. Criva, Telefon: (246) 24384, Telefon mobil: 069024529
Cantemir, s. Vadul Lui Isac, Telefon mobil:
29938276
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54610,
Telefon mobil: 068112628, 069353231, Fax:
(252) 27032
Nisporeni, str. Nirnova,10, Telefon: (264)
24501, Telefon mobil: (795)25358, Email:
ncaragia@rambler.ru
Drochia, s. Popeşti, Telefon: (252) 79765,
Telefon mobil: 069897955
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54610,
Telefon mobil: 068112628, 069353231, Fax:
(252) 27032
Cantemir, s. Sadîc, Telefon: (273) 2-30-66,
Telefon mobil: 78014742
Cantemir, s. Chioselia, Telefon: (273) 54-772
Cantemir, s. Lărguţa, Telefon: (273) 92-9-00
Edineţ, str. Gagarin, 48, Telefon: (246) 23545,
Telefon mobil: 069016049

FRUCTE
Mere

Comercializăm mere, soiurile Idared, 5 tone
Golden Delicios, Mantuaner

Mere

Comercializăm mere, soiul Idared

60 tone

Mere

Mere Idared, Simirenco

200 tone

Mere

10 tone

Mere

Comercializez mere de iarnă Simirenco, Mantuan
Comercializăm mere, categoria 2,
soiul Renet Simerenco
Comercializez mere, soiul Golden
Delicios
Comercializăm mere în asortiment
mare
Comercializăm mere, soiurile Idared,
Golden Delicios, Rihard

500 tone

Mere

Se vînd mere soiurile Idared, Florina

10 tone

Gutui

Comercializez gutui

0.5 tone

Gutui

Comercializez gutui

o tonă

Struguri

Struguri Moldova din frigider

20 tone

Struguri

Struguri de masă Moldova din frigider 70 tone

Struguri

Struguri Moldova

Struguri

Propunem spre comercializare struguri de masă Muscat de Hamburg de nelimitat
la frigider

Mere
Mere
Mere

Prune
Pere
Nuci
Fructe
uscate
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole
Produse
apicole

50 tone

Edineţ, s. Ruseni, Telefon: (246) 65778, Telefon mobil: 69012597
Briceni, s. Colicăuţi, Telefon mobil:
069362979
Ungheni, s. Manoileşti, Telefon: (236) 73230,
Telefon mobil: 069283303, Fax: (236) 73230
Cantemir, Telefon: (273) 2-30-66, Telefon
mobil: 68011414
Briceni, s. Colicăuţi, Telefon mobil:
069195685

3 tone

Edinet, s. Ruseni, Telefon mobil: 069012597

500 tone

10 tone

Edinet, s. Grimăncăuţi, Telefon: (246) 24384,
Telefon mobil: 069109841
Ocniţa, s. Bîrlădeni, Telefon mobil:
069134337
Falesti, s. Mărăndeni, Telefon: (259) 72311,
Telefon mobil: 078618709
Cantemir, s. Costangalia, Telefon: (273) 546-72
Cantemir, s. Ţărancuţa, Telefon: (273) 54661,
Email: curcenco@mail.md
Nisporeni, str. 1 Mai, Telefon: (264) 2-27-14
Nisporeni, s. Vărzăreşti, Telefon: (264) 2 38
57, Telefon mobil: (795) 25358
Ungheni, s. Morenii Noi, Telefon: (236)
35747, Telefon mobil: 069171859
Chişinău, Telefon: (22) 240157, Fax: (22)
225185, Email: srldelectar@mail.ru

Orhei, s. Chiperceni, Telefon: (235) 21319,
(235) 27774, Telefon mobil: (794)26001,
Email: nadejda@badan.ro
s. Jora de Mijloc, Telefon: (235) 55415,
Comercializăm puieţi de pere
2600 bucăţi Orhei,
(235) 55915
Cantemir, s. Chioselia, Telefon: (273) 54-3Comercializez nuci
1.5 tone
24
Prune soiul Stanley şi Ana-Spet,
Nisporeni,
str.Viilor 2, Telefon: (264) 23050,
15 tone
uscate fără fum, cu sâmburi
Telefon mobil: 067123050
PRODUSE APICOLE
Miere de albină polifloră, calitate
800 kg
Făleşti, s. Glingeni, Telefon: (259) 71442
bună
Comercializez Stupi multietajaţi cu
6 bucăţi
Cantemir, s.Cania, Telefon: (273) 22511
albine
Miere de albină polifloră, calitate
800 kg
Făleşti, str. Bălţului 1, Telefon: (259) 22601
bună
Făleşti, s. Glingeni, Telefon mobil:
Se vinde miere de albină polifloră
800 kg
079591851
Cantemir, s. Chioselia, Telefon: (273) 54-6Comercialezez miere de albini
700 kg
70
Vindem prune uscate

5 tone

Se vinde miere de albină polifloră

500 kg

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

Se vinde miere de albină polifloră

800 kg

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

NUTREŢURI
Siloz
Siloz

Vindem siloz de porumb, roada 2011
Se vinde siloz, calitate bună

15 tone

Edineţ, s. Cepeleuţi, Telefon: (246) 64343,
Telefon mobil: 069152075

50 tone

Făleşti, s. Sărata Veche, Telefon: (259) 64
441, Telefon mobil: 0693 25319

Nutreţuri
grosiere

Comercializăm baloţi de paie de grâu 1000 unităţi Edineţ, s. Parcova, Telefon: (246) 73946,
şi soia
Telefon mobil: 069149370
Comercializăm
fan
din
mohor
şi
soie
Fân şi senaj în baloturi
300 unităţi Edineţ, s. Parcova, Telefon: (246) 69446
Orhei, s. Chiperceni, Telefon: (235) 21319,
Fân şi senaj Comercializez paie
500 unităţi (235) 27774, Telefon mobil: (794)26001,
Email: nadejda@badan.ro
ALTELE
Terenuri şi
construcţii

Comercializează teren cu viţă de vie
pe rod Moldova

0,65 ha

Nisporeni, Telefon: (264) 65313

Terenuri şi
construcţii
Seminţe de
legume

Vînd casă de locuit cu gradină de 25
ari, garaj
Comercializez seminţe de ceapă, soi
“Stuttgart”

300 kg
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Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon mobil:
29938332
Drochia, s. Popeşti, Telefon: (252) 79765,
Telefon mobil: 069897955
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54610,
Telefon mobil: 068112628, 069353231, Fax:
(252) 27032
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54610,
Telefon mobil: 068112628, 069353231, Fax:
(252) 27032
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54610,
Telefon mobil: 068112628, 069353231, Fax:
(252) 27032

Seminţe de Comercializez seminţe de ardei, soi
legume
“Atlant”

16 kg

Material
semincier

Comercializez seminţe de ardei, soi
“Podarok”

20 kg

Material
semincier

Comercializez seminţe de ceapă
“Holcedon”

500 kg

Puieţi de nuci de 3 ani

150 bucăţi

Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: (264) 48249

Comercializez puieţi de nuci

100 bucăţi

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

Ierburi medicinale, ceai ambalat în
cutii

3000 bucăţi Ungheni, Telefon: (236) 93421

Bio îngrăşăminte în sticle de 1 l

10000 unităţi

Pepiniere
viticole şi
pomicole
Pepiniere
viticole şi
pomicole
Plante
medicinale
Mijloace de
producţie

Ungheni, s. Morenii Noi, Telefon: (236)
35747, Telefon mobil: 069171859
Chisinau, str. Maria Dragan, 21, Telefon mobil: 079507092, Email: stalagmita@rambler.
ru

Premixuri
şi aditivi

Comercializăm sare-brichete de 5 kg nelimitat

Echipamente
agricole
Echipamente
agricole

Se vinde stropitoare de câmp CONDOR AM-14, starea tehnică foarte
bună

o bucată

Făleşti, s. Mărăndeni, Telefon: (259) 72337,
Telefon mobil: 69212681

Vând Remorcă 2PTS -4(887)

o bucată

Cantemir, s. Cania, Telefon mobil: 69939877

Ulei

Comercializez ulei vegetal – floarea
soarelui

2 tone

Cantemir, s. Cania, Telefon mobil: 69939877

CERERI
Nume
produs
Grâu

Descriere produsului

Cantitate

Regiune

Cumpăr grâu furajer

200 tone

Porumb

Procur porumb pentru furaj

2 tone

Orz
Fasole
uscată
Usturoi
Ceapă
Ceapă
Lucernă

2 tone
nelimitat

Edineţ, s. Bădragii Noi, Telefon mobil: 067143976

100 kg
o tonă
100 kg
20 bucăţi

Lucernă

Procur orz pentru furaj
Cumpăr fasole uscată albă în cantităţi
nelimitate
Procur bulbi de usturoi
Procur arpagică
Procur seminţe de ceapă
Procur baloţi de lucernă
Procur seminţe de lucernă (prelucrată cu
Trfalin)

Ungheni, s. Petreşti, Telefon mobil: 079045980
Cantemir, s. Sadîc, Telefon: (273) 2-30-66, Telefon
mobil: 78014742
Cantemir, s. Sadîc, Telefon mobil: 79506871

Lucernă

Procur baloţi de lucernă

100 bucăţi

Cantemir s. Cania, Telefon: (273) 41-5-41
Cantemir, s. Cania, Telefon: (273) 41-5-41
Cantemir, s. Lărguşa, Telefon: (273) 76-2-65
Cantemir, s. Chioselia, Telefon: (273) 54-7-72
Cantemir, s. Cania, Telefon: (273) 40-3-19, Telefon
mobil: 79873647
Cantemir, s.Ţărăncuţa, Telefon: (273) 54661, Email:
curcenco@mail.md

Seminţe de
legume
Material
semincier
Pepiniere
viticole şi
pomicole
Pepiniere
viticole şi
pomicole
Pepiniere
viticole şi
pomicole
Pepiniere
viticole şi
pomicole
Echipamente
agricole
Echipamente
agricole
Echipamente
agricole
Echipamente
agricole
Echipamente
agricole
Iepuri
Păsări
Bovine
Produse de
morărit
Miez de nucă
Produse
apicole

Comercializez seminţe de sparcetă

200 kg

Cantemir, s. Sadîc, Telefon mobil: 78014742

Material săditor de crizanteme pentru
plantat

200 bucăţi

Cantemir, s. Sadîc, Telefon mobil: 29875522

Procur puieţi de prun Stenley

1700 bucăţi

Cantemir, s.Ţărăncuţa, Telefon mobil: 67342765

Procur puieţi de nuc altoiţi

200 bucăţi

Cantemir, s. Antoneşti, Telefon: (273) 73-3-68

Procur puieţi de nuc altoiţi

200 bucăţi

Cantemir, s. Coştangalia, Telefon: (273) 55254

Procur butaşi Moldova pentru 1 ha 80

nelimitat

Cantemir, s. Cîietu, Telefon mobil: 67303564

Miceliu

200 kg

Procur „Trap-telejca” TT-2 pentru transpor- 1 unitate
tarea porcinelor
Procur boronă cu discuri BDST 2,5(produce- o unitate
re Kazahstan)

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

Cauciucuri pentru MTZ 80 12x38 (înguste)

2 bucăţi

Cantemir, s. Cania, Telefon mobil: 69939877

Procur plug (РЯ 3-35) PIA 3-35

1 unitate

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

Procur tăvălug 3KK-6

1 unitate

Cantemir, s. Cania, Telefon mobil: 69939877

Procur iepuri de casă
Procur prepeliţe
Procur o vacă

10 bucăţi
10 bucăţi
1 bucată

Făină de grâu calitate superioară

30 tone

Cumpăr cantităţi nelimitate de miez de nucă 50 tone

Cantemir, s. Sadic, Telefon mobil: 79506871
Cantemir, s. Sadîc, Telefon mobil: 67303552
Cantemir, s. Chioselia, Telefon: (273) 54-2-23
Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: (264) 48248,
Telefon mobil: 069581383
Nisporeni, Telefon mobil: (794) 20449

Procur extractor de miere de albini(inox)

o bucată

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

Procur miceliu de Şampinion pentru producere

2 kg

Cantemir, s. Sadic, Telefon mobil: 67303552

Cantemir, s. Lărguţa, Telefon: (273) 76-2-65

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.
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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

