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Republica Moldova vrea să obțină
acces liber la Marea Neagră

CITIŢI ÎN NUMĂRUL CURENT:
PLOAIA ŞI GRINDINA AU AFECTAT GRAV
MAI MULTE LOCALITĂŢI DIN MOLDOVA
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„ÎNCEPUTUL A FOST GREU, DAR DORINŢA
ŞI ÎNCREDEREA CĂ VOM REUŞI
AU FOST MAI PUTERNICE”

4
CUM SĂ ALIMENTĂM CORECT
PĂSĂRILE?

Republica Moldova intenționează
să obțină acces liber la Marea Neagră
prin Dunăre. Discuții în acest sens vor
fi purtate de către delegația țării noastre, condusă de prim-ministrul Vladimir Filat, care participă la 16 iunie la
summitul șefilor de guvern ai statelor
membre ale Grupului Vișegrad. Grupul
Vișegrad, sau V4, este o organizație de
cooperare regională formată din patru
state central-europene: Cehia, Polonia,
Slovacia și Ungaria și a fost creată la 15
februarie 1991. ” Vor fi continuate discuțiile vizavi de inițiativa noastră dunăreană. Vom încerca să extindem cei
430 metri de ieșire la Dunăre până la
mare”, a menționat Vladimir Filat în
cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri.
Potrivit lui Filat, Strategia Dunăreană va fi semnată în cel mai scurt timp.
Deja a fost dat startul discuțiilor și au
Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform
Bd. Ştefan cel Mare 123V
MD – 2004, Chişinău, Moldova
Tel (+373 22) 23 56 01, fax (+373 22) 23 78 30

fost expediate demersuri țărilor membre ale Grupului Vișegrad. Prim-ministrul a specificat că Grupul are și un
fond din care Republica Moldova poate
utiliza resurse financiare pentru realizarea acestui proiect. În acest scop, la
nivel de Guvern va fi creat un grup special care va gestiona acest segment de
interes economic al țării noastre. ”Sunt
fonduri, la care Moldova are acces și
de care trebuie să beneficieze din plin.
Acum totul depinde de noi, cum ne vom
mișca”, a remarcat prim-ministrul.
Datorită schimbului de terenuri cu
Ucraina, Republica Moldova a obținut
o porțiune de pământ în satul Giurgiulești, care i-a permis accesul la râul
Dunăre, pe malul căruia a fost construit Portului Internațional Giurgiulești.
Întreaga suprafață de 120 ha a Portului
Internațional Liber Giurgiulești (PILG)

are statut al unei zone economice libere și constă dintr-un terminal petrolier,
unul cerealier și o zonă industrială. Potrivit viceprim-ministrului, ministrului
Economiei, Valeriu Lazăr, în toamna
anului curent va fi dat în exploatare și
terminalul pentru mărfuri finalizat în
totalitate. Potrivit datelor oficiale, până
în prezent, PILG a înregistrat o dinamică pozitivă de dezvoltare în ceea ce privește transportul de mărfuri și produse. Totuși, Lazăr a atenționat că proiectul respectiv este la limita de dezvoltare
și dacă nu vor fi întreprinse anumite
acțiuni, PILG își va epuiza posibilitățile. Pentru a preveni aceasta, Lazăr a
propus acordarea a 65 de hectare, ce
sunt destinate pentru crearea parcului
industrial logistic pe teritoriul PILG și
a solicitat suport din partea colegilor
din Cabinetul de Miniștri.
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De la începutul anului prețurile au crescut cu 4,9%
De la începutul anului prețurile au crescut
cu 4,9%, informează Biroul Național de Statistică. Față de luna aprilie, prețurile s-au majorat
în luna mai cu 0,6%. Această creștere a fost determinată de majorarea prețurilor la produsele
alimentare și nealimentare, precum și de creșterea tarifelor la servicii. Cele mai semnificative
scumpiri le atestăm la energia electrică, zahăr,
fructe și pâine.
Creșterea prețurilor medii de consum în
mai, față de aprilie 2011 a fost determinată de
majorarea prețurilor la produsele alimentare cu
0,1%, nealimentare - cu 0,5% și a tarifelor pentru prestarea serviciilor populației - cu 1,2%,
arată datele statistice.
Creșterea prețurilor produselor alimentare a
fost mai semnificativă la: cartofi – cu 5,6%, fructe
proaspete – cu 2,4% (inclusiv: citrice – cu 3,5%).
Totodată, în luna mai au scăzut prețurile la: ouă
dietetice – cu 24%, legume proaspete – cu 0,7 %
(inclusiv: castraveți de seră – cu 6,7%, roșii -3,6%,

varză – cu 1,7%) și lapte integral – cu 0,5%.
În perioada de raport, s-au majorat prețurile
la următoarele produse nealimentare: materiale
pentru construcție – cu 2,2%, carburanți pentru
transportul auto – cu 1,8% și mărfuri chimice de
uz casnic – cu 1,5%. La serviciile prestate populației în luna de raport a fost înregistrată o majorare a tarifelor la: distribuirea energiei electrice pentru consumul menajer al populație și
pentru serviciile restaurantelor – cu câte 6,4%,
transportul feroviar interstatal – cu 5,3%, pentru serviciile de turism și odihnă peste hotarele
țării – cu 3,8%.
Menționăm că în luna mai 2011 prețurile au
crescut față de mai 2010 cu 7%. Potrivit noilor
estimări ale Băncii Naționale a Moldovei, rata
anuală a inflației la finele anului 2011 va înregistra nivelul de 8,4%. Ministerul Economiei al Republicii Moldova prognozează o inflație pentru
anul curent de 8%. Aceasta este și prognoza FMI
pentru țara noastră în acest an.

Scad prețurile la fructe și legume
Prețurile pentru fructe și legume pe piețele
angro din Moldova sunt în scădere deja câteva
săptămâni consecutiv. În ultimele patru săptămâni, prețurile la principalele tipuri de legume
în Moldova au scăzut cu 26 la sută, deși vânzătorii încearcă să mențină prețurile ridicate.
Potrivit unui studiu efectuat de Federația
AGROinform, cele mai semnificative reduceri de
preț au fost înregistrate la legumele cu efect de
seră - varza albă 64 la sută, precum și la dovlecei, castraveți și roșii la care prețurile au fost în
descreștere cu 27 la sută, 20 la sută, și respectiv
18 la sută în pofida faptului, că consumul acestor
produse continuă să crească, scrie agravista.
La ceapa galbenă și cartofi prețurile au rămas practic aceleași, pe când la sfecla de masă

și usturoi prețurile au crescut cu 20 la sută și respectiv 47 la sută.
Tendințe similare au fost observate și pentru
strugurii de masă Moldova, la care prețurile au
scăzut cu 20 la sută, cauzat de calitatea mai joasă
a producției în această perioadă, dar și de cererea mai mică pentru struguri.
A continuat să scadă și prețul pentru căpșuni, înregistrând o micșorare de 35-40 la sută
față de săptămâna trecută.
Deși producătorii autohtoni au tărăgănat
livrarea producției din recolta nouă pe piața internă cu 2-3 săptămâni, totuși consumatorii sunt
orientați la produse agricole din recolta nouă, iar
loturile importate cu produse din recolta anului
trecut sunt în permanentă descreștere.

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 09.06.2011
Denumirea produsului
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Ploaia și grindina au afectat grav
mai multe localități din Moldova

 EDITORIAL

Liliana BEREGOI

De ce producătorii
nu-şi asigură
terenurile agricole?
Ploile torențiale din ultimele
zile au făcut ravagii în toată țara.
Case, fântâni, terenuri agricole
din mai multe localități au avut
de suferit din cauza stihiei.
Astfel speranțele unor agricultori, în special din sudul țării
au fost spulberate. Ploaia așteptată ca o binecuvântare în luna
mai, a venit și a pus cruce pe
munca și banii investiți.
Deși sunt afectați de calamități naturale, practic în fiecare
an, producătorii agricoli nu se
grăbesc să-și asigure recoltele,
chiar dacă statul își asumă să
acopere până la 60 la sută din
eventualele pierderi de producție. Argumentul forte al fermierilor este că nu au încredere în
companiile de asigurări, care în
anii precedenți nu și-au respectat obligațiunile, dar nici bani
suficienți pentru a achita prima
de asigurare. Și atunci recoltele
și speranțele țăranilor rămân
undeva în vânt, sau mai bine zis
în voia Celui de Sus.
Consider că soluția totuși
este de a asigura terenurile
agricole, la acest capitol mai
au mult de lucru companiile de
asigurări care doresc să asigure
selectiv culturile agricole, dar și
producătorii agricoli ar trebui
să înțeleagă care sunt avantajele
asigurării.
În țările europene asigurarea terenurilor agricole este o
practică obișnuită. În Germania
sunt asigurate aproximativ 80 la
sută din terenurile agricole, iar
în Franța - 60%. În România,
nivelul asigurărilor în agricultură depășește 20 la sută din suprafața arabilă.
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Ploaia și grindina de ultimele
zile din Moldova au inundat zeci de
case și au distrus sute de hectare de
plantații.
Purtătoarea de cuvânt a Serviciului Protecției Civile și Situațiilor
Excepționale, Liliana Pușcașu, a
spus că în urma ploilor torențiale
de duminică la Durlești au fost inundate patru beciuri și subsoluri.
„Salvatorii au pompat apa din
trei subsoluri, locatarii caselor inundate au fost evacuați, iar la lichidarea consecințelor ploii au participat 11 salvatori”, a spus ea.

patru beciuri. În satul Lărguța au
fost inundate patru beciuri, înecate 84 păsări, deteriorate 500 m de
drum local și patru poduri.
„În satul Porumbești ploaia a
deteriorat parțial un pod ce asigura
accesul spre localitate. Către sfârșitul zilei de duminică podul a fost
reparat”, a menționat ea.
Ploaia a mai făcut ravagii în staele Verejeni și Brînzenii Vechi din
raionul Telenești, satul Domulgeni,
raionul Florești, și localitatea Tîrzieni, raionul Orhei, unde au fost
afectate culturile agricole.

Ministerul Agriculturii
îndeamnă fermierii
să-și asigure terenurile
Ploaia puternică a adus pagube
în zeci de localități din raionul Cantemir, unde apa a spălat grădinile
și gospodăriile oamenilor.
„În satul Tocenia a fost deteriorat apeductul din localitate
pe un segment aproximativ de 1
km. În localitatea Țiganca au fost
afectate 33 de grădini și aproximativ 420 ha de culturi agricole.
În Ghioltosu apele au spălat 22
de grădini, iar în localitățile Lingura, Taraclia, Hîrtop, Ciobalacia
ploaia a deteriorat în total șapte
poduri de importanță locală și
peste 2 km de drumuri locale”, a
precizat Pușcașu.
Potrivit ei, în Stoianovca a fost
deteriorat parțial un pod, au fost
afectate 50 de grădini și inundate

În cadrul ședinței operative la
primărie, primarul interimar al
capitalei, Nistor Grozavu a spus
că mai multe case de pa strada
Timișoara din Chișinău au fost inundate, fiind necesară evacuarea
locatarilor și intervenția Serviciului Protecției Civile și Situațiilor
Excepționale
„De asemenea subsolul și parterul unui bloc de locuit din sectorul Buiucani a fost inundat. 11
colaboratori de la Situații excepționale au lucrat câteva ore pentru a evacua apa și nămolul care a
intrat în casele oamenilor”, a spus
Grozavu.
O comisie specială urmează să
stabilească volumul pagubelor provocate de inundații și grindină.

Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare îndeamnă fermierii să-și asigure terenurile agricole.
Directorul Agenției de Intervenție și
Plăți în Agricultură,
Petru Maleru, afirmă
că pentru a stimula agricultorii să-și
asigure de riscuri terenurile, ministerul acoperă 50%60% din plata pentru asigurare.
Maleru a spus că „printre asigurările subvenționate din bugetul
de stat pe anul 2011 se numără asigurarea în fitotehnie, horticultură,
viticultură și zootehnie.

„Fermierii își pot asigura terenurile la două companii de asigurări - „Moldasig” și „Moldcargo”.
Dacă asigurarea unui hectar de viță
de vie costă în jur de 2 mii lei, atunci
fermierul va achita 1000 de lei, iar
restul banilor vor fi transferați companiei de asigurări de către minister”, a specificat Maleru.
Potrivit lui, în anul trecut ministerul a achitat circa 17 mil. lei
pentru asigurarea riscurilor în
agricultură.
„Numărul fermierilor care vor
să-și asigure terenurile agricole
este în creștere. Dacă în anul 2009
am avut pînă la 300 de cereri în
acest sens, atunci în anul 2010 au
fost cu 15% mai multe”, a precizat
Maleru.
El a subliniat că în cazul în care
terenurile agricole sunt afectate,
compania de asigurări restituie
agricultorilor 100% din pagube.
O parte din fermierii spun că
nu vor să-și asigure terenurile
agricole, pentru că nu au încredere în sistemul de asigurare a
riscurilor în agricultură și nu au
nici bani pentru a plăti prima de
asigurare, chiar dacă statul acoperă o parte pînă la 60 la sută din
eventualele pierderi de producție.
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„Începutul a fost greu, dar dorința și încrederea
că vom reuși au fost mai puternice”
„Inițiativa de creare a cooperativei de marketing aparține
unui grup de producători din satul Doltu. În anul 2008, în localitatea noastră laptele era colectat într-o încăpere care nu putea
nicidecum fi numită punct de
colectare, pentru că nu erau respectate nici cele mai elementare
condiții sanitare”, afirmă Ecaterina Ursu, președintele cooperativei de colectare a laptelui DoPrimLact din localitatea Doltu,
raionul Fălești.
Cooperativa a fost înregistrată în anul 2008, dar și-a început
activitatea în septembrie 2009.
Grupul de producători a venit cu
ideea de a crea o cooperativă la
Organizația Regională a Federației Naționale a Agricultorilor
din Moldova AGROinform de
la Fălești. Dorința de creare a
cooperativei de colectare a lactatelor a coincis cu lansarea proiectului „Cooperarea întru Sporirea Veniturilor fermierilor”
implementat de AGROinform și
finanțat de Centrul pentru Cooperare din Suedia. În cadrul
proiectului, grupul de fermieri

Frigider pentru racirea laptelu

tele, însă pentru viitor preconizăm
să achiziționăm o linie de procesare și ambalare a laptelui, atunci
poate rezultatele vor fi mai vizibile. Vom încerca pentru început să
vindem laptele la școli și grădinițe.
Trebuie să recunosc că întâmpinăm și probleme, dar ne
străduim să le rezolvăm cu forțele proprii. Este o problemă că
capacitatea frigiderului nu ne
permite să colectăm mai mult
lapte și să o răcim. În scurt timp
vom cumpăra un alt frigider și
problema în cauză se va rezolva.
Mă bucur că oamenii sunt
mulțumiți de banii pe care îi
obțin fără întârziere”, spune cu
mândrie doamna Ecaterina.
Membrii DoPrimLact speră
că prețul laptelui va crește, și respectiv veniturile pe care le vor
obține în rezultatul lucrului în
cadrul cooperativei.
Preşedintele cooperativei DoPrimLact, Ecaterina Ursu
a primit toată asistența consultativă necesară pentru crearea
cooperativei.
„Începutul a fost greu, dar
dorința și încrederea că vom
reuși au fost mai puternice. Activitatea cooperativei a fost inițial tărăgănată, din cauza că nu
reușeam să găsim un cumpărător potrivit pentru laptele care
urma să fie colectat”, relatează
președintele DoPrimLact.
În anul 2009 a fost încheiat
un contract de livrare a laptelui
cu întreprinderea de procesare
Lapmol Chișinău, cu care lucrează până în prezent.
Cooperativa colectează laptele, îl răcește, iar transportarea
laptelui până la întreprindere
este asigurată de Lapmol.
„Existența cooperativei este
binevenită pentru regiunea
noastră. Orice nu s-ar spune,

dar nu poate fiecare gospodar
să meargă la piață cu 2-5 litri
de lapte. Dacă luăm în calcul
costul transportului și al timpului, care la țară este foarte
scump, în special în perioada lucrărilor agricole, atunci
comercializarea laptelui prin
intermediul cooperativei devine mult mai rentabilă”, spune
Ecaterina Ursu.
La moment cooperativa colectează lapte din 4 localități
învecinate: Ișcălău, Burghelea,
Doltu și parțial Bocani. Dacă
în anul 2009, erau colectați
300 litri de lapte zilnic, acum
DoPrimLact colectează până la
1800 litri. Cooperativa dispune de un frigider pentru răcirea laptelui cu o capacitate de
1070 litri care a fost achiziționat cu suportul financiar al
AGROinform.

Aparat de măsură şi control a calităţii laptelui
Federația a venit cu un suport de 4000 euro la procurarea
frigiderului, cu aceeași sumă a
contribuit și cooperativa.
Membri ai DoPrimLact sunt
145 de gospodari care dețin 1-2
animale și au necesitatea de a
comercializa laptele.
„La moment nu prelucrăm lap-

Gospodarii conștientizează că doar fiind împreună au
putere mai mare de negociere,
în același timp are de câștigat
și întreprinderea de procesare
care are materie primă de calitate asigurată.
Liliana BEREGOI

Graficul seminarelor cu tema „Tehnologii moderne de producere a fructelor”
organizate de Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform” în
luna Iunie 2011
Localitatea

Unitatea Consolidată pentru
Implementarea Programelor IFAD
(UCIP-IFAD)

Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova „AGROinform”

PRODUCĂTORII DE FRUCTE SUNT INVITAŢI SĂ PARTICIPE
LA UN PROGRAM DE INSTRUIRE
În perioada Iunie – Noiembrie 2011 Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova
AGROinform va implementa un program de instruire pentru producătorii de fructe (mere
şi prune) în cadrul Proiectul „Programul de dezvoltare a nucleelor de producere şi marketing a fructelor”, finanţat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor
IFAD (UCIP-IFAD). AGROinform va organiza instruiri pentru fermieri din 6 raioane (nuclee
de producere) specializate în producerea şi comercializarea fructelor (Briceni, Edineţ, Ocniţa, Soroca, Orhei şi Floreşti).
Tematica instruirilor va fi următoarea: (1) tehnologii moderne de înfiinţare şi întreţinere a livezilor până la intrarea pe rod cu aplicarea diferitor tehnologii; (2) tehnologii
moderne de producere a fructelor în livezile pe rod; (3) operaţii post-recoltare şi depozitarea/păstrarea calitativă a fructelor; (4) aspecte economice şi marketing în producerea
fructelor. Pentru fiecare regiune vor fi organizate 5 instruiri.

Data

Ora

1.

Floreşti

14 iunie 2011

10:00

2.

Briceni

15 iunie 2011

10:00

3.

Edineţ

17 iunie 2011

10:00

4.

Ocniţa

22 iunie 2011

10:00

5.

Orhei

23 iunie 2011

10:00

6.

Soroca

24 iunie 2011

10:00

Locul

Experţi

SC “KAGRUP» S.R.L., s.
Domulgeni, r-l Floreşti,

Suvac Mihail
Boubătrîn Ion

S.R.L. “COLICĂUŢANUL”, s.
Colicăuţi, r-l Briceni
S.R.L. „NIC-OL”, s. Cupcini, r-l
Edineţ
S.R.L. „UNGUREANCA”, s.
Unguri, r-l Ocniţa
GŢ „BEIU FILIP”, s. Susleni, r-l
Orhei
GŢ „IVANOV VLADIMIR”, s.
Şeptelici, r-l Soroca

Grosu Ion
Boubătrîn Ion
Dadu Constantin
Boubătrîn Ion
Suvac Mihail
Panuţa Sergiu
Grosu Ion
Panuţa Sergiu
Dadu Constantin
Panuţa Sergiu

Fermierii care produc fructe (mere, prune) şi doresc să participe la seminarele de
instruire sunt rugaţi să se înregistreze la numerele de telefon (22) 23 77 30 sau 21 02 26.
Seminarele vor consta din două părţi: modulul teoretic şi modulul practic la obiecte de
demonstrare (livezi moderne). Toate instruirile sunt gratuite. Sunt încurajaţi să participe
fermieri din toate raioanele.

ACTUALITATE
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Circa 16 mii de copii din Moldova se vor odihni anul acesta în taberele de vară

Circa 16 mii de copii vor beneficia anul acesta de foi gratuite în taberele de odihnă și
întremare a sănătății. Potrivit
ministrului Muncii, Protecției
Sociale și Familiei, Valentina
Buliga, 55% din numărul total
de bilete vor fi distribuite gra-

tuit copiilor cu vîrsta cuprinsă
între 7 și 18 ani, care fac parte
din pături social vulnerabile sau
au obținut performanțe la învățătură. Restul de 45% din bilete
ministerul le va repartiza Confederației Naționale a Sindicatelor
din Moldova, pentru a contribui

Moldova și Ucraina au simplificat
procedura de trecere a hotarului
dintre două state în perioada de vară
Serviciile vamale ale Republicii Moldova și Ucrainei
au semnat recent, în orașul
ucrainean Mogiliov-Podolski,
protocolul de cooperare în domeniul facilitării traversării
de către cetățenii celor două
state a hotarului moldo-ucrainean în perioada de vară. După
semnarea documentului, fluxul
de persoane a crescut într-o
săptămână cu circa 25 la sută,
comparativ cu perioada similară a anului trecut, informează
MOLDPRES.
Ion Magu, șef al Centrului
de presă al Serviciului Vamal,
a declarat pentru agenție că în
perioada 3-10 iunie, prin cele
20 puncte de trecere, hotarul
moldo-ucrainean a fost traversat în ambele sensuri, fiind supuși controlului vamal, peste
108 mii de călători la bordul a
peste 28 mii unități de transport. Comparativ cu perioada
similară a anului trecut, numărul cetățenilor care au trecut
frontiera moldo-ucraineană a

crescut cu 25 la sută, iar a unităților de transport cu circa 21
la sută.
Sursa citată a specificat că
cei mai mulți cetățeni, peste
40 mii de persoane, au traversat frontiera dintre două state
prin intermediul a trei posturi
ale Biroului vamal Bender. Câte
30 de mii de cetățeni au folosit
posturile Birourilor vamale Briceni și Cahul.
Magu a spus că în urma
semnării acestui document a
fost simplificată și procedura
de control vamal, fiind aplicat
în practică un formular unic,
care necesită completare și prezentare organelor vamale în
punctele de trecere a frontierei
de către călători.
Oficialul Serviciului Vamal
a mai menționat că în analiza
realizată de instituție nu au fost
incluse datele privind trecerea hotarului moldo-ucrainean
prin zona controlată de regimul
separatist de la Tiraspol, notează MOLDPRES.

la asigurarea odihnei de vară a
copiilor salariaților. Ea a accentuat că din bugetul de stat pentru anul 2011 au fost estimate
17,904 mii lei pentru procurarea
biletelor de odihnă, costul mediu al unui bilet pentru 10 zile
constituind 1 131 de lei.
Ministrul a menționat că
contractarea taberelor care vor
presta serviciile pentru odihna
și întremarea copiilor în sezonul estival 2011 a fost efectuată de către minister conform
procedurii de achiziții publice
în cadrul unei licitații. În rezultatul acestui concurs au fost selectate 29 de tabere de odihnă
din 17 raioane, municipiile Bălți și Chișinău, precum și UTA
Găgăuzia. „O bună parte din
tabere sunt gata să-și deschidă
porțile. Nivelul de pregătire a
acestora este evaluat cu 10 zile
până la începutul sezonului es-

tival de către o comisie intersectorială specializată. În toate
tabere edificiile au fost deja văruite, căsuțele vopsite, cantinele și terenurile sportive au fost
amenajate și așteaptă vizitatorii”, a mai adăugat ea. Buliga a
precizat că pentru copii, în mod

obligatoriu, va fi pregătit un
program distractiv special, care
va include o excursie, un film, o
competiție sportivă și o serată
de dansuri. Sezonul estival începe la 14 iunie și va dura până
la 28 august, în total fiind organizate circa 6 schimburi.

Statele Unite susțin producătorii agricoli moldoveni
Statele Unite ale Americii au
lansat în Moldova un nou proiect
în valoare de 14 mil. dolari de susținere a producătorilor agricoli, care
are ca scop îmbunătățirea competitivității în agricultură și dezvoltarea
întreprinderilor. Proiectul cu o durată prevăzută de 5 ani va fi finanțat
de Agenția SUA pentru Dezvoltare
Internațională (USAID), în parteneriat cu Corporația „Millennium
Challenge Corporation” (MCC),
și va fi implementat de compania
americană „DAI” („Development
Alternatives Inc.”), care operează
în republică timp de 17 ani. Ambasadorul SUA în Republica Moldova,
Asif J. Chaudhry, a declarat, în cadrul evenimentului de lansare, că
Statele Unite vor sprijini producătorii agricoli moldoveni în tranziția
spre agricultura de valoare înaltă și
stimularea creșterii economice în

regiunile rurale ale Moldovei. Diplomatul american a menționat că
fertilitatea solului și clima în republică sunt favorabile pentru dezvoltarea sectorului agricol. El a subliniat că țara, care a fost principalul
furnizor de fructe și legume în toate
fostele republici sovietice, trebuie
să dezvolte activ sectorul agricol ca
să nu devină cu timpul un importator de fructe și legume.
Ambasadorul SUA în Moldova
a declarat că, în cadrul proiectului
lansat, va fi oferită asistență tehnică și instruire pentru producătorii
și oamenii de afaceri ai sectorului
agricol de valoare înaltă. Proiectul
va contribui la dezvoltarea antreprenoriatului de către producători
autohtoni pentru cultivarea legumelor și fructelor de înaltă calitate.
Se preconizează că proiectul va fi
implementat în întreaga țară, dar

cu un accent special pe zonele în
care urmează a fi instalate sistemele сentralizate de irigare din contul mijloacelor de grant din partea
SUA.
La rândul său, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare
al Republicii Moldova, Vasile Bumacov, a menționat că republica
trebuie să-și păstreze numele bun
pe piețele din CSI. Potrivit lui, este
necesar, de asemenea, ca țara să
deschidă noi frontiere, pentru ca
produsele autohtone să ajungă în
Uniunea Europeană și în alte țări.
Totodată, ministrul Agriculturii a
subliniat importanța pe care o are
marketingul produselor agricole
autohtone de calitate, care urmează să sporească pe piața internă
volumul producției și să majoreze
exportul moldovenesc pe piețele
mondiale.

98 mil. lei pentru majorarea salariilor angajaților
din sfera bugetară
Începând cu 1 iunie, curent, circa 127 mii de angajați din sistemul bugetar vor beneficia de o majorare a
salariului în mediu cu 8.5 %. În acest sens, Guvernul a
aprobat hotărârea care prevede majorarea graduală a
salariilor angajaților din sfera bugetară.
Cei care vor beneficia de majorare la salariu sunt
angajați din instituțiile de cultură și artă, medico-sanitare și de asistență socială, cultură fizică și sport, din
sfera științei și inovării, din alte instituții bugetare,
precum și personalului cu profesii și specialități complexe din instituțiile de învățământ, salarizarea cărora
se efectuează în baza Rețelei tarifare unice.
Totodată, de majorare a salariilor de funcție vor
beneficia circa 20 mii de militari și colaboratori ai
organelor apărării naționale, securității statului și
ordinii publice. Pentru asigurarea acestor majorări
de salarii, fondul de salarizare va fi suplimentat
cu 98,1 mil. lei, majorarea salariilor constituind în
mediu 8,5%.
Potrivit, ministrului Muncii și Protecției Sociale,
Valentina Buliga, cei din categoria de salarizare de la

unu la trei, circa 38 mii de muncitori paznici, dădace,
spălătorese, vor avea o majorare de circa 100 lei.
De asemenea, vor beneficia de majorare și cei care
sunt în categoriile de la 4 la 20, în valoare numerică de
la 90 și 30 lei.
În context, Buliga a spus că, conform politicii
salariale și legii bugetului de la 1 octombrie, 2011,
vor fi majorate salariile și pentru funcționarii publici, iar pentru cei care muncesc în sistemul învățământului salariul se va majora, de la 1 septembrie, cu 12.5 %.

6

PROIECTE

 nr. 11 (96) 17 iunie 2011

AGROinform încurajează
participarea civică a femeilor
Federația Națională a Agricultorilor din
Moldova AGROinform va implementa, începând cu 1 august 2011, proiectul “Încurajarea participării civice a femeilor pentru dezvoltarea comunitatilor rurale”,
finanțat de Ambasada Statelor Unite.
În cadrul rețelei de Organizații Regionale
(OR), prin metodele și instrumentele pe care
le deține (ședințe de studiu; adunări informaționale; chestionare; interviuri pentru focus-grupuri, etc.) Federația a identificat un
șir de problemele, cu care se confrunta femeile din comunitățile rurale în domeniul susținerii inițiativelor și proceselor democratice.
Existența clișeelor istorice în defavoarea
femeilor și anume: deținerea de către bărbați a procesului decizional, predominarea
în organele de conducere, transferul de cunoștințe, se soldează cu participarea scăzută
a femeilor în mai multe activități socio-comunitare și nu doar.
Pentru soluționarea parțială a aceastei
probleme, prezentul proiect intenționează să
aplice o metodologie nouă, caracterizată prin
valori democratice, în care factorii ghid sunt
initiativa și schimbul de experiență între partcipanți. Această metodă este numită “metoda
cercului de învățare” (study circle method).
În cadrul cercului de învățare, lucrul este
concentrat în jurul participanților ce caută
cunoștințe specifice propriilor necesități și
interese.
Proiectul este unul social-democrtatic
inovativ, ce își propune să promoveze, prin
intremediul Cercurilor de Studiu, femeile
active.
Scopul proiectului este de a întări rolul grupurilor de inițiativă de femei în procesul de construire a bunei guvernări și integrității comunitare.

Obiectivele cheie:
Femeile din spațiul rural își
dezvoltă abilitățile, atitudinile și
cunoștințele în domeniul integrității civice și bunei guvernări,
prin participarea în programe activatoare de instruire.
Femeile-lider se implică mai
activ în soluționarea problemelor
comunitare prin mobilizarea comunității la acțiuni practice
Promovarea respectării șanselor egale pentru femei în comunitățile rurale - un instrument de
încurajare a femeilor și schimbărior de atitudine.

ACTIVITĂȚILE:
- vor fi selectate 13 CS de femei din 13 regiuni-pilot ale Moldovei, care dețin calități de lider
- 13 lideri ai CS vor fi instruiți în domenii ce țin de promovarea valorilor democrtatice în comunitățile rurale
- vor fi elaborate 13 materiale de studiu
- 260 femei din comunitățile rurale vor deveni membre ale CS
- vor fi elaborate și editate 4000 copii de materiale informative de calitate: 3
pliante și o broșură
- vor fi înaintate 20 de inițiative comunitare, cu impact decizional, pentru discuții și aprobare la Consiliile Locale
- 15 decizii, aprobate de Consiliile Locale, ca rezultat al inițiativelor lansate
- 13 activități, realizate cu mobilizarea comunității, în parteneriat cu APL și
agenții economici
- 1950 de persoane din comunitate, implicate în activități socio-economice
PARTENERII de bază în implementarea proiectului sunt:
- organizațiile regionale AGROinform
- organele administrației publice locale
- ONG naționale, regioanale și locale
Proiectul are valoarea totală de 42,430 dolari dintre care 18,720 constituie contibuția proprie a AGROinform. Durata proiectului este de 12 luni.
Liliana BEREGOI

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”
Dezvoltarea afacerilor
 Elaborarea planurilor de afaceri pentru investiții în tehnică, echipamente și utilaj de
procesare a producției agroalimentare;
 Asistență la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea finanțărilor;
 Asistență la efectuarea studiilor de fezabilitate a investițiilor și identificare furnizorilor de echipamente;
 Organizarea vizitelor și misiunilor de afaceri.

Dezvoltarea cooperativelor
de marketing
 Asistență la crearea și dezvoltarea cooperativelor de marketing;
 Asistență la crearea și dezvoltarea asociațiilor
profesionale pe produs;
 Instruiri în dezvoltarea afacerilor și cooperativelor de marketing.

Pentru informații suplimentare
apelați Federația Națională
a Agricultorilor din Moldova
„AGROinform” și
organizațiile regionale.

Servicii de marketing
 Servicii de intermediere a producției
agricole;
 Oferirea informației despre prețuri și
piețe;
 Cereri și oferte de comercializare;
 Elaborarea studiilor și cercetărilor de
piață pentru diferite produse pe diferite
piețe;
 Elaborarea mărcilor comerciale și promovarea lor.

FNAM „AGROinform”
Chișinău, Ștefan cel Mare 123 V,
Tel: 373-22-23-77-30
Fax: 373-22-23-78-30

APICULTURA
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Apicultorii din Moldova adună
în anul curent mai multă miere
După un debut nefavorabil,
când vremea rece a determinat
crescătorii de albine să hrănească
suplimentar albinele, în loc să obțină miere, acum ei își iau revanșa.
Crescătorii de albine din Moldova estimează pentru anul 2011
o producție globală de circa 500700 tone de miere de salcâm, dublu față de anul trecut.
Președintele Asociației Naționale a Apicultorilor, Ștefan
Condratiuc, a spus că anul acesta
culesul mierii de salcâm se arată
a fi unul deosebit.
„Anul acesta timpul a fost
foarte favorabil pentru dezvoltarea florilor de salcâm, așa că apicultorii reușesc să obțină o producție de circa 25-30 kg de miere
pe familie. Anul trecut, din cauza
ploilor dese care au scuturat nectarul de pe flori, apicultorii au
reușit să colecteze doar 8-10 kg
de miere pe familie”, a spus Condatiuc.
El a menționat că, deși miere de albine este din abundență,
prețul de achiziție al acesteia este
în creștere.
„Acum la piață un kg de miere de salcâm costă în jur de 4565 lei, în dependență de calitate, în timp ce în anul trecut un
kg de miere nu costa mai mult
de 40 de lei. Pentru unii poate
părea o majorare nesemnificativă, dar când vorbim de cantități
mari se simte un plus semnificativ la buzunarul crescătorului”,
este de părere Condratiuc.

Acesta spune că producătorii
nu pot majora prețurile mai mult
pentru că există riscul ca piața
Moldovei să fie invadată cu miere de albine produsă în China,
care se vinde mai ieftin.
„Suntem foarte bucuroși că
statul a înțeles importanța sectorului apicol și că a decis să acorde subvenții apicultorilor care
doresc să-și dezvolte afacerile.
În acest an crescătorii de albine
pot accesa mijloace ale fondului
de subvenționare a producătorilor agricoli pentru utilarea și
renovarea tehnologică a fermelor, unde pot beneficia de 30%

sub forma de compensație din
costul utilajului tehnologic nou.
Iar pentru stimularea procurării
stupinelor de prăsilă și menținerii fondului lor genetic, apicultorii pot beneficia de suport maxim
de până la 150 mii lei”, a precizat
Condatiuc.
La moment în Moldova sunt
în jur de 150 mii familii de albine, deși baza meliferă asigură
întreținerea a circa 500 mii de
familii de albine. Cei mai mulți apicultori se află în raioanele
de centru și anume la Călărași,
Strășeni, Orhei, Hîncești și Nisporeni.
De menționat că, în acest
an, crescătorii de albine pot
accesa mijloace ale fondului
de subvenționare a producătorilor agricoli la MASURA 7
«Stimularea investițiilor în
utilarea și renovarea tehnologica a fermelor zootehnice»,
unde pot beneficia de 30% sub
forma de compensație din costul utilajului tehnologic nou,
și la MASURA 8 «Stimularea
procurării animalelor de prăsila și menținerii fondului lor
genetic» la care apicultorii pot
beneficia de suport maxim de
până la 150 mii lei.
Vă reamintim, că Federația
AGROinform acordă asistență
fermierilor la pregătirea pachetului de documente, necesar pentru subvenționare, care urmează
a fi depus la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultura.

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova

AGROinform oferă FINANŢARE

Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova AGROinform oferă finanţare
fermierilor din linia de creditare AGROinform/
Microinvest pentru următoarele activităţi:
1. Dezvoltarea activităţilor de marketing; depozitarea/păstrarea producţiei; procesarea producţiei; sortarea/calibrarea/ambalarea producţiei şi etichetarea; marcarea
producţiei agricole.
2. Dezvoltarea agriculturii de valoare înaltă prin crearea
capacităţilor de producere a producţiei agricole cu valoare adăugată şi anume:
a. Dezvoltarea legumiculturii şi altor activităţi bazate pe
creştere în spaţii protejate (investiţii pentru crearea şi modernizarea serelor, solariilor şi tunelelor şi infrastructura
de asigurare a lor);
b. Dezvoltarea sectorului de fructe (inclusiv struguri de masă)
şi pomuşoarelor bazate pe tehnologii intensive şi superintensive (investiţii în mijloace fixe capitale şi o parte mijloace circulante).

3. Dezvoltarea capacităţilor la producerea ciupercilor şi
plantelor medicinale (investiţii în mijloace fixe capitale
şi o parte mijloace circulante).
4. Dezvoltarea sectorului zootehnic prin crearea capacităţilor de producere a producţiei animaliere cu valoare
adăugată (inclusiv mini-ferme situate în extravilan).

FERMIERILOR

CREDITAREA PENTRU FERMIERI VA INCLUDE URMĂTOARELE SUME:
1. Cooperative de marketing - credite în mărime de până la 50,000 EURO.
2. Antreprenori membri ai cooperativelor de întreprinzători - credite în mărime de până la 25,000 EURO.
3. Antreprenori - credite în mărime de până la 10,000 EURO (excepţii poate fi suma de până la 20,000 EURO când
afacerea are un impact economico-social avansat şi este preponderent orientat în dezvoltarea activităţilor de post-recoltare).
4. Clienţii ce vor contracta creditul poartă deplină răspundere pentru rambursare acestuia (astfel, ei trebuie să ofere
gajul ori să-l contracteze din fondul de garantare).
CONDIŢIILE DE CREDITARE PENTRU ÎMPRUMUTURILE ACORDATE SUNT URMĂTOARELE:
• Cooperative de marketing - rata dobânzii 15% anual la care se adaugă comisioane: 1% pentru împrumuturile pe termen
scurt (< 12 luni) şi 2% pentru împrumuturile pe termen lung (> 12 luni)
• Antreprenori eligibili şi membri ai cooperativelor de marketing - rata dobânzii 17% anual la care se adaugă comisioane: 1% pentru împrumuturile pe termen scurt (< 12 luni) şi 2% pentru împrumuturile pe termen lung (> 12 luni)
• Rata dobânzii este flotantă.

PROCEDURA DE ACCESARE A FINANŢĂRILOR VA FI EFECTUATĂ
PRIN INTERMEDIUL S.R.L. MICROINVEST ŞI ESTE URMĂTOAREA:
1. Potenţialii beneficiari trebuie să se adreseze la organizaţiile Regionale AGROinform sau la oficiul naţional de coordonare.
2. Specialiştii AGROinform selectează clienţii şi îi asistă în perfectarea Planului de Afaceri.
3. Specialiştii AGROinform vor acorda asistenţă beneficiarilor la conlucrarea cu ofiţerii de creditare ai „Microinvest” S.R.L. pentru
pregătirea documentelor necesare Dosarului de Creditare.
4. Creditele vor fi aprobate şi eliberate într-o lună din momentul depunerii Dosarului la Comisia de Creditare.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon (22) 23 77 30
sau la reţeaua AGROinform.
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Cum să alimentăm
Rația de bază a păsărilor este constituită din nutrețuri concentrate, care se
împart în: nutrețuri cu un conținut înalt
de energie, nutrețuri proteice, minerale
și biologic active.
Cerințele energetice a păsărilor sunt
îndestulate prin folosirea porumbului,
grâului care pot fi introduse până la 5060% din rație. Ca sursă energetică a rațiilor, de asemenea servesc orzul, sorgul,
ovăsul, norma de includere fiind de 2030%. Ca surse energetice se folosesc și
grăsimile atât de proveniență animală,
cât și vegetală.
O deosebită atenție în atingerea unei
productivități înalte o are folosirea nutrețurilor cu un conținut înalt de proteină – soia, mazărea, șroturile de soia,
floarea-soarelui, drojdiile furajere și furajele de proveniență animalieră – făina
de carne-oase, făina de pește, lapte uscat
degresat ș.a.
Din adaosurile minerale în rațiile păsărilor se folosesc creta, calcarul, fosfatul bi – sau tricalcic, sarea de bucătărie.

Hrănirea
găinilor ouătoare

condițiile noastre se dezvoltă bine dacă
au posibilitatea de a se folosi de pășuni
sau miriști unde consumă grăunțe, insecte, viermi, etc.

Hrănirea
puilor de curcă
pede (peste 4-5 ore). Din această cauză
aceștia trebuie hrăniți de mai multe ori
pe parcursul zilei de lumină.
Primele zile, puii vor fi hrăniți din
două în două ore, ulterior de 6 ori pe zi
și începând cu vârsta de 10 zile de 5 ori.
De la vârsta de 3-5 zile în rațiile puilor se pot introduce plante verzi (lucernă, mărar, trifoi) bine mărunțite. Primăvara devreme e binevenită folosirea
morcovului ras foarte mărunt. De la
vârsta de 15-20 zile în rație se pot folosi
cartofii fierți, începând cu 4-5 g/cap/zi,
treptat mărind această cantitate până la
20-25 g la vârsta de 60 de zile.
Important este ca puii să fie îndestulați cu adaosuri minerale: cretă, calcar,
coajă de ou mărunțită, nisip mășcat.
Puii mistuie foarte rău peliculele grăunțelor, (celuloza) de orz și ovăz, din
această cauză până la vârsta de 30-40
zile crupele în cauză vor fi cernute. Este
foarte important ca din primele zile puii
să fie îndestulați cu apă potabilă.

Hrănirea curcilor
Găinile ouătoare folosesc pe zi 110140 g de nutreț combinat și grăunțe întregi.
Hrana se poate distribui găinilor de
3-4 ori pe zi în formă uscată și umedă.
Găinile folosesc mai bine amestecurile
umezite. De aceea la un număr redus de
păsări e binevenită metoda de distribuire a furajelor în formă de amestecuri din
crupe de concentrate, cartofi fierți, sfeclă
mărunțită, făină de fân, săruri minerale
și toate aceste furaje umezite cu lapte
degresat sau zer. Acest amestec, pentru
a preveni alterarea, va fi distribuit întro cantitate pe care păsările îl vor folosi
timp de 15-20 minute. Este important ca
în perioada rece a anului găinile să primească aceste nutrețuri în formă caldă.
În perioada de vară în rația păsărilor
se vor introduce plantele verzi 30-50 g/
cap/zi.
Grăunțele întregi vor fi distribuite
găinilor o singură dată pe zi, seara înainte de culcare.
Pentru găini este foarte important
accesul liber la adaosuri minerale – cretă, calcar, cenușă, făină de oase și apă
potabilă.

Hrănirea
puilor de găină
Hrănirea puilor de o zi trebuie începută imediat după scoatere. Este important de asigurat un front optim de furaje
și adăpare a puilor.
Păsările au un tract digestiv relativ
scurt de aceea nutrețurile consumate
sunt eliminate din organism foarte re-

Hrănirea gâştelor

Procesul fiziologic de digestie este
absolut asemănător cu cel al găinilor, diferența constituind-o doar dimensiunile
mai mari ale tracului gastro-intestinal.
Hrănirea curcilor se deosebește prin
cerințe mai înalte a păsărilor față de conținutul de proteină în rație (18-20%) și
vitamine. Din această cauză e binevenită
folosirea nutrețurilor combinate speciale, destinate acestei categorii de păsări.
În lipsa acestor nutrețuri se folosesc
adaosuri proteino-vitamino-minerale în
proporție de 25-30% din concentrate.
În perioada de vară se pot economisi concentratele, asigurându-le curcilor
pășuni sau plante verzi în cantitate de
300-400 g/zi.
Este important de știut că curcile
sunt păsări care iubesc libertatea. În

Puii de curcă se deosebesc de puii de
găină și de alte specii prin faptul că nu
încep la fel de repede a ciuguli furajele.
Ei sunt mai pretențioși la calitatea furajelor, au cerințe mai ridicate la conținutul de proteine și aminoacizi în rație.
Din aceste cauze din primele zile de via-

ță în alimentație se folosesc furaje cu un
conținut ridicat de proteină: ouă fierte,
brânză de vaci, lapte degresat, masă verde de lucernă, folii de ceapă, ș.a.
Nutrețurile în primele zile vor fi distribuite în formă de amestec umezit cu
lapte degresat la un interval din 2 în 2
ore.
Cu vârsta, acest interval se mărește și
la vârsta de 30-35 zile nutrețurile se vor
distribui de 5-6 ori pe zi.
Puii de curcă folosesc foarte efectiv
pășunile, fapt ce trebuie folosit pe larg
pentru a economisi concentratele.
În condiții industriale păsările pot
fi crescute fără pășuni, în acest caz
însă se folosesc nutrețuri combinate
speciale în componența cărora se includ (%): porumb – 47, șrot soia, floarea soarelui – 35, drojdii furajere – 8,
făină de pește – 5, lapte uscat degresat
– 3, premix-uri -2.
În acest nutreț combinat se conțin
28% din proteina brută și se folosește
pentru puii de vârsta 1-60 zile. Pentru curcani mai în vârstă cantitatea de
proteine în nutrețuri scade mai întâi
până la 22%, apoi la vârsta de 4 luni
până la 15%.

Gâștele se deosebesc de alte păsări
prin posibilitatea folosirii în cantități
mari a furajelor verzi, atât în formă tocată, cât și de pe pășuni. Dacă gâștele
au acces liber la pășuni calitative, atunci
este suficient un adaos minim de 80-100
g/cap de concentrate pe zi.
În perioada de iarnă pentru gâște
sunt binevenite amestecuri din grăunțoase (130-160 g/cap/zi), făină de fân de
lucernă – 100-150 g/zi, sfeclă furajeră,
morcovi, cartofi – 300-500 g/zi. Cartofii se folosesc după fierbere, iar sfecla și
morcovii cruzi în formă tocată.
Primăvara în perioada intensivă a
ouatului în rația gâștelor se vor folosi
șroturi de soia, floarea-soarelui sau nutrețuri de proveniență animalieră (3040 g/cap), adaosuri minerale de cretă
sau calcar (8-12 g/cap).
Nutrețurile se vor distribui de 3 ori
pe zi. De două ori în formă de amestec
umed și a treia oară – seara în formă uscată sau grăunțe întregi.

Hrănirea
bobocilor de gâscă

Concentratele destinate bobocilor se
recomandă a fi folosite în formă măcinată și umezită, deoarece aceștia nu pot
consuma amestecuri uscate – sunt astupate nările și este îngreunată respirația.
Cantitatea de lichid necesară pentru
umezirea amestecurilor constituie 3540% din greutatea nutrețurilor uscate.
Un amestec umezit trebuie să fie afânat
și să nu se lipească de mâini.
În primele 1-3 zile de viață e bine ca
bobocii de gâscă să fie hrăniți cu făină de
porumb, tărâțe, lapte degresat și drojdii
furajere.
Până la vârsta de 30 de zile bobocii
vor primi hrana necesară la discreție de
6-8 ori pe zi, apoi până la vârsta de 2 luni
de 4-5 ori , după aceasta de 3 ori pe zi.
Este important ca bobocii să primească hrana din astfel de tacâmuri
care să nu le permită să calce furajul cu
picioarele.
Bobocii folosesc din primele zile
plantele verzi, începând cu 10-20 g/
cap și ajungând la vârsta de 30 de zile le
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corect păsările?
800-900 g/cap, iar la vârsta de 90 zile
această cantitate crește până la 1,5-1,7
kg. Această deosebire fiziologică a bobocilor de gâscă de a folosi în cantități
mari plante verzi ne permite să economisim considerabil furaje concentrate.
Pentru aceasta trebuie ca păsările să fie
îndestulate cu pășuni corespunzătoare.
În acest caz cantitatea de grăunțoase va
fi distribuită bobocilor mai mari de 30
zile o singură dată – seara înainte de
culcare.

Hrănirea
raţelor adulte
Rațele adulte se caracterizează prin
folosirea unei varietăți mari de furaje,
începând cu grăunțoase, graminee, leguminoase, tărâțe, șroturi și terminând
cu masa verde, deșeuri de la ospătării și
industria de prelucrare. Rațele folosesc
de asemenea și nutrețurile de pe pășuni
și de pe suprafețele acvatice. Această particularitate trebuie exploatată la
maxim pentru a economisi 30-50% din
concentrate.
O deosebită atenție necesită nutriția
păsărilor în perioada de pregătire și depunere a ouălor. În această perioadă, rație se va mări cantitatea de furaje proteice: șroturi, mazărea, soia și conținutul
de adaosuri minerale. O rație aproximativă în această perioadă poate fi consti-

tuită din (cap/zi): 60-80 g porumb, 5070 g orz, 30-50 g tărâțe, șroturi – 25-30
g, făină de fân – 20 g, sfeclă, morcovi –
100-200 g, cretă, calcar – 10g, sare de
bucătărie -1 g.
După încheierea perioadei de ouat
rațele se vor întreține mai mult cu furaje
verzi, rădăcinoase, deșeuri de pe câmpuri și o cantitate mică de concentrate
(70-100 g/cap).

Hrănirea
bobocilor de raţă
Rațele sunt păsări foarte utile pentru
a fi îngrășate în condiții de casă. Ele sunt
rezistente la diverse maladii, se dezvoltă foarte intensiv (la vârsta de 50-60 de
zile – 2,5 -3,0 kg masa corporală), folosesc în rație diverse furaje.
Bobocii de rață destinați îngrășării
intensive se hrănesc la discreție. Primele
8-10 zile de 7-8 ori pe zi, apoi numărul
de distribuire a nutrețurilor scade la 4.
În aceste scopuri este bine de folosit
nutrețuri combinate speciale în componența cărora se include 30-35% porumb, 35-40% grâu, șroturi – 9-12%,
tărâțe de grâu – 5-10%, drojdii furajere

3-5%, făină de pește – 2-5%, cretă, calcar – 1-2%, sare de bucătărie 0,1-0,2%,
premix-uri – 1-2%.
În lipsa acestor nutrețuri combinate,
rățuștele vor primi în primele 1-3 zile
ouă fierte în amestec cu făină de porumb, brânză de vaci. Aceste nutrețuri
se distribuie în formă de amestec umed.
Un nutreț foarte bun și necesar sunt
plantele verzi care se introduc în rație de
la vârsta de 3-5 zile în formă tocată mărunt și amestecate cu crupe de porumb,
grâu și alte concentrate.

Pregătirea preventivă
a nutreţurilor folosite
în raţiile păsărilor
Eficacitatea folosirii nutrețurilor de
către păsări depinde nu numai de cantitatea de substanțe nutritive care se conțin în furaje, dar și de forma de distribuire a acestor furaje.
O deosebită importanță o are prepararea preventivă a nutrețurilor în cazurile lipsei de nutrețuri combinate, livrate
de întreprinderile specializate.

Mărunţirea
nutreţurilor
Substanțele nutritive ale furajelor se
folosesc de către păsări mai efectiv dacă

grăunțele sunt distribuite în formă mărunțită. Acesta se datorează faptului că
grăunțele mărunțite au o suprafață mai
mare de contact cu sucurile digestive,
mai repede se descompun până la substanțe nutritive asimilabile de organism.
În afară de aceasta, folosind grăunțele
mărunțite este posibil de a introduce în
amestecuri diverse adaosuri minerale,
premixuri ș.a. ceea ce este imposibil de
înfăptuit în cazul grăunțelor întregi.
Gradul de mărunțire a grăunțelor
pentru pui trebuie să constituie particule de dimensiuni 1-1,8 mm, pentru păsări adulte 1,8-2,6 mm.
Gradul de mărunțire a rădăcinoaselor și plantelor verzi e de dorit să constituie pentru pui și găini ouătoare – 2-2,5
mm, pentru rațe, gâște și curci – 5-10
mm.
Drojdierea furajelor se petrece
cu scopul măririi cantității de proteine,
vitamine din grupa B și îmbunătățirea
calităților gustative.
În aceste scopuri se folosesc drojdii
pentru coacerea pâinii dizolvate în apă
caldă (28-30 grade), în cantitatea de 1020 g pentru un kg de grăunțe mărunțite.
Se face un amestec de 1 litru de apă la 1
kg de măciniș. Pentru a intensifica procesul de drojdiere este binevenită introducerea nutrețurilor cu conținut înalt de
zahăr la 10 kg de amestec uscat.
Din motivul că celulele de drojdii se
dezvoltă normal numai în prezența aerului, este necesar ca amestecul unde
se petrece drojdierea să se amestece nu
mai rar de o dată în 45-60 minute.
În condiții optime procesul de drojdiere se termină în 6-8 ore.
Păsările folosesc aceste furaje care
înainte de distribuire se amestecă cu alte
uruieli în proporție de 1:5.
Încolțirea grăunțelor se folosește pentru a spori conținutul de vitamine din grupa B și E de 10-15 ori. Pentru

acesta grăunțele se înmoaie în apă în
proporție de 3:1 timp de 10-12 ore.
După aceasta grăunțele se vor întinde pe o peliculă într-un strat cu grosimea de 6-8 cm într-o încăpere iluminată
la o temperatură de 18-20 grade. Procesul decurge de regulă 2-3 zile până apar
colțuri verzi de mărimea de 1-2 mm.
Folosirea acestor grăunțe încolțite
este foarte eficientă primăvara devreme
pentru păsările de la care se colectează
ouă incubabile. Norma de includere în
rație poate varia până la 20-25%.
Prelucrarea termică a furajelor se
folosește când în rațiile păsărilor se introduc nutrețuri de o calitate joasă sau
deșeuri de la abator, ospătării ș.a.
Este necesară prelucrarea termică
(fierberea) a culturilor legumicole (soia,
mazărea ș.a.) pentru a inactiva substanțele antinutritive care se conțin în aceste boabe. De regulă procesul de fierbere
decurge în timp de 30-40 minute.
Sergiu COȘMAN
„Alimentația animalelor domestice”
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Ministerul Agriculturii a introdus restricții la vamă
pentru prevenirea importului de legume contaminate
Agenții economici vor putea
importa legume în Republica Moldova doar în baza prezentării certificatului igienic. Restricția a fost
introdusă de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pentru a preveni importul de legume
contaminate cu sindrom hemolitic
uremic (SHU), cauzate de bacteria
„Escherichia coli”.
Ministerul Agriculturii a anun-

țat că Inspectoratul General de
Supraveghere Generală din subordine a obligat inspectorii fitosanitari pentru controlul producției de
origine vegetală de import, plasați
la terminalele vamale, să aplice
ștampila pe declarația vamală numai după prezentarea documentului sus-numit.
Autoritățile susțin că această
măsură este una temporară și va

Danemarca oferă 4,5 mil. dolari
pentru susținerea tinerilor
antreprenori din Moldova
Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre prin care a acordat depline puteri
ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, pentru semnarea unui suport financiar în valoare de
25,7 milioane de coroane daneze (echivalentul a circa 4,5 mil. dolari SUA).
Grantul va fi oferit Republicii Moldova pentru susținerea afacerilor tinerilor din mediul rural și va fi acordat de
către Ministerul Afacerilor Externe al
Regatului Danemarcei prin intermediul
Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricola (IFAD). Scopul urmărit
este crearea noilor locuri de muncă și
reducerea migrației tinerilor peste hotarele țării.
Pe lângă grantul de 4,5 mil. USD,
pentru susținerea afacerilor tinerilor
,Moldova va primi, prin intermediul
„Proiectului de Servicii Financiare Rurale și Dezvoltare a Businessului Agricol”, și un credit de 2,2 mil. de dolari
SUA în condiții preferențiale, pe un

termen de 40 de ani, cu o perioada de
grație de 10 ani.
Finanțarea va fi orientata spre
inițierea afacerilor tinerilor antreprenori din zona rurala cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani. Ei vor putea
beneficia de împrumuturi cu o cota de
grant de 40%. Valoarea maxima a împrumuturilor va fi de până la 300 mii
de lei, cu un termen de rambursare de
maximum 5 ani și o perioadă de grație
de doi ani.
Suportul financiar oferit de Danemarca va fi disponibil spre utilizare în
perioada 2011-2015 și are drept scop
instruirea potențialilor solicitanți,
acordarea de suport la facilitarea finanțării precum și monitorizarea și evaluarea impactului.
Antreprenorii eligibili, care nu au
suficiente abilități de a administra o
afacere, vor beneficia de subvenții de
până la 50% din suma costului elaborării Planului de afaceri.

Vom exporta vin în SUA
Republica Moldova intenționează să exporte produse vinicole pe
piața SUA.
Potrivit viceministrului Agriculturii
și Industriei Alimentare, Viorel Guțu,
pentru a se familiariza cu specificul
american de comercializare, o delegație
formată din vinificatori și reprezentanți
ai ministerului au efectuat recent o vizită de studiu în SUA.
“În SUA au plecat reprezentanții a
nouă companii vinicole moldovenești,
printre care “Vinăria Purcari”, “Chateau Vartely”, “Lion Gri”, “Agro-vin
Bulboaca” și “Sălcuța”. Vinificatorii au
vizitat expozițiile specializate, unde au

studiat piața, prețurile de comercializare și au discutat cu colegii din SUA și
din alte țări”, a spus Guțu.
El a menționat că vinificatorii au
primit consultanță din partea celor mai
puternice companii de marketing și
consulting din SUA.
“Vinificatorii din Moldova s-au familiarizat cu procesul de producere,
promovare și comercializare a vinurilor. Am rămas impresionați de felul în
care vinificatorii discută cu clienții și de
respectul de care se bucură companiile
specializate din partea clienților. Sperăm să putem exporta și noi produse
vinicole în SUA”, a subliniat Guțu.

fi în vigoare până la adoptarea
unei alte dispoziții speciale, în
funcție de evoluția situației. În
prezent, agenții economici din R.
Moldova importă legume în stare
proaspătă numai din Grecia, Turcia și România.
La începutul lunii iunie R. Moldova și Ucraina au convenit asupra
simplificării procedurilor vamale
pentru producția de legume și fructe cultivate pe teritoriile celor două
state și, respectiv, instituirea unor
condiții favorabile pentru transportul transfrontalier în regim preferențial. La această înțelegere s-a
ajuns în urma semnării între Serviciul Vamal al Moldovei și Serviciul
Vamal de Stat al Ucrainei a Declarației cu privire la trecerea în regim
prioritar peste hotarele vamale ale
Republicii Moldova și Ucrainei a
producției pomi-legumicole.
Exportul de fructe și legume
este considerat strategic pentru economiile ambelor țări, în care sectorul agricol este orientat tradițional
spre exportul acestor produse.

Importul de animale și păsări
s-a majorat cu 23%
În primele patru luni ale anului 2011, Moldova a importat peste
2,3 mil. de animale și păsări, ceea ce este cu 23% mai mult față de
aceeași perioadă a anului 2010.
Conform datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cel mai mult au fost importate păsări de casă - 2 mil. capete, ceea
ce este cu 0,4 mil. mai mult decât anul trecut.
Numărul vacilor importate nu s-a schimbat - circa 100 capete,
iar numărul porcilor s-a redus cu 7 mii, până la 8,6 mii. Restul sunt
ovine, caprine sau cai, importate de fermele specializate.
Cele mai multe animale au fost importate din Ungaria, România,
Olanda și Germania.
De la începutul acestui an exportul de animale și păsări a constituit doar 3,3 mii de capete. În aceeași perioadă a anului 2010 această
cifră depășea 361,4 mii capete.

Ministerul Agriculturii nu mai subvenționează TVA
pentru produsele ecologice
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a decis să nu mai
subvenționeze TVA pentru produsele ecologice.
Directorul Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură, Petru Maleru, a spus că această decizie a fost
luată deoarece în anul trecut mai
mulți agenți economici au falsificat
actele de proveniență și au comercializat fructe și legume obișnuite
sub denumirea de produse eco, iar
statul le-a subvenționat TVA-ul.
„În 2010 Ministerul Agriculturii
a acordat peste 5 mil. lei pentru subvenționarea TVA la produsele ecolo-

gice. În urma unor controale s-a depistat că, de fapt, unii antreprenori,
din cei 32 care au beneficiat ajutor,
procurau fructe și legume simple de
la piață și le vindeau sub denumirea
de produs ecologic, după care statul
le-a acordat subvenții pentru TVA”,
a specificat Maleru.
El a menționat că pentru a exclude astfel de fraude, statul a decis
să elimine din regulament măsura
de subvenționare a TVA pentru comercializarea produselor ecologice.
„În schimb, ministerul va compensa cheltuielile de conversie a terenurilor nu doar pe o perioadă de

doi ani ca până acum, ci timp de trei
ani. Astfel, pentru primul an de conversie a terenurilor va fi acordat un
ajutor de 800 lei la ha, al doilea an
- 600 lei la ha, iar al treilea an - 500
lei la ha. Vrem să stimulăm agricultorii să se orienteze spre producerea
fructelor și legumelor ecologice”, a
precizat Maleru.
Potrivit lui, în regulamentul de
subvenționare pentru anul curent
sunt prevăzute aproape 8 mil. lei
pentru subvenționarea agricultorilor care vor accepta să facă conversia terenurilor, pentru ca ulterior să
producă fructe sau legume ecologice.

Federaţia AGROinform oferă asistenţă

LA ACCESAREA CREDITELOR DIN PROGRAMELE FIDA
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform este acceptată în calitate de prestator
de servicii la elaborarea planurilor de afacere pentru creditarea directă din sursele programelor
FIDA. Accesarea creditelor pentru antreprenori este efectuată din următoarele Proiecte:
1. Proiectul de Revitalizare a Agriculturii (FIDA II)
2. Programul de Servicii Financiare Rurale şi Marketing (FIDA IV)
Serviciile de suport şi asistenţă a reţelei AGROinform beneficiarilor participanţi la Programele FIDA se concentrează asupra următoarelor activităţi:
 Acordarea asistenţei tehnice şi consultaţii privind dezvoltarea unei afaceri;
 Asistarea şi identificarea întreprinzătorilor cu interes potenţial de a participa la Program;
 Ajutarea antreprenorii să-şi definească activităţile în care doresc să investească şi efectuarea aranjamentelor necesare pentru pregătirea proiectelor şi planurilor de afaceri;
 Acordarea serviciilor de consultanţă necesare pe parcursul pregătirii, evaluării planului de afaceri şi
a proiectului investiţional până la aprobarea la Instituţia Financiară Participantă;
 Evaluarea în oficiu şi în teren a intenţiilor de participare prezentate de către beneficiari;
 Asistarea potenţialilor beneficiari la dezvoltarea activităţilor care sunt parte a lanţului valoric (furnizarea de resurse, producere, prelucrare, comercializarea);
 Asistenţă finalizată completă la prezentarea documentelor de credit la Instituţiile Financiare Participante.
Creditarea antreprenorilor din Programele FIDA este efectuată la condiţii avantajoase şi
asistenţă oferită de reţeaua AGROinform este complexă şi de calitate. Cei care sunt interesaţi
în dezvoltarea afacerilor proprii prin accesarea finanţărilor la condiţii avantajoase sunt rugaţi
să apeleze la serviciile reţelei AGROinform.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon (22) 23 77 30
sau la reţeaua AGROinform.

PIAŢA
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Revenirea la cota standard a TVA la zahăr
pune în pericol ramura producerii
sfeclei de zahăr
În anul 2012, în Moldova se
prevede revenirea la cota standard a TVA la zahăr în valoare
de 20%, în schimbul cotei preferențiale stabilite anterior de
8%. Aceasta se prevede în proiectul obiectivelor politicii fiscale și vamale pentru anii 20122014, prezentat de ministerul
Finanțelor al Republicii Moldova pentru consultări publice.
Potrivit documentului, revenirea la cota standard a TVA de
20% la zahăr a fost propusă în
scopul respectării principiului
impozitării echitabile între producătorii de zahăr și alți producători de produse intermediare.
Se subliniază că zahărul reprezintă un produs intermediar,
și nu unul de primă necesitate,
care, fiind consumat în cantități mari, poate dăuna sănătății. S-a menționat că creșterea
TVA la zahăr este recomandată
de către Fondul Monetar Internațional pentru politica fiscală
națională.
De remarcat că cel mai
mare producător de zahăr din
Moldova – compania moldogermană „Sudzucker Moldova”
consideră creșterea propusă a
TVA la zahăr de la 8% la 20%
una fatală pentru industria
sfeclei de zahăr din republică. Președintele consiliului
de administrație a companiei
„Sudzucker Moldova” Alexandr Koss a subliniat anterior în
mod repetat că perspectivele
pozitive de dezvoltare ale complexului sfeclei de zahăr într-o
măsură decisivă vor depinde
de menținerea condițiilor – cadru existente de funcționare a
sectorului. În acest scenariu în
nici un fel nu se înscriu sugestiile unor ministere de a majora TVA la zahăr de la 8% la
20%, cu alte cuvinte, de a egala
acest impozit pentru zahărul
din sfeclă și cel din trestie.
Potrivit lui, drept urmare,
prețurile la zahărul moldove-

nesc vor crește ușor, iar piața
moldovenească va deveni una
atractivă pentru livrările zahărului de trestie, atât din partea
producătorilor de zahăr/comercianți legitimi, cât și din partea
contrabandiștilor prin intermediul regiunii transnistrene.
Potrivit lui Alexandr Koss, anterior, industria respectivă a
fost deja grav afectată din cauza
majorării prețurilor la sfecla de
zahăr cu 12%, în urma reducerii TVA la produsele agricole de
la 20 la 8%. Potrivit conducătorului „Sudzucker Moldova”,
industria zahărului riscă să nu
reziste unui atac similar repetat. Potrivit președintelui Uniunii Asociațiilor Producătorilor
Agricoli „UniAgroProtect” Alexandru Slusari, principala povară în urma creșterii TVA la va

ce va provoca grave
consecințe sociale și
pierderi bugetare –
acestea ar putea depăși de mai multe ori
veniturile teoretice în
urma majorării cotei
TVA. Scăderea prețului la sfecla de zahăr
va reduce suprafețele
semănate cu această
cultură și producția
zahărului din sfeclă,
ceea ce amenință cu
un deficit de zahăr pe
piața internă. În acest caz în
Moldova sunt posibile livrările de zahăr brut din trestie. Ca
urmare, vor fi închise piețele
de export din Uniunea Europeană și Rusia, care au fost
deschise exclusiv pentru zahărul din sfeclă.

Ramura sfeclei de zahăr
este una strategică
pentru producătorii
agricoli din Nordul
Moldovei şi pentru
economia întregii ţări
fi pusă pe umerii producătorilor agricoli și a consumatorilor
ordinari de zahăr.
În situația unei potențiale
creșteri a TVA la zahăr, principalul obiectiv al optimizării
costurilor de producție va fi
reducerea prețurilor de achiziție a sfeclei de zahăr, ceea ce
va duce la un dezechilibru între
interesele participanților din
complexul industriei sfeclei și
a zahărului. Ca urmare, se va
reduce producția de sfeclă, ceea

Producătorii de sfeclă
de zahăr solicită
premierului Vladimir
Filat să nu admită
majorarea TVA
la zahăr
Producătorii de sfeclă de zahăr din Republica Moldova au
trimis o scrisoare premierului

Vladimir Filat prin care îi solicită să mențină stabilitatea în
ramura sfeclei de zahăr și să nu
admită majorarea TVA la zahăr.
În scrisoare se spune că
aceștia „sunt profund îngrijorați în legătură cu intenția Ministerului Finanțelor privind
majorarea cotei TVA la zahăr
până la 20%.
„Ramura sfeclei de zahăr
este una strategică pentru noi,
producătorii agricoli din Nordul Moldovei și pentru economia întregii țări. În urma acestei
majorări, va avea de suferit una
din cele mai importante ramuri
ale agriculturii, cea de producere a sfeclei de zahăr, care în ultimii ani s-a revitalizat, inclusiv
și datorită acțiunilor Guvernului RM. Productivitatea medie
în ramură a crescut de la 20
tone/ha până la 36 tone/ha.”,
se spune în scrisoare.
Potrivit producătorilor, în
ultimii ani întreprinderile agricole – cultivatori de sfeclă au
efectuat investiții considerabile în ceea ce ține de renovarea
tehnicii agricole specializate.
Doar în perioada 2009 – 2011
producătorii agricoli au procurat 35 combine moderne de
recoltare a sfeclei de zahăr, fiecare dintre ele costînd 350-400
mii de euro.
„Așadar, avem ce pierde,
deoarece volumul total al investițiilor noastre în procurarea tehnologiilor specializate
depășește 400 mil. lei”, au spus
producătorii.
Ei își exprimă nedumerirea
în legătură cu avantajele pe care
le va avea statul în urma creșterii cotei TVA, având în vedere
că Ministerul Finanțelor nu a
prezentat nici un document cu
calcule și argumente.
„Ni se spune că strategia
este de a-i uniformiza pe toți,
dar noi vedem consecințele nivelării la care s-a procedat în
Ucraina și România – companiile agricole și-au micșorat cu
mult terenurile sau chiar au
renunțat la cultivarea sfeclei de
zahăr. Tot în aceste țări zahărul

de trestie de zahăr domină pe
piață, lăsându-i producției naționale de zahăr din sfeclă o cotă
mică. La moment, în Europa
cota TVA la zahăr este de 5-6%,
iar în Rusia - de 10%”, se spune
în scrisoare.
Producătorii susțin că majorarea cotei TVA la zahăr va
avea consecințe negative asupra acestei ramuri a economiei.
„Printre acestea se numără
micșorarea esențială a prețurilor de achiziții la sfeclă de zahăr,
ceea ce va duce la diminuarea
terenurilor de cultivare a sfeclei
de zahăr, sporirea contrabandei
zahărului din Ucraina și scă-

derea pe viitor a volumelor de
producție a zahărului și a sfeclei
de zahăr, invazia masivă a zahărului din trestie în R.Moldova
și interzicerea exportului zahărului moldovenesc în Rusia și
țările UE, reorientarea fabricilor
de zahăr din Moldova la fabricarea zahărului din trestie”, afirmă
producătorii.
Potrivit lor, drept rezultat,
„în foarte scurt timp ramura
sfeclei de zahăr va fi nimicită,
vor fi lichidate peste 12 mii locuri de muncă, bugetul public
național va pierde sute de milioane lei drept diferite impozite,
taxe și contribuții, iar investițiile noastre nu vor putea fi recuperate”.
Cor. AMI
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Epidemia de E.coli,

cea mai gravă de acest tip din lume
Ce este E. coli?
Coli-infecția este o maladie infecțioasă acută din grupul
bolilor intestinale provocată de
Escherichia coli, care se transmite omului sănătos de la cel
bolnav mai frecvent pe cale
orală și se caracterizează clinic
prin sindroame de intoxicație
sau deshidratare, fiind însoțite
de afectarea tractului digestiv,
ce se exprimă prin semne de
gastroenterită sau gastroenterocolită.
Pentru prima dată Escherichia coli a fost depistată de către savantul austriac Escherich
în 1886, căruia îi și poartă numele.
Sursa principală de infectare o constituie omul bolnav de escherichioză cu diferite
forme clinice, manifeste, însă
mai frecvent cu cele ușoare,
diminuate, șterse. Mecanismul
de infectare, ca și în alte infecții
intestinale, rămâne cel fecalooral.
Mai frecvent maladia se
transmite pe cale alimentară, mai ales prin intermediul
laptelui și produselor lactate
infectate. A doua cale de transmitere a acestei infecții intestinale este apa contaminată.
În cazuri de coli-infecție provocată de ECEP, maladia se mai
poate răspândi pe calea contactului direct și indirect cu sursa
de infecție.

Epidemia de E.coli,
cea mai gravă de
acest tip din lume
Epidemia care a provocat
decesul a 35 de persoane în Europa, cauzată de o formă virulentă a bacteriei E.coli enterohemoragică (Eceh), este cea mai
gravă de acest tip înregistrată
până în prezent, au anunțat re-

prezentanții Institutului federal pentru evaluarea riscurilor
(BfR), din Germania. “Până în
prezent, acest val de cazuri de
Eceh și de sindrom hemolitic
și uremic din Germania este
cel mai important înregistrat
în lume”, a afirmat o purtătoare de cuvânt a Institutului, Nele
Boehme. Bacteria Eceh a provocat, până în prezent, decesul
a 34 de persoane în Germania
și a uneia în Suedia. Organizația Mondială a Sănătății (OMS)
menționează 3.255 de îmbolnăviri confirmate sau suspecte, în
16 țări (Germania, Danemarca,
Suedia, Austria, Canada, Franța, Cehia, Grecia, Olanda, Luxemburg, Norvegia, Polonia,
Spania, Elveția, Marea Britanie
și Statele Unite). Potrivit OMS,
cu cinci excepții, toate cazurile
au legătură cu Germania. După
săptămâni de incertitudini, autoritățile germane au identificat
originea contaminării, care a
fost confirmată sâmbătă: semințe germinate provenite de
la o fermă bio din nordul Germaniei. Exploatația a fost închisă.
Organizația Mondială a
Sănătății a declarat, că tulpina bacteriei Escherichia coli
(E.coli), care provoacă infecțiile
intestinale mortale în Europa
- este un microorganism principial nou, cu care medicina de
astăzi nu s-a confruntat încă.
Potrivit rezultatelor preliminare a cercetărilor genetice ale
acestei tulpini de bacterie, este
vorba de o formă a două bacterii E.coli care au suferit mutații.
Expertul în securitatea alimentară a Organizației Mondiale a
Sănătății Hilde Kruse, a declarat că tulpina nouă este „mult
mai virulentă” în comparație cu
bacteriile de la care provine.
Boala se manifestă prin grețuri, dureri abdominale și diaree hemoragică, insuficiență
renală acută și anemie. Persoa-

spre piață în ultimii ani. Totuși, această criză a arătat din
nou că piața singură nu este
suficientă pentru ceva de o
importanță atât de strategică
precum agricultura. Acestea
sunt elemente de care trebuie
să ținem cont atunci când este
vorba de fixarea regulilor și
discutarea bugetului politicii
agricole comune după 2013’’,
a declarat comisarul european
Dacian Cioloș.

nele cu o asemenea simptomatică, trebuie să se adreseze de
urgență medicului. Pacienții
infectați sunt spitalizați și supuși dializei și transfuziilor de
sânge în secțiile de reanimare
și nefrologie.

210 milioane
de euro cu titlu
de despăgubiri
de la UE
Reprezentanții
statelor
membre ale UE au aprobat crearea unui fond de urgență de
210 milioane de euro pentru
compensarea pierderilor uriașe
suferite în urma prăbușirii vânzărilor de către producătorii
de legume în urma epidemiei
declanșate de bacteria enterohemoragică E.coli (ECEH),
a anunțat Comisia Europeană
într-un comunicat.
O propunere în acest sens
a executivului UE a fost acceptată de experții celor 27 de
state ale UE, reuniți în cadrul
unui Comitet de gestiune agricolă la Bruxelles. Planul, pro-

pus de CE, ar urma să permită
plata a cel mult 50% din prețul
la producător în luna iunie,
în urma retragerii castraveților, tomatelor, salatei verzi,
dovleceilor și ardeilor de pe
piață. Cei care sunt membri
ai organizației producătorilor
(circa 35% dintre producătorii europeni) vor beneficia de
mecanisme de compensare
suplimentare care să acopere până la 70% din pierderi.
Statele europene vor trebui
să confirme până la 22 iulie
cantitățile retrase de pe piață,
după care va începe plata de
compensații către producători, a precizat Roger Waite,
purtător de cuvânt al comisarului european pentru agricultură Dacian Cioloș. De asemenea, la data respectivă, după
ce se vor cunoaște cantitățile
totale pentru care se solicită
compensații, va fi confirmată
suma totală a despăgubirilor.
«Acesta este un semnal important pentru producătorii
de legume pentru că am dorit
să arătăm că Europa poate reacționa rapid atunci când este
nevoie. Agricultura europeană a devenit tot mai orientată

În Moldova
nu există pericolul
declanșării
unei epidemii
cu bacteria E.coli
Riscul de apariție pe teritoriul Moldovei a infecției intestinale, cauzate de bacteria E.coli,
este minimal. Aceasta este opinia ministrului Sănătății, Andrei Usatîi. Potrivit lui, careva
adresări sau plângeri din partea cetățenilor privind infecțiile intestinale acute, nu au fost
înregistrate.
Deși în Republica Moldova
nu a fost înregistrat nici un caz
cu astfel de infecție, Ministerul
Agriculturii a obligat inspectorii fitosanitari pentru controlul
producției de origine vegetală
de import, plasați la terminalele vamale, să aplice ștampila
numai după prezentarea de către importator a certificatului
igienic.
Astfel, în dependență de
evoluția situației, această măsură este una temporară și va fi
aplicată până la adoptarea altei
dispoziții speciale.

INTERNAŢIONAL
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Fermierii ucraineni vor primi FAO estimează producția mondială de cereale
drept de achiziție
la 2,3 miliarde tone
a terenurilor agricole
Ministerul Alimentației și
Politicilor Agrare din Ucraina
va relaxa legislația în ceea ce
privește achiziționarea terenurilor agricole de către cetățenii
ucraineni, îngăduind în prima
fază accesul pe piața tranzacțiilor a persoanelor fizice și a
societăților care își desfășoară
activitatea în acest domeniu.
În același timp, autoritățile de la Kiev doresc să impună anumite restricții pentru
unele categorii de cumpărători sau proprietari de terenuri, în așa fel încât „să nu se
piardă caracterul național”. În
prezent, legislația ucraineană
limitează participarea capitalului străin în achiziționarea
de terenuri agricole, fie că este
vorba de persoane fizice sau
companii.

Pentru a facilita investițiile străine, la sfârșitul anului
trecut, Guvernul Ucrainei a
permis companiilor cu capital
extern să achiziționeze terenuri care nu sunt însă înscrise
în circuitul agricol, dar numai
în baza unei participări de tip
„joint venture” în care să fie implicate și persoane fizice.
Între timp, ministerul ucrainean de resort a anunțat că estimează anul acesta pierderi de
peste un miliard de euro din
cauza întârzierilor de recoltare.
În total, se crede că vor fi compromise șase milioane tone de
cereale. Pentru a elimina acest
deficit, autoritățile de la Kiev
au de gând să achiziționeze în
următorii trei ani un număr de
7.200 de combine și 5.000 de
utilaje de transport.

UE deblochează banii
pentru producătorii afectați
de isteria E.coli
Reprezentanții
statelor
membre ale UE au aprobat
aseară crearea unui fond de urgență de 210 milioane de euro
pentru compensarea pierderilor uriașe suferite în urma
prăbușirii vânzărilor de către
producătorii de legume în urma
epidemiei declanșate de bacteria enterohemoragică E.coli.
O propunere în acest sens a
executivului UE a fost acceptată de experții celor 27 de state
ale UE, reuniți în cadrul unui

cantitățile retrase de pe piață,
după care va începe plata de
compensații către producători,
a precizat Roger Waite, purtător de cuvânt al comisarului
european pentru agricultură
Dacian Cioloș. De asemenea, la
data respectivă, după ce se vor
cunoaște cantitățile totale pentru care se solicită compensații,
va fi confirmată suma totală a
despăgubirilor.
„Acesta este un semnal important pentru producătorii

Potrivit raportului Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO)
publicat săptămâna trecută,
recolta mondială de cereale ar
urma să atingă o nouă valoare
record în acest an, ca urmare a
creșterii suprafețelor cultivate și
a producției la hectar.
Primele estimări FAO arată
că în 2011 recolta globală de ce-

reale va crește cu 3,5% până la
2,315 miliarde tone, după o scădere de un procent înregistrată
în 2010.
Astfel, producția mondială
de grâu ar urma să crească cu
3,2% în acest an, până la 674
milioane tone, în scădere totuși
față de estimările anterioare,
care prognozau o recoltă de 676
milioane tone din cauza vremii

nefavorabile din America de
Nord și unele părți din Europa.
În Uniunea Europeană recolta de
grâu ar urma să fie stabilă la 137
milioane tone, în timp ce recolta
SUA va scădea cu 8,5%, până la
55 milioane tone. În schimb, în
Rusia, recolta de grâu ar urma să
crească exploziv cu 32,5%, până
la 55 milioane tone, în revenire
puternică după seceta din 2010.

85% din producția de cereale o reprezintă
porumbul și grâul
Potrivit datelor Institutului
Național de Statistică (INS), producția de cereale pentru boabe a
crescut anul trecut cu 11,4%, de
la 14,873 milioane tone în 2009,
la 16,57 milioane tone în 2010,
România cultivând cu preponderență porumb boabe și grâu,
în proporție de circa 44,3%, respectiv 40,7% din suprafața totală cultivată cu cereale pentru
boabe.
De asemenea, Ucraina - producător major de cereale în regiune - anticipează să recolteze

48 de milioane de tone de cereale în acest an, comparativ cu
39,2 milioane de tone în 2010,
iar producția de grâu din acest
an va reprezenta minimum 20
de milioane de tone. Bulgaria se
așteaptă la o producție de grâu
de circa patru milioane de tone,
comparabilă cu cea de anul trecut, în pofida reducerii suprafețelor însămânțate.
La rândul său, Polonia, unul
dintre cei mai mari producători
de cereale din Uniunea Europeană, a suplimentat însămânțările

de primăvară, anticipând o recoltă de cereale de 27,3 milioane tone. În Cehia, agricultorii se
așteaptă la o producție de 4,26
milioane tone de grâu și 1,65 milioane tone de orz, iar Slovacia
anticipează recolte mai bune, în
lipsa inundațiilor din 2010.
Singura țară din regiune care
face excepție este Ungaria, care a
prognozat o scădere a producției
de grâu de la 3,75 milioane tone
în 2010 la 3,6 milioane tone în
acest an, dupa ce inundațiile au
distrus semnificativ culturile.

Ucraina intenționează să abandoneze complet
importurile de carne, în special cea de porc,
în următorii trei ani
Comitet de gestiune agricolă
la Bruxelles. Planul, propus de
CE, ar urma să permită plata a
cel mult 50% din prețul la producător în luna iunie, în urma
retragerii castraveților, tomatelor, salatei verzi, dovleceilor și
ardeilor de pe piață.
Cei care sunt membri ai organizației producătorilor (circa
35% dintre producătorii europeni) vor beneficia de mecanisme de compensare suplimentare care să acopere până la 70%
din pierderi, anunță Agerpres.
Statele europene vor trebui
să confirme până la 22 iulie

de legume pentru că am dorit
să arătăm că Europa poate reacționa rapid atunci când este
nevoie. Agricultura europeană a devenit tot mai orientată
spre piață în ultimii ani. Totuși,
această criză a arătat din nou că
piața singură nu este suficientă pentru ceva de o importanță
atât de strategică precum agricultura. Acestea sunt elemente
de care trebuie să ținem cont
atunci când este vorba de fixarea regulilor și discutarea bugetului politicii agricole comune
după 2013”, a declarat comisarul european Dacian Cioloș.

Anunțul a fost făcut de vice-președintele Academiei Naționale de Științe Agrare a Ucrainei, Volodymyr Ladyka.
Una dintre preocupările actuale ale autorităților de la Kiev
se referă la îmbunătățirea condițiilor de producție în industria păsărilor de curte, aflată în plină expansiune. Potrivit declarației lui Volodymyr Ladyka, Ucraina are mare nevoie să
ofere publicului alimente de înaltă calitate, pentru a susține
concurența pe piața internă și a stimula exporturile.
Ministerul Alimentației și Politicilor Agrare din Ucraina
preconizează pentru acest an o reducere a importurilor de
carne cu 100.000 de tone, până la valoarea de 275.000 tone.
Acest scenariu este posibil ca urmare a creșterii producției
interne de carne, în special cea de pasăre și porc.
Conform datelor publicate de Serviciu Național de Statistică, producția ucraineană de carne pentru sacrificare (de
toate tipurile), în perioada ianuarie - martie 2011, a crescut
la 6,6%, față de 5% cât era înregistrat în primul trimestru al
anului trecut.
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OFERTE
Nume produs

Descriere produsului

Cireşe

Cireşe soiuri V. Cicalov,
Record

Regiune: Falesti, s. Chetris, Director: Jornea Andei,
Telefon mobil: 069553653

Castraveţi

Castraveţi

Regiune: Ungheni, s. Chirileni, Manager: Stoica
Valentina, Telefon: (236) 75378

Dovlecei

Dovlecei

Regiune: Ungheni, s. Chirileni, Manager: Stoica
Valentina, Telefon: (236) 75378

Regiune

SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR
Răsad de varză de soiul
“Zavodovscaia”

Regiune: Criulenii, s.Ratus, conducator GT: Spinu
Andrei, Telefon: 248 35342, Telefon mobil:
69241737

Răsad de varză în palete,
hibrid “Vestri”.

Regiune: Drochia, s. Chetrosu, Conducator: Maria
Darii, Telefon: (252) 54610, (252) 27032, Telefon
mobil: 068112628, 069353231, Fax: (252) 27032

Castraveţi

Castraveţi

Regiune: Ungheni, s.Chirileni, Manager: Vladei Ion,
Telefon: (236) 23923, (236) 75341, Telefon mobil:
079207222

Răsad de roşii “Leana”

Regiune: Drochia, s. Chetrosu, Conducator: Maria
Darii, Telefon: (252) 54610, (252) 27032, Telefon
mobil: 068112628, 069353231, Fax: (252) 27032

Dovlecei

Dovlecei

Regiune: Ungheni, s.Chirileni, Manager: Vladei Ion,
Telefon: (236) 23923, (236) 75341, Telefon mobil:
079207222

Răsad

Răsad de tomate “Noviciok”

Regiune: Drochia, s. Chetrosu, Conducator: Maria
Darii, Telefon: (252) 54610, (252) 27032, Telefon
mobil: 068112628, 069353231, Fax: (252) 27032

Orz

Orz de calitate

Regiune: Falesti, satul Horesti, Director: Revenco
Anton, Telefon: (259) 25977174, (259) 25977012,
Telefon mobil: 079850249

Răsad

Răsad de varză în palete

Regiune: Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54193

Porumb

Regiune: Falesti, satul Horesti, Director: Revenco
Se vinde porumb pentru furaj Anton, Telefon: (259) 25977174, (259) 25977012,
Telefon mobil: 079850249

Castraveţi

Comercializează zilnic
castraveţi crescuţi in sere
câte 1 tonă

Castraveţi

Castraveţii sunt crescuţi în
Regiune: Nisporeni, s.Barboeni, Telefon: (264)
sere si sunt de calitate bună
43636, Telefon mobil: 078049648

Castraveţi

Castraveţii cu efect de seră

Regiune: Nisporeni, s. Balauresti, Telefon: (264)
48249

Cireşe

Cireşe

Regiune: Orhei, satul Malaesti, Director: Alexei
Ivanov, Telefon: (235) 51648, Telefon mobil:
(795)35158, Fax: (235) 51648

Cireşe

Cireşe

Regiune: Orhei, s.Cucuruzeni,, director: Teorsa
Serghei, Telefon: (235) 66-2-44, Telefon mobil:
79682104

Cireşe

Cireşe

Regiune: Orhei, s. Ghetlova, Telefon: (235) 61-259, Telefon mobil: 68550556

Cireşe

Cireşe

Regiune: Orhei, s. Furceni, conducator: Mihai
Gaєper, Telefon: (235) 56225, (235) 26262, Telefon
mobil: 69209141

Răsad

Răsad

Răsad

PRODUSE AGRICOLE
Orz

Orz de calitate

Regiune: Nisporeni, s. Siscani, Telefon: (264) 42-318, Telefon mobil: 069230675

Castraveţi

Castraveţi în stare proaspăta

Regiune: Orhei, s.Peresecina, Telefon: (235) 42140,
(235) 42360

Porumb

Porumb

Regiune: Cantemir, s.Cania, Telefon: (273) 2-30-66,
(273) 41-7-91

Porumb

Porumb

Regiune: Cantemir, s. Chioselia, Telefon: (273) 544-61

Cartofi

Cartofi timpurii 20 t

Regiune: Cantemir, Vadul lui Isac, Telefon: (273)
2-30-66, (273) 75-3-99, Telefon mobil: 79775399

Castraveţi

Castraveţi 2 t

Regiune: Cantemir, Vadul lui Isac, Telefon: (273)
2-30-66, (273) 75-3-99, Telefon mobil: 79775399

Regiune: Nisporeni, Telefon mobil: 069668668

Cireşe Cicalov,
Chisiniovscaia ranniaia

Regiune: Ungheni, s. Alexeevca, Manager:
Hanganu Ion, Telefon: (236) 71218, Telefon mobil:
069304804

Cireşe

Cireşe Cicalov

Regiune: Ungheni, or. Ungheni, str. Caragiale 3/23,
Manager: Pascaru Vasile, Telefon: (236) 33810,
Telefon mobil: 069765623

Castraveţi

Castraveţi

Regiune: Orhei, s. Poharniceni, manager: Bobirca
Gheorghe, Telefon mobil: 069143148

Căpşună

Căpşună

Varză

Varză de calitate

Regiune: Nisporeni, s.Balauresti, Telefon: (264)
48249

Regiune: Orhei, s. Lucaseuca, rl Orhei, proprietar:
Zaharia Oleg, Telefon mobil: 79409446

Căpşună

Căpşună

Porumb

Porumb boabe

Regiune: Nisporeni, S.Bacєeni, Telefon: (264)
64059

Regiune: Orhei, s. Izvoare, proprietar: Burduniuc
Serghei, Telefon: (235) 65542

Cireşe

Cireşe

Floareasoarelui

Floarea soarelui “Donskoi”
prima reproducţie

Regiune: Orhei, str. Vasile Mahu 141, Telefon: (235)
24955, Email: orhei@agroinform.md

Regiune: Orhei, Crihana, proprietar: Laur Matei,
Telefon mobil: 69103987

Cireşe

Cireşe

Cireşe soiul Valerii Cicalov

Regiune: Ungheni, s. Chirileni, Manager: Vultur
Grigore, Telefon: (236) 75329

Cireşe

Regiune: Orhei, Ivancea, proprietar: Cazacu
Alexandra, Telefon: (235) 43299, Telefon mobil:
79524914

Regiune: Hincesti, Telefon: (269) 23408, Telefon
mobil: 68083841

Cireşe

Cireşe

Cireşe

Cireşe soiul Valerii Cicalov.
Se comercializează
săptămânal câte 500 kg.

Regiune: Orhei, Podgoreni, proprietar: Mitu
Constantin, Telefon: (235) 50285

Cireşe

Cireşe soi “Valerii Cicalov”

Produse
apicole

Miere de albine de salcâm

Regiune: Hincesti, Mingir, Telefon: (269) 23408,
Telefon mobil: 069507119

Regiune: Orhei, str. Vasile Mahu 141, Telefon: (235)
24955, Email: orhei@agroinform.md

Cireşe

Produse
apicole

Miere de albine de rapiţă

Regiune: Hincesti, s. Mingir, Telefon: (269) 23408,
(269) 68083841

Regiune: Falesti, s. Rediu de Sus, Telefon: (259)
Cireşe de calitate bună, soiul
70192, Telefon mobil: 067253017, Fax: (259)
Cicalov.
70192, Email: kiktenko-nats@mail.ru

Cireşe

Cireşe in stare proaspătă
- soiurile Cicalov,
Crupnoplodnaia,Record.

Regiune: Falesti, satul Natalevca, Director
Executiv: Podrea Vasile, Telefon mobil: 691 55 600

Cireşe

Castraveţi

Dovlecei

Castraveţi

Regiune: Ungheni, s. Chirileni, Manager: Tirsina
Tudor, Telefon: (236) 75354, Telefon mobil:
060191761

Dovlecei

Regiune: Ungheni, s. Chirileni, Manager: Strungaru
Nicolae, Telefon: (236) 75207, Telefon mobil:
069357289

Castraveţi

Castraveţi

Regiune: Ungheni, s. Chirileni, Manager: Strungaru
Nicolae, Telefon: (236) 75207, Telefon mobil:
069357289

Cireşe

Cireşe soiurile V. Cicalov,
Crupnoplodnoia,Vonca

Regiune: Falesti, s. Navirnet, Director: Angheni
Victor, Telefon: (259) 025973431, Telefon mobil:
069213297

Cireşe

Cireşe soiurile V. Cicalov,
Vinca

Regiune: Falesti, s. Navirnet, Director: Semeniuc
Lidia, Telefon mobil: 069194851

Cireşe soiurile Record, V.
Cicalov.

Regiune: Falesti, s. Glingeni, Director: Ilascu
Constantin, Telefon: (259) 25971331, Telefon
mobil: 079670425

Cireşe

PRODUSE ZOO  VETERINARE ŞI ANIMALE VII
Porci

30 purcei (10-15 kg)

Regiune: Cantemir, s.Cirpesti, Telefon: (273) 782-82

Produse
apicole

Produse apicole

Regiune: Glodeni, str.Suveranitatii 4/24, Telefon:
(249) 24069, Telefon mobil: 069306380, Fax: (249)
24069, Email: glodeni@agroinform.md

Produse
apicole

Instrumente pentru
apicultura

Regiune: Glodeni, str.Suveranitatii 4/24, Telefon:
(249) 24069, Telefon mobil: 069306380, Fax: (249)
24069, Email: glodeni@agroinform.md

Cabaline

Vând un cal cu căruţă la preţ
Regiune: Drochia, s.Nicoreni, Telefon: (252) 37067
negociabil

Albine si viermi
Vând familii de albine
de mătase

Regiune: Drochia, s. Popestii de Sus, Telefon: (252)
79235

Produse
apicole

Miere de albine de mai

Regiune: Falesti, str. 31 august 25, Director:
Adajuc Vasile, Telefon: (259) 2 32 87

Produse
apicole

Miere de albine de mai

Regiune: Falesti, str. Baltului 1, Director:
Batarovschi Vladimir, Telefon: (259) 025921249

Produse
apicole

Miere de albine

Regiune: Falesti, s. Calugar, Director: Marian
Dumitru, Telefon: (259) 259 79218

Păsări

Pui

Regiune: Orhei, str. Vasile Mahu 141, Telefon: (235)
24955, Email: orhei@agroinform.md
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Regiune: Ungheni, s. Petresti, Administrator:
Bernevec Serafim, Telefon: (236) 42561, Telefon
mobil: 079045980

Produse
animaliere

Porci pentru carne, m/v

Porci

Carne de porc – masă vie

Porci

Se vând purcei, greutatea de Regiune: Falesti, s. Navirnet, Director: Semeniuc
Lidia, Telefon mobil: 069194851
15- 20kg

Iepuri

Cuşti de fier pentru iepuri, cu
Regiune: Drochia, Telefon: (252) 22009
patru locuri

Regiune: Falesti, s. Navirnet, Director: Semeniuc
Lidia, Telefon mobil: 069194851

Porumb

Porumb boabe

Regiune: Glodeni, s.Petrunea, Telefon: 24069,
(249) 26090, Telefon mobil: 069090051

Grâu

Grâu furajer

Regiune:Glodeni, s.Petrunea, Telefon: (249)
24069, (249) 26090, Telefon mobil: 069090051

Regiune: Donduseni s. Tirnova, Director: Grigorita
Viorel, Telefon: (251) 27032, Telefon mobil:
079503214, Email: grigoritavio@yahoo.com

Grâu

Grâu pentru prelucrare

Regiune: Drochia , s. Chetrosu, Telefon: (252)
54616

Porumb

porumb boabe

Regiune: Drochia , s. Chetrosu, Telefon: (252)
54287

Orz

Orz furajer

Regiune: Ungheni , s. Petresti, Administrator:
Bernevec Serafim, Telefon: (236) 42561, Telefon
mobil: 079045980

Porumb

Porumb furaj

Regiune: , s. Petresti, Administrator: Bernevec
Serafim, Telefon: 42561, Telefon mobil:
079045980

Descriereа companiei:
Regiune: Cantemir, s. Costangalia, Telefon: (273)
55-2-54

Varză

Varză în stare proaspătă,
aprovizionare săptămânală

Regiune: , or. Orhei, director / proprietar: Gritan
Vitalie, Telefon: (235) 22831, (235) 24596, Telefon
mobil: 068882270

Regiune: Cantemir, s. Costangalia, Telefon: (273)
55-2-54

Cartofi

Cartofi, aprovizionare
săptămânală

Regiune: , or. Orhei, director / proprietar: Gritan
Vitalie, Telefon: (235) 22831, (235) 24596, Telefon
mobil: 068882270

Morcov

Morcov, aprovizionare
săptămânală

Regiune: , or. Orhei, str. Cupcea 13, director:
Luchian Olesea, Telefon: (235) 28878, Telefon
mobil: 69013244

Miez de
nucă

Miez de nuca, aprovizionare
săptămânală

Regiune: , or. Orhei, str. Cupcea 13, director:
Luchian Olesea, Telefon: (235) 28878, Telefon
mobil: 69013244

Vişină

Vişină

Regiune: , or. Orhei, str. Cupcea 13, director:
Luchian Olesea, Telefon: (235) 28878, Telefon
mobil: 69013244

Porci

Cumpăr doi porci masă vie

Regiune: Drochia , s.Pelenia, Telefon mobil:
069039891

Porci

Porci masă vie, 70 si 90 kg

Regiune: Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 55275

Porci

10 porci greutate vie (120150kg)

Regiune: Cantemir, s.Cirpesti, Telefon: (273) 78-2-82

Produse
apicole

Miere de albină din floare de
Regiune: Drochia, s. Fintinita, Telefon: (252) 27032
salcâm

Produse
apicole

Produse apicole

Regiune: Orhei, proprietar: Ceban Vitalie, Telefon:
(235) 24528, (235) 27768

Miei

50 miei

Regiune: Cantemir, s. Costangalia, Telefon: (273)
55-2-12
Regiune: Cantemir, s. Costangalia, Telefon: (273)
55-2-12

ALTELE
Echipamente
agricole
Echipamente
agricole
Produse
animaliere

Se vinde secerătoarea de
la combina VECTOR, starea
tehnică bună
Se vinde adaptor (pristavca)
pentru transportarea secerătoarei de la combina Vector
Purcei cu greutatea de 1218 kg

Regiune

Şrot de floarea soarelui

Regiune: Orhei, s. Braviceni, rl Orhei,
administrator: Cociorva Nina, Telefon: (235)
51238, Telefon mobil: 79424062

40 mei

Descriere produsului

Şrot

Produse lactate Produse lactate

Miei

Nume
produs

Regiune: Donduseni , s. Tirnova, Director:
Grigorita Viorel, Telefon: (251) 27032, Telefon
mobil: 079503214, Email: grigoritavio@yahoo.
com

Regiune: Orhei, str. Vasile Mahu 141, Telefon: (235)
24955, Email: orhei@agroinform.md

Produse lactate Brânză de oi

CERERI

Produse de
Tărâţă
morărit

Produse lactate Produse lactate

Produse lactate Brânză de oi
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Regiune: Falesti, s. Glingeni, Director: Bujag
Boris, Telefon: (259) 025971319, Telefon mobil:
079591851
Regiune: Falesti, s. Glingeni, Director: Bujag
Boris, Telefon: (259) 025971319, Telefon mobil:
079591851
Regiune: Falesti, satul Horesti, Director: Revenco
Anton, Telefon: (259) 25977174, (259) 25977012,
Telefon mobil: 079850249

Ulei

Ulei vegetal extras la
oloiniţă, stare proaspătă

Regiune: Falesti, satul Horesti, Director: Revenco
Anton, Telefon: (259) 25977174, (259) 25977012,
Telefon mobil: 079850249

Păsări

Boboci de raţă de rasă
obişnuita.

Regiune: Drochia, s.Pelenia, Telefon mobil:
069039891

Echipamente
agricole

Tractor T-70C, semănătoare
SPC

Regiune: Nisporeni, c. Balanesti, Telefon: (264)
53598, Telefon mobil: 68233316

Grâu

Grâu furajer

Produse
apicole

Miere de albină

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

Regiune: Ungheni, s. Petresti, Administrator:
Bernevec Serafim, Telefon: (236) 42561, Telefon
mobil: 079045980

Grâu

Fân şi senaj

Fân balotat câte 25-30kg

Grâu alimentar 23% conţinutul
de gluten, 95% IDC

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

Mijloace de
producţie

Prestăm servicii de prelucrare si procesare a seminţelor Regiune: Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54616
de grâu si floarea soarelui

Secară

Secară

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

Castraveţi

Echipamente
agricole

Mini-moară care efectuează
lucrări de mărunţire (macină)
Regiune: Drochia, Telefon: (252) 37000
pentru 1.5 tone de producţie
pe ora

Cumpără în fiecare zi castraveţi
Regiune: , Telefon: 24064
pentru comercializare la piaţă

Roşii

Roşii în fiecare zi câte 200 kg
pentru realizare la piaţă

Regiune: Nisporeni, Telefon: (264) 24064

Varză

Varză nouă

Regiune: Nisporeni, Telefon: (264) 24064

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

Ceapă

Cumpăr ceapă nouă pentru
realizare la piaţă

Regiune: Nisporeni, Telefon: (264) 24064

Regiune: Criuleni, s. Cimiseni, Telefon mobil: (699)
82014

Echipamente
agricole

Tractor T-70S

Ulei

Ulei de floarea soarelui

Regiune: Glodeni, Petrunea, Telefon: (249) 26724,
Telefon mobil: 069306380

Grâu

Grâu furajer 21% gluten, 95%
IDC

Regiune: or. Chisinau, str. Armeneasca 29/1,
Manager: Mirzac Valerian, Telefon: 23455, (22)
27415, Telefon mobil: 079480289

Băuturi
alcoolice

Băuturi alcoolice

Regiune: Nisporeni, s.Varzaresti, Telefon: (264)
23397, Fax: (264) 23397

Grâu

Grâu furajer

Regiune: or. Chisinau,str. Armeneasca 29/1,
Manager: Mirzac Valerian, Telefon: 23455, (22)
27415, Telefon mobil: 079480289

Fân şi senaj

Fân şi senaj

Regiune: Orhei, s.Chiperceni, Director: Nadejda
Badan, Telefon: (235) 21319, (235) 27774, Telefon
mobil: (794)26001, Email: nadejda@badan.ro

Orz

Orz

Regiune: or. Chisinau,str. Armeneasca 29/1,
Manager: Mirzac Valerian, Telefon: 23455, (22)
27415, Telefon mobil: 079480289

Băuturi
alcoolice

Vin alb

Regiune: Nisporeni, Telefon: (264) 23665

Mazăre

Mazăre uscată

Fân şi senaj

Fân şi senaj

Regiune: Orhei, Pelivan, proprietar: Barbu Tamara,
Telefon: (235) 68237, Telefon mobil: 79686805

Regiune: , or. Chisinau,str. Armeneasca 29/1,
Manager: Mirzac Valerian, Telefon: 23455, (22)
27415, Telefon mobil: 079480289

Castraveţi

Castraveţi crescuţi în sere

Telefon mobil: 069488431

Fân şi senaj

Fân şi senaj

Regiune: Orhei, Hijdieni, administrator: Cojocari
Nicolae, Telefon mobil: 69927525

Rapiţă

Rapiţă

Regiune: Orhei, str. Vasile Mahu 141, Telefon: (235)
24955, Email: orhei@agroinform.md

Mai multe informații găsiți pe www.agravista.md
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DORITI

SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?
SĂ LUAŢI PREŢ BUN
PE PRODUCŢIA CRESCUTĂ CU MULTĂ MUNCĂ?

ABONAŢIVĂ LA ZIARUL

MEDIA

ŞI VEŢI PRIMI:

Publicaţie periodică a Federaţiei Naţionale
a Agricultorilor din Moldova “AGROinform”

 INFORMAŢII DESPRE PREŢURI PE DIFERITE PIEŢE AGRICOLE DIN ŢARĂ;
 CERERI ŞI OFERTE DE PRODUCŢIE AGROALIMENTARĂ;
 RECOMANDĂRI ALE SPECIALIŞTILOR ÎN AGRICULTURĂ DESPRE:
 creşterea legumelor în seră şi cîmp deschis,
 îngrijirea livezilor şi viilor,
 creşterea animalelor,
 idei de afaceri profitabile argumentate economic.
Preţuri de abonare (lei)
1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni*

11

33

66

99

121

* august vacanţă

Toate acestea la un preţ rezonabil de numai 121 de lei pentru abonament anual.

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM

pot fi perfectate în toate oficiile poştale. Index de abonare: PM 21948

HANGARE FĂRĂ CARCASĂ
Compania Izoteca Prim SRL produce hangare fără carcasă care se ansamblează la locul amplasării acestora.Hangarele
sunt realizate din profile arcuite care se auto-susţin de aceea
nu necesită coloane,grinzi,carcase de metal sau alte suporturi
suplimentare,ceea ce permite reducerea costurilor şi a perioadei
de montare,în comparaţie cu hangarele cu carcasă.

Hangarele fără ramă pot fi utilizate în calitate de :încăperi
pentru producere, depozitare, garaje, terminale, pavilioane comerciale, complexe sportive, încăperi temporare, hambare pentru
păstrarea cerealelor, legumelor, ferme pentru creşterea animalelor, păsărilor, camere frigorifice.
Termenul de realizare a acestora este de 10-15 zile/1000 m²
cu o lăţime de pînă la 24 m şi o lungime nelimitată.

Izoteca Prim SRL
mun.Chisinau,
str. M.Kogalniceanu, 77, of.2
Tel./Fax: 838 676
Tel.mob.: 069171492,
068155611
www.izoteca.md

