Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform
ANUNŢĂ
SELECTAREA GRUPURILOR DE FERMIERI
PENTRU CREAREA COOPERATIVELOR DE COLECTARE
ŞI COMERCIALIZARE A LAPTELUI
Pot participa grupurile de fermieri care doresc să se asocieze şi
să investească în sistemul de colectare şi comercializare a laptelui.
Grupul de fermieri trebuie să fie format din cel puţin 10 persoane
care sunt din aceeaşi localitate, să aibă în gestiune una sau mai
multe vaci şi să să fie gata să contribuie cu mijloace financiare.
În cadrul proiectului, partenerii selectaţi vor beneficia de asistenţă
la crearea şi dezvoltarea cooperativei. AGROinform va contribui cu o
parte a finanţării.

MEDIA

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

Cererile de participare pot fi depuse prin e-mail:
gdaraban@agroinform.md.
Detalii la telefonul: 0 22 23 77 30
Fax: 0 22 23 78 30.

nr. 13 (98), 16 iulie 2011

Cum vor ajunge banii
oferiți de BEI la viticultori?

CITIŢI ÎN NUMĂRUL CURENT:
PRODUCEREA LEGUMELOR ÎN SERE 
AFACERE PROFITABILĂ ÎN AGRICULTURĂ

4
FERMIERII MOLDOVENI AU CE ÎNVĂŢA
DE LA COLEGII ROMÂNI LA TEMA
AGRICULTURII ECOLOGICE

6
SISTEMUL MĂSURILOR DE PREVENIRE
ŞI COMBATERE A BOLILOR
ÎN PLANTAŢIILE DE MĂR

Creditul în sumă de 75 mil.
euro, oferit de Banca Europeană
pentru Investiții (BEI) pentru
susținerea ramurii viticulturii și
vinificației în cadrul Programului de restructurare a sectorului
vitivinicol, va fi administrat de
Directoratul liniei de credit, care
se află în subordinea Ministerului Finanțelor.
Veaceslav Negruță, ministrul
Finanțelor, a menționat că după
ce banii BEI vor ajunge pe contul Directoratului liniei de credit,
acesta va purcede la procedura de
recreditare a băncilor comerciale.
“Traseul acestor bani va fi unul
foarte simplu: BEI - Directorul liniei de credit - băncile comerciale,
care, la rîndul lor, vor acorda credite agenților economici din sec-

torul vitivinicol”, a spus ministrul.
Potrivit lui, printre principalele condiții care vor fi impuse băncilor comerciale pentru a
participa la acest proiect de recreditare a sectorului vitivinicol
se numără existența unui nivel
redus al portofoliului de credite
neperformante.
“De asemenea, băncile trebuie
să demonstreze că au o experiență
de lucru cu astfel de agenți economici. De altfel, toate criteriile
de eligibilitate pentru băncile comerciale se regăsesc în manualele
de aplicare pentru fiecare linie de
credit, în care sînt descrise și toate
procedurile de calculare a dobînzilor”, a spus Negruță, care a precizat că, în opinia lui, din cele 15
bănci comerciale doar 7-8 înde-
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plinesc condițiile de eligibilitate.
El a menționat că resursele financiare de la BEI vin cu o anumită dobîndă, la care ulterior se aplică un comision pentru procedurile administrative pe care și-l ia
Directoratul liniei de credit, plus
comisionul băncii comerciale.
“De regulă, comisionul băncii
acoperă doar cheltuielile administrative. În total, toate comisioanele nu cred că vor fi mai mari
de 2-2,5% din suma creditului”, a
spus ministrul.
În debutul ședinței de miercuri a Guvernului premierul Vladimir Filat a solicitat ministrului
Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, și ministrului Finanțelor, Veaceslav Negruță,
să urgenteze procedurile legate

de implementarea Proiectului
privind restructurarea sectorului
vitivinicol.
Creditul BEI este acordat statului pe o perioadă de 12 ani, cu
o perioadă de grație de patru ani,
iar rata dobînzii va fi de 0,68% pe
an + LIBOR. Sectorul vinificației
va beneficia de 50% din credit, viticultura - 35%, iar restul banilor
vor fi direcționați spre industriile
conexe, dotarea laboratoarelor și
instruirea capitalului uman. Banii vor fi acordați beneficiarilor
pe o perioadă de 10 ani cu o rată
a dobînzii de 5,5% anual. Agenții
economici din ramura vinificației
pot beneficia de credite de la 25
mii euro pînă la 5 mil. euro, iar cei
din sectorul viticol - de maximum
2 mil. euro.
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La Fălești oferta
de produse lactate crește,
iar prețurile scad

Pe parcursul ultimilor luni,
la piața agricola din Fălești
oferta de produse lactate expuse spre comercializare e în
continua creștere. Sortimentul
este bogat. Se comercializează
în stare proaspăta lapte, smântâna, brânza de vaca, brânza
de oi, caș proaspăt, urda. Cele
mai mari cantități de produse
lactate sunt comercializate de
către producătorii din satele raionului, iar intermediarii vând
brânza de oi si caș proaspăt.
Calitatea producției este buna,
cererea mare.
În perioada de referință laptele de vacă se vinde la prețul
de 6,00- 6,50 lei/litru. Față de
lunile de iarna s-a înregistrat
o descreștere a prețului cu 20-

De la începutul anului curent, prețurile
de consum au crescut cu 5%
În iunie față de mai 2011,
indicele prețurilor de consum
a constituit 100,1%. De la începutul anului (în luna iunie a.c.
față de decembrie 2010) prețurile de consum au crescut cu 5
la sută, arată date ale Biroului
Național de Statistică.
Potrivit Anei Cucereavîi,
șefă de direcție la BNS, creșterea prețurilor medii de consum
în iunie fața de mai anul curent,
a fost determinată de majorarea prețurilor la produsele
alimentare, cu 0,4 la sută, și a
tarifelor pentru prestarea servi-

23%. Smântâna și brânza de
vacă se vând la prețul de 22,0024,00 lei/kg, iar brânza de oi și
cașul cu 50,00- 55,00 și corespunzător 38,00-40,00 lei/kg.
Comparativ cu lunile martie aprilie curent prețurile la brânza
de vacă și la smântână au scăzut
cu aproximativ cu 20%, iar prețul de comercializare la brânza
de oi și la caș au rămas identice.
După cum afirmă operatorii
de pe piața locală e mai convenabil de a vinde produsele lactate la piața agricolă, decât la
punctele de colectare a laptelui,
deoarece la piață prețul este de
2 ori mai mare. Producătorii de
lapte nu întâmpina probleme la
comercializarea producției, deoarece cererea este mare.

ciilor populației, cu 0,1 la sută.
În perioada de referință, prețurile s-au majorat la produse
alimentare: ouă dietetice, cartofi, zahăr, băuturi nealcoolice și
fructe proaspete, inclusiv citrice. Totodată, au scăzut prețurile la legume proaspete, inclusiv
dovlecei, castraveți, varză și roșii, subproduse din carne, carne
de porc și brânză de vaci.
În luna iunie, la majoritatea
produselor nealimentare prețurile au rămas constante. Au
scăzut prețurile la combustibili
- cu 1,1% (inclusiv gaz lichefiat

ambalat în butelii - cu 6% și carburanți pentru transportul auto
- cu 0,2%), confecții, aparate
pentru prelucrarea informației,
telefoane mobile, precum și la
unele articole electrocasnice cu câte 0,3%.
La serviciile prestate populației în luna de referință a fost
înregistrată o majorare a tarifelor la transportul feroviar de
pasageri interstatal - cu 5,3%,
transportul aerian de pasageri
- cu 1,3% și pentru serviciile
alimentației publice oferite de
cantine - cu 1%.

Preturi de start
la rapiță și orz
în anul curent
Multe firme exportatoare, alți cumpărători
au numit prețurile de start pentru anul curent
la rapiță și orz. La rapiță prețul de start este de
7200 mii lei pentru o tonă în condiții de bază,
inclusiv TVA, iar pentru orz - 2200 lei/tona în
aceleași condiții. În anul 2010, prețul de start
la orz a fost de 1800 lei/tona. Deși prețul în
anul curent este mai mare, producătorii susțin
că acest adaos nu acoperă acele scumpiri, ce
s-au produs în anul curent. Ei așteaptă un preț
minim de 2500 lei pentru o tona.

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 14.07.2011

Denumirea produsului
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Piaţa angro Bălţi

minim
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mediu

minim

maxim

Ardei dulce
Cartofi timpurii
Castraveţi
Ceapă galbenă
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Morcov timpuriu
Roşii de seră
Sfecla de masa timpurie
Usturoi
Varză
Varză conopidă
Vinete

20,00
3,00
2,00
4,50
2,00
6,00
6,50
4,00
20,00
1,00
-

20,00
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14,00
9,00

17,00
6,00
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4,00
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Banane
Caise
Grepfrut
Lămâi
Mandarine
Mere
Mere Golden
Pepene galben (zemos)
Pepene verde (harbuz)
Pere
Piersici
Portocale
Prune uscate
Struguri albi de masă
Vişină
Zmeură

5,00
5,00
10,00
7,00
25,00

15,00
5,00
20,00
8,00
25,00

10,00
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12,00
7,00
25,00

17,89
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26,00
24,00
22,00
4,00
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2,50
25,00
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15,00
45,00
-
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10,00
26,00
26,00
24,00
15,00
8,00
3,50
25,00
14,00
15,00
45,00
-
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Producătorii agricoli sunt în așteptarea
unor prețuri mai mari la cereale

 EDITORIAL

Companiile agricole nu se grăbesc să comercializeze cerealele din recolta nouă
și așteaptă să crească prețul de cumpărare, anunță specialiștii de la AGROinform.
Liliana BEREGOI

Doar pe bietul
ţăran moldovean
harnic şi răbdător
se ţine această
ţară necăjită!
În zilele în care majoritatea oamenilor sunt cu gândul
la concedii în sânul naturii
sau pe malul mării, la țara se
lucrează din zori până noaptea târziu pentru a aduna recolta obținută cu mult greu.
Recoltă care trebuie să
asigure securitatea alimentară a țării, securitate despre
care se discută atât de mult la
nivel de minister și guvern.
De fapt cei care asigură țara
cu alimente sunt producătorii agricoli, care chiar dacă
sunt dezamăgiți de suportul
pe care îl oferă statul agriculturii, continuă să muncească
cu aceeași dragoste față de
pământ și speră că vor obține
prețuri bune care să le permită să facă investiții tot în
agricultură.
De la ei pot învăța aleșii
poporului că siguranța nu se
obține prin declarații de la
tribună, ci prin multă muncă,
credință și răbdare.
În speranța că veți avea
răgaz să vă odihniți în această vară, domnilor țărani, vă
doresc recolte bogate și timp
frumos, care să vă permită să
le adunați.
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Producătorii agricoli preferă să depoziteze decât să
vândă recolta nouă de cereale. Aceasta chiar dacă toți au
nevoie acum de bani pentru
a procura motorina, piese
de schimb, etc. Mijloacele
le pot obține din comercializarea cerealelor recoltate.
Mai mult, nu a rămas mult
timp până când agenții economici vor trebui sa achite
si prima rata din impozitul
funciar, dar și alte impozite,
precizează specialiștii de la
AGROinform.

lei/tona. Deși în anul 2011,
prețul e mai mare, producătorii susțin că acesta nu acoperă acele scumpiri, ce s-au
produs în anul curent. Prețul
minim așteptat de producătorii agricoli este de 2.400

Potrivit
specialiștilor,
multe firme specializate în
exportul de cereale, dar și
cumpărători locali au anunțat că prețul de start pentru o
tonă de rapiță este de 7.000
de lei, inclusiv TVA, iar pentru orz este de 2.200 lei/
tona. În anul 2010, prețul
de start la orz a fost de 1.800

lei pentru o tonă de orz. Cât
despre preturile la grâu, apoi
se vorbește de un preț minim
de 2.500 de lei.
Anterior Aliona Mandatii, președintele Asociației
Exportatorilor și Importatorilor de Cereale a declarat că
ridicarea de la 1 iulie 2011 de
către Rusia a embargoului la

exportul de grâu a provocat
o scădere cu circa 15% a prețului grâului pe piața Republicii Moldova.
Și experții AGROinform
consideră că prețurile la grâu
pe piața locală în anul 2011
vor fi influențate de prețurile
formate pe piețele regionale și mai ales a ofertelor de
export din partea Federației Ruse și Ucrainei unde au
fost eliminate restricțiile la
exportul cerealelor. Astfel,
se așteaptă o creștere a ofertelor de export din partea
acestor țări, ceea ce poate
avea drept consecință o scădere a prețurilor la cereale,
inclusiv și pe piața Republicii Moldova.

Avem grâu
mai calitativ
în anul curent
Producătorii de cereale,
membri ai Federației Naționale a Agricultorilor din
Moldova AGROinform con-

sideră ca în anul 2011calitatea grâului este mai bună,
decât în anul precedent. Cu
toate acestea, ploile din ultimele săptămâni pot provoca
încolțirea boabelor în spic în
unele regiuni si la recoltarea
spicoaselor în 2 faze, drept
urmare a creșterii abundente a buruienilor.
In acest an, conform estimărilor Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, urmează a fi recoltat: grâu de toamna de pe o
suprafață de 270,7 mii hectare și 90 mii hectare de orz.
Producția globală în 2011
este estimată la cca. 812 mii
tone de grâu și 204,7 mii
tone de orz.
În dependență de regiune
variază și recoltele obținute
la hectar. Astfel, pentru grâu
recolta așteptată variază de
la 3 la 3,9 tone la hectar. Orzul de toamnă este estimat la
2,5 tone la hectar, iar cel de
primăvară la nivel de 2 tone
la un hectar.


În anul 2010 din Republica Moldova
au fost exportate 289 mii tone de grâu
sau cu 100 mii tone mai puțin decât în
2009. Prețurile de export ale grâului, în
2010 au fost mai mari, în comparație cu
2009. Astfel, prețul mediu al unei tone
de grâu, exportat în 2010 a constituit
189,25 USD în comparație cu 113,7
USD în 2009. Principalele destinații
ale exportului de grâu în 2010 au
fost: România (17,2%), Turcia (12,8),
Marea Britanie (9,9%), Grecia (7,7%),
Egipt (7,3%) și Germania unde au fost
exportate 7,3%. Potențialul exportului
de grâu din Republica Moldova în 2011
este estimat la nivel
de 250-270 mii tone.
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Producerea legumelor în sere afacere profitabilă în agricultură
Iulia Marin activează în calitate de conducător al gospodăriei ţărăneşti
„Marin Iulia” din anul 2005. Gospodăria activează în satul Sadîc raionul
Cantemir. Este energică, onestă şi corectă în business, fiind hotărâtă săşi creeze ea însuşi succesul în viaţă.
Din anul 2005 produce legume în câmp deschis cu implementarea diferitor tehnologii
avansate ca: mulcirea solului,
utilizarea materialului protector Agril, irigarea prin picurare
concomitent cu administrarea
microelementelor, folosirea hibrizilor înalt productivi și cu o
precocitate extra-timpurie, etc.
După o analiză minuțioasă a
pieței de legume din Republica
Moldova și a oportunităților de
dezvoltare a unei afaceri proprii,
antreprenoarea a ajuns la concluzia că este posibil de a iniția
activitatea în domeniul creșterii
legumelor în spații protejate.

Pe parcursul anului 2010,
Iulia Marin a vizitat gospodării similare, analizând minuțios
toate aspectele acestei activități
(economice și tehnologice).
Între timp a devenit membru
a A.O. „Fermer Agroinform”,
Cantemir care face parte din
rețeaua AGROinform și a beneficiat de consultanță complexă
la lansarea și dezvoltarea producerii legumelor în sere. Astfel,
a avut acces la cele mai noi metode privind producerea legumelor în sere și toate noțiunile
despre construcțiile utilizate la
protejarea culturilor legumicole. A obținut toate instrucțiunile

privind pregătirea materialului
pentru însămânțarea culturilor,
precum și pregătirea spațiilor
și terenurilor pentru înființarea
culturilor. Nu în ultimul rând,
fermierul a fost familiarizat și
cu elementele de eficiență economică, cu măsurile de protejare a mediului și posibilități de
accesare a resurselor financiare
(inclusiv subvenții).
Ulterior, Iulia Marin a început construcția serelor. S-a
lansat în afacere cu 100 mii lei
capital propriu și a construit
două sere cu carcasa de lemn și
suprafața de 800 metri pătrați.
Din start, și-a asigurat accesul la resurse de apă, instalând
și un sistem de irigare prin picurare. În sere au fost cultivați
castraveți și roșii. Semințele de
calitate au fost procurate de la
întreprinderea specializată „VadalexAgro”.
În anul 2011, întreprinderea
a obținut rezultate bune. Acestea se datorează, nu în ultimul
rând, atenției sporite acordate
dezvoltării fiziologice a plantelor, și anume: plantele erau
irigate o dată la două zile asigurând cantitățile optime de
irigare, fertilizarea plantelor era
efectuată atât la rădăcină, cât și
foliară, pentru asigurarea legumelor cu micro și macroelementele necesare pentru sporirea
calității și recoltei la o unitate de
suprafață.
Toate aceste aspecte, alături de orientarea din start spre
creșterea intensivă a legumelor,

au permis obținerea unor recolte înalte. Roșiile sunt culese de
trei ori pe săptămână, în medie,
se recoltează câte 250 kg de legume la o recoltare. Castraveții
sunt culeși zilnic, în medie, se
recoltează câte 200 kg de legume la o recoltare.
În prezent, adică de la începutul anului 2011 prețul mediu
de realizare a castraveților a
constituit 12 lei/kg, majoritatea
legumelor fiind livrate pe piața
angro din Comrat. Roșiile sunt
comercializate la prețul mediu
de 15 lei/kg.
Tehnologia intensivă aplica-

tă de întreprindere este orientată la sporirea recoltei de legume
la o unitate de suprafață. Pentru
viitor, se planifică obținerea a
peste 6 t roșii la sezon si circa
10-15 t de castraveți.
Succesul acestei noi afaceri,
obținut la numai câteva luni de
activitate, îi permite Iuliei Marin
să privească cu optimism spre
viitor și să facă planuri de extindere. Astfel, producătorul agricol deja planifică să-și lărgească
afacerea și să mai construiască
pe viitor încă două sere.
OR Cantemir

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

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 implementează un program de instruire pentru producătorii de fructe
(mere și prune) în cadrul Proiectul „Programul de dezvoltare a nucleelor de producere
și marketing a fructelor”, finanţat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD). AGROinform va organiza instruiri pentru toţi fermierii în 6
raioane (nuclee de producere) specializate în producerea și comercializarea fructelor
(Briceni, Edineţ, Ocniţa, Soroca, Orhei și Florești).
Tematica instruirilor va fi următoarea: (1) tehnologii moderne de înfiinţare și 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 și depozitarea/păstrarea calitativă a fructelor; (4) aspecte economice și marketing în producerea fructelor. Pentru fiecare regiune vor fi organizate 5 instruiri.

Localitatea

Data

Ora

1.

Floreşti

13 iulie 2011

10:00

2.

Edineţ

14 iulie 2011

10:00

3.

Briceni

15 iulie 2011

10:00

4.

Orhei

20 iulie 2011

10:00

5.

Soroca

21 iulie 2011

10:00

6.

Ocniţa

22 iulie 2011

10:00

Locul desfășurării

Experţi

G.Ţ. „Ţurcanu Mihail”,
or. Florești
G.Ţ. „Scutaru Victor”,
or. Edineţ
S.R.L. „Agrodenidan”,
s. Cotiujeni, r-l Briceni
S.R.L. „Dacfruct”,
s. Șirota, r-l Orhei
S.R.L. „Vitalitifruct -Expo”,
s. Racovăţ, r-l Soroca
S.R.L. „Plaiul Bîrlădean”,
s. Bîrlădeni, r-l Ocniţa

Grosu Ion
Alexandru Furnic
Grosu Ion
Sergiu Panuţa
Suvac Mihail
Alexandru Furnic
Suvac Mihail
Alexandru Furnic
Dadu Constantin
Alexandru Furnic
Dadu Constantin
Alexandru Furnic

Fermierii care produc fructe (mere, prune) și doresc să participe la seminarele de
instruire din raioanele respective sau din cele învecinate 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 și modulul practic la obiecte de demonstrare (livezi moderne).
Toate instruirile sunt gratuite.

ACTUALITATE
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FMI ne cere reforme radicale
Fondul Monetar Internațional solicită autorităților de la Chișinău să întreprindă acțiuni mai
energice în vederea eliminării barierelor în calea comerțului, privatizării proprietăților de stat și
îmbunătățirii climatului de afaceri.
Potrivit comunicatului de presă
făcut public de FMI cu ocazia aprobării acordului privind finalizarea
celei de-a treia revizuiri a programului ECF (Mecanismul extins
de creditare) și EFF (Mecanismul
de finanțare extinsă) cu Republica Moldova, aceste acțiuni sunt
necesare pentru asigurarea unei
creșteri economice puternice pe
termen mediu.
Conducerea FMI mai recomandă guvernului să întreprindă acțiuni privind restabilirea financiară
a sectorului energetic. În acest scop

este propusă stabilirea unor tarifare eficiente și a mecanismelor de
plată care vor sprijini recuperarea
costurilor și vor stopa acumularea
datoriilor noi.
Potrivit estimărilor FMI,
economia Republicii Moldova a
finalizat, în esență, recuperarea
din recesiune, iar perspectivele
sunt pozitive. Creșterea robustă
a continuat în 2011 fiind stimulată de cererea internă și exporturile în creștere, iar inflația de
bază a rămas în limite rezonabile, în pofida unor presiuni din

partea prețurilor mai mari la
energie.
Cu referință la politica fiscală
FMI remarcă că aceasta se axează pe raționalizarea cheltuielilor
curente, protejând în același timp
cheltuielile pentru investiții prioritare și asistența socială pentru păturile vulnerabile.
FMI consideră că înăsprirea
recentă a politicii monetare a ancorat anticipațiile inflaționiste în
fața creșterii prețurilor la energie și
a cererii interne. Totodată Fondul
consideră că în cazul unor creșterii

presiunilor inflaționiste generate
de efectul prețurilor mai mari la
energie BNM va trebui să întreprindă acțiuni suplimentare de politică monetară
Conform FMI, starea în sectorul financiar a continuat să îmbunătățească, iar băncile au înregistrat creșteri a profitului și diminuări a creditelor neperformante.
Totodată, Fondul califică drept
binevenit acord între autoritățile și
băncile comerciale privind repartizarea costurilor legate de falimentul Investprivatbank.
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Investitorii israeleni sunt
interesați să construiască
complexe agricole în Găgăuzia
Conducerea companiei agricole “Cressca” din Israel s-a întîlnit cu
bașcanul Găgăuziei, Mihail Formuzal, și și-a exprimat interesul de a realiza proiecte investiționale comune
în complexul agroindustrial din autonomie. Investitorii străini sînt interesați, în special, de construirea unor
complexe agricole, sere și ferme. Formuzal a adat asigurări că “Comitetul
Executiv este dispus să ofere investitorilor susținerea necesară pentru
realizarea cu succes a proiectelor și
pentru crearea locurilor de muncă”. Președintele companiei, Harold
Grotski, a menționat “potențialul bun
al cooperării”.

Ploile cu grindină
Rezultatele finale ale Recensământului
au afectat culturile agricole general agricol vor fi disponibile
în februarie 2012

În urma ploilor torențiale cu
grindină înregistrate pe teritoriul
Republicii Moldova pe data de 10
și 12 iulie, mai multe localități din
țară au avut de suferit. Conform
informațiilor operative, în 10 localități, din 8 raioane, zeci de hectare
de culturi agricole au fost compromise, informează centrul de presă
al Serviciului protecției civile și situațiilor excepționale.
În satul Meleșeni, raionul Călărași, din cauza grindinii au fost
afectate 26 ha de vii, iar în satul
Copceac, raionul Șefan Vodă, 47 ha
de vii. În urma vântului puternic
în satul Chițcanii Vechi, din raionul Telenești au fost rupte 15 foi de
ardezie de pe acoperișul unei case
de locuit, iar în satul Verejeni și

Brînzenii Vechi, grindina a afectat
29 ha de culturi agricole și 7 ha de
livezi.
În satul Plop, raionul Dondușeni, Comisia pentru situații excepționale teritoriale, a constatat
că au fost afectate 6 ha de floarea
soarelui, 32 de porumb, 35 ha sfeclă de zahăr, 47 ha de soie și 21 ha
de rapiță.
Ploaia a mai făcut ravagii în
satul Baurci, UTA Găgăuzia, unde
au fost afectate 473 ha de porumb,
64 ha de floarea soarelui, 60 ha de
tutun și 20 ha de ovăz. Culturi agricole au mai fost compromise în
satul Balabanu, raionul Taraclia și
orașul Strășeni.
Comisiile pentru situații excepționale estimează pagubele materiale.

Constatarea a fost făcută în
cadrul ședinței Comisiei republicane pentru recensământul general agricol, convocată de vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru
al Economiei, în cadrul căreia au
fost examinate rezultatele efectuării primului Recensământ general
agricol (RGA), în perioada 15 martie-15 aprilie 2011.
Până la 15 iulie urmează a fi elaborate datele preliminare principale privind RGA, printre care numărul unităților agricole, suprafața
terenurilor și numărul de parcele
recenzate, efectivul de animale pe
principalele specii pe țară și pe unități administrativ-teritoriale etc.
Procesarea datelor recensământului urmează a fi finalizată în luna
februarie 2012.
Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a atras atenția membrilor Comisiei privind necesitatea stabilirii
unor date care vor fi prelucrate în
regim prioritar pentru a fi puse la
dispoziția instituțiilor și persoanelor interesate. Totodată, Valeriu
Lazăr a solicitat deschidere din
partea autorităților publice cen-

trale pentru prelucrarea calitativă
a datelor și implicarea în proces a
mai multor instituții publice, printre care Ministerul Construcțiilor
și Dezvoltării Teritoriului și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. „Aceste date pot fi foarte utile
pentru identificarea persoanelor
ce au nevoie de ajutor social, dar și
pentru analiza informațiilor și planificarea dezvoltării teritoriului”, a
declarat ministrul Economiei.
Potrivit datelor preliminare, au
fost recenzate 905 mii de exploatații agricole în mod exhaustiv, conform programului extins de recensământ, și 13 mii de unități agricole

de dimensiuni mici – prin metoda
de sondaj, conform programului
simplificat. Au fost supuse recenzării cca 2,25 milioane de hectare de
terenuri deținute de unitățile agricole și primării, ceea ce constituie
cca 99 la sută din datele evidenței
cadastrale.
Pentru desfășurarea RGA au
fost alocate în 67 milioane de lei,
dintre care 34 de milioane au fost
oferite de către Agenția Suedeză
pentru Dezvoltare Internațională
(SIDA), un milion de euro de către
Uniunea Europeană, iar 17 milioane lei – din bugetul de stat al Republicii Moldova.

În luna august în Moldova va veni
o misiune a Rosselhoznadzor
În luna august în Moldova va veni o misiune a Serviciului Federal de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară (Rosselhoznadzor) din Federația Rusă.
Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, a spus că misiunea va organiza seminare de instruire pentru producătorii de fructe și
legume, dar și pentru agenții economici care exportă
pe piața rusă.
El a menționat că, în condițiile în care Rusia a acceptat ca Moldova să majoreze cu 30% exportul de fructe și legume pe piața rusă, Rosselhoznadzor vrea să se
asigure că produsele vor fi de cea mai bună calitate.
“Imediat după vizita pe care o vor efectua în Moldova, reprezentanții Rosselhoznadzor vor întocmi un

raport, iar în baza acestuia ar putea fi permis exportul de fructe și legume pentru un număr mai mare de
companii”, a precizat Bumacov.
Totodată el a spus că în luna septembrie în Moldova ar putea veni chiar șeful Rosselhoznadzor, Serghei
Dankvert.
“Sperăm că vizita domnului Dankvert va fi un succes pentru Moldova, așa cum a fost și vizita adjunctului său, Andrei Saurin, pentru că după vizita sa în 2010
lista companiilor exportatoare de fructe și legume pe
piața rusă a fost suplinită”, a subliniat ministrul.
Ministrul Agriculturii l-a invitat pe șeful Rosselhoznadzor să efectueze o vizită de lucru în Moldova în cadrul vizitei sale la Moscova în iunie.
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Fermierii moldoveni au ce învăța de la colegii români
la tema agriculturii ecologice

În perioada 27-28 iunie curent, 4
fermieri din Republica Moldova și 2
din Ucraina au făcut cunoștință cu trei
ferme ecologice din România.
Vizita de studiu a fost organizată
în cadrul proiectului: Rețea transfrontalieră pentru agricultura ecologică
„EcoAgriNet” implementat de organizația regională a AGROinform „Cutezătorul”, Fălești.
Fermierii au vizitat SC ASTRA
Trifești SRL și SC JURES LV SRL din
comuna Trifești. Societățile în cauză
sunt certificate eco de 5 ani (2 ani de
conversie și 3 de când comercializează producția pe piață). Suprafața
totală a fermelor este de 3000 ha,
pe care este cultivat: grâu, porumb,
soia, rapița și grâul dur. Fermierii
moldoveni au fost impresionați să
afle că toată producția este contractată și achitată înainte de a fi livrată.
Principalii cumpărători sunt: Italia,
Grecia, Austria și Germania.
Vitalia Cimpoieș, managerul proiectului „EcoAgriNet” a relatat că producția ecologică comercializată este
cu 20-30 la sută mai scumpă, decât
cea tradițională.
De menționat faptul că cultivând
producție ecologică, societatea nu
riscă să obțină produse agricole modificate genetic, producerea acestora
fiind interzisă în România.

„Societățile în cauză cultivă și
producție agricolă tradițională: sămânță de mazăre de grădină și cartofi de consum. Produc pomi altoiți,
struguri de masă, dar dețin și o livadă
tânără. Profitul pe care îl obțin societățile sunt incomparabile cu cele obținute de producătorii moldoveni. De
exemplu ei obțin de pe un hectar de
porumb un venit de 1000 euro, iar de
pe unul de cartofi – 3000 euro”, spune Vitalie Cimpoieș.

pentru prelucrarea solului, îngrijirea plantațiilor de culturi agricole și
recoltare, procedee tehnologice în
termeni optimi și de o calitate înaltă.
Societatea deține 18 tractoare care au
fost achiziționate prin proiecte finanțate de EU, de asemenea de o secție
modernă de uscare, calibrare, prelucrare și tratare a semințelor. Tehnica
agricolă este procurată din Germania,
SUA și Japonia.
Rezultatele pozitive obținute se

Producătorii agricoli au povestit
cu admirație și despre parcul de tehnică agricolă specializată, modernă

datorează nu doar utilizării și respectării tehnologiilor performante, dar
și irigării terenurilor agricole. În pre-

zent., atât suprafețele bio, cât și cele
tradiționale sunt irigate prin intermediul sistemelor de irigare moderne
pe o lungime de 1,5 km și 800 metri
lățime. Cu ajutorul unei astfel de instalații se irigă zilnic cu apă din râul
Prut 30 hectare. Un interes vădit au
manifestat fermierii moldoveni și față
de sistemul de irigare prin rotire pe o
rază de 450 metri.
În cadrul vizitei de studiu fermierii au avut ocazia să facă cunoștință cu
una dintre cele mai mari ferme ecologice din județul Botoșani care administrează o suprafață de peste 1500
hectare de teren agricol pe care sunt
cultivate produse ecologice.
Ovidiu Portariuc, administratorul
fermei a relatat că datorită colaborării
cu compania germană „CERES” toată
recolta care urmează a fi obținută în
anul 2011 a fost deja contractată și
își așteaptă cumpărătorii, fapt care a
impresionat fermierii din republica
Moldova și Ucraina care se confruntă
cu mari probleme la comercializarea
producției crescute.
Portariuc a mai menționat că ferma pe care o are în gestiune este cea
care a dat start exportului de produse
bio din România pe piața europeană,
în condițiile în care astfel de produse
ecologice sunt la mare căutare în țările dezvoltate, în timp ce piața locală

nu manifestă interes pentru produsele
alimentare sănătoase.
„Numai în anul precedent au fost
exportate 500 de tone de soia ecologică, 100 tone de floarea soarelui, sute
de tone de grâu, semințe de dovleac,
culturile în cauză avînd ca destinație
exclusivă exportul în Germania, țară
extrem de interesată de produsele
ecologice. Ferma pășește deja în cel
de-al șaselea an de la înființare și asta
din cauza unui proces tehnologic care
a durat trei ani de zile și în care practic
suprafața de teren a fost supusă unei
reconversii, procedură necesară pentru ca, produsul rezultat să fie recunoscut ca fiind ecologic”, relatează cu
mândrie Ovidiu Portariuc.
Atât patronul firmei, cât și fermierii din cele 2 state au menționat că
țările pe care le reprezintă au o capacitate foarte mare de a produce cantități esențiale de alimente bio, datorită
condițiilor climaterice favorabile. Ei
au menționat că mulți dintre agricultorii locali se află în necunoștință
de cauză vizavi de beneficiile agriculturii ecologice. În același timp, nici
guvernele nu sprijină adecvat acest
domeniu de activitate, sunt mici și
subvențiile statelor pentru motivarea
și stimularea producerii producției
agroalimentare ecologice.
Liliana BEREGOI

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI NAŢIONALE A AGRICULTORILOR „AGROINFORM”
Dezvoltarea afacerilor

Dezvoltarea cooperativelor
de marketing

 Elaborarea planurilor de afaceri pentru investiții în tehnică, echipamente și utilaj de
procesare a producției agroalimentare;

 Asistență la crearea și dezvoltarea cooperativelor de marketing;

 Asistență la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea finanțărilor;

 Instruiri în dezvoltarea afacerilor și cooperativelor de marketing.

 Asistență la efectuarea studiilor de fezabilitate a investițiilor și identificare furnizorilor de echipamente;
 Organizarea vizitelor și misiunilor de afaceri.

 Asistență la crearea și dezvoltarea asociațiilor
profesionale pe produs;

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

ZOOTEHNIE
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Un nou brand de lactate va apărea
în timpul apropiat pe piața Moldovei
Un nou brand pentru
lactatele produse de cooperativa Vita-Lact din satul
Ignăței, raionul Rezina, va fi
elaborat, în timpul apropiat,
cu asistența unui expert din
SUA. Expertul Paul Schmidt
se va afla în țara noastră, în
perioada 5-15 iulie, pentru a
acorda companiilor agricole din Moldova asistență pe
bază de voluntariat în cadrul
Programului De la Fermier
la Fermier, implementat de
CNFA, cu suportul financiar
al USAID.
Paul Schmidt este consultant în domeniul ambalării
produselor, cu o experiență
de peste 40 de ani. În timpul
vizitei sale în Moldova, expertul va asista cooperativa
Vita-Lact în elaborarea unor
ambalaje atractive, a unui
logo și a etichetelor pentru
lactate. Totodată, expertul
va acorda consultanță privind volumul și tipurile de
ambalaje. Ulterior, cu suportul specialistului din SUA,
Vita-Lact va elabora planul
unei campanii de marketing
pentru promovarea noului
brand al produselor lactate
ale cooperativei.
Pe parcursul lunii iulie,
alți trei voluntari americani
vor vizita țara noastră pentru a acorda consultanță gratuită companiilor autohtone.
Astfel, în perioada 8-29 iulie,
Joel Koonce, expert în ela-

borarea strategiilor de dezvoltare a afacerilor, va asista
cooperativa de producere a
nutrețurilor Agro-Valion din
orașul Cimișlia în colectarea
datelor financiare și elaborarea bugetului anual. Joel
Koonce va avea întâlniri cu
angajații de nivel manageri-

al ai cooperativei, în scopul
stabilirii unui mecanism de
coordonare a activității de
colectare a datelor cu caracter financiar. Specialistul va
revizui pașii de planificare
bugetară anuală și va acorda suport la elaborarea unor
standarde de întocmire a ra-

poartelor lunare și trimestriale, precum și a planurilor financiare pe termen lung ale
companiei.
Aceeași cooperativă va
beneficia, în perioada 11-29
iulie, de consultanță și din
partea expertului american
în managementul coopera-

tivelor și marketing, Merle Anderson. Voluntarul se
va concentra pe elaborarea
unei strategii și a unui plan
de afaceri al cooperativei
Agro-Valion.
În perioada 13-29 iulie,
un alt expert din SUA, doctorul în științe Elena Garcia,

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova

profesor și agent de extensiune pentru producerea
fructelor pe scară mică al
Universității din Arkansas,
se va afla în Moldova. Elena Garcia va acorda consultanță SRL Rotor din satul
Pârlița, raionul Fălești, în
aspecte privind producerea

murelor. SRL Rotor va beneficia de instruire în metodele de cultivare a murilor
în perspectiva perfecționării
și extinderii activității. Elena Garcia va oferi recomandări privind soiurile de mur,
schemele de plantare și terenurile optime pentru această

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).

cultură. Voluntarul va oferi,
de asemenea, consultanță
axată pe managementul bolilor și dăunătorilor, precum
și pe gestionarea apei și a
buruienilor.
Programul FTF oferă
grupurilor de fermieri, cooperativelor și întreprinderilor agricole posibilitatea de
a beneficia de consultanță
americană gratuită pentru
îmbunătățirea performanțelor prin abordarea profesionistă a problemelor de ordin
tehnic și financiar. Asistența FTF se concentrează pe
producerea și prelucrarea
fructelor, legumelor și a laptelui. Pe lângă întreprinderile gazdă, pe durata aflării în
Moldova, experții americani
acordă consultanță de scurtă
durată și altor fermieri care
solicită asistență.

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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Sistemul măsurilor de prevenire și
Rapănul mărului –
Venturia inaequalis

Putregaiul brun
sau monilioza mărului,
părului și gutuiului –
Monilia fructigena West

Boală răspândită pretutindeni, însă se dezvoltă mai des
în zonele cu umiditate sporită
și temperaturi moderate. Atacă frunzele, florile, fructele,
lăstarii.
Simptome. Ciuperca atacă toate organele verzi ale pomului. Pe frunze, apar
pete mici, cenușii, cu dezvoltare radiară;
petele cresc, ajungând la 5-10 mm diametru și devin brune, cu aspect catifelat.
Frunzele puternic atacate cad prematur.
Pe fructe, apar pete rotunde, asemănătoare celor de pe frunze. Fructele tinere se usucă, iar cele cu atac parțial vor
crește și vor crăpa în porțiunea petelor.
Fructele cu rapăn au rezistență redusă
la păstrare, putrezind ușor în depozit.
Stratul de celule de sub pete se suberifică, împiedicând pătrunderea patogenului în straturile mai profunde. Lemnificarea acestor straturi are drept consecință creșterea asimetrică a fructelor,
deformarea și deprecierea lor calitativă.
Fructele cu rapăn au rezistență redusă
la păstrare, putrezind ușor în depozit.
Atacul pe lăstari, apare tot sub forma de
pete rotunde, cafenii.
Agentul patogen este ciuperca
Venturia inaequalis.
Prevenire și combatere. Se realizează prin cultivarea de soiuri rezistente
la rapăn. Sunt necesare măsuri pentru reducerea sursei de infecție din livezi: îngroparea frunzelor căzute, eliminarea și arderea lăstarilor infectați, eliminarea pomilor
bătrâni, precum și tratamente chimice
specifice, în funcție de rezistența soiurilor,
condițiile meteo și gradul de atac.

Făinarea mărului –
Podosphaera leucotricha
Simptome. Boala apare devreme, o
dată cu dezmuguritul. Se transmite ușor
prin miceliul ciupercii, care se găsește
în mugurii atacați. Apare pe lăstari, pe
frunze și pe flori, pe toate organele verzi, acoperite de pâslă miceliană, apare o
pulbere alb-gălbuie, ușor de observat.
Masa pulverulentă albicioasă, constituită din conidiofori și conidiile ciupercii,
devine apoi galbenă-portocalie. Inflorescențele atacate, de asemenea, se acoperă cu pâslă miceliană, se brunifică și
nu formează fructe. Frunzele nu se dezvoltă, devin înguste, curbate, și treptat
se brunifică. Florile atacate se brunifică
și se usucă. Lăstarii atacați se disting
ușor în coroana pomilor, având culoarea albă, iarna îngheață, se usucă și se
îndoaie, luând forma de cârlig.

Boala produce pagube în livezile de măr, păr, gutui și în
depozitele de păstrare a fructelor. Ea se manifestă prin
atacul frunzelor și vârfurilor
ramurilor tinere, fructelor în
plantații și depozite. Atacul
ramurilor se produce primăvara, manifestându-se prin
brunificarea și uscarea organelor atacate care rămân atârnate pe pomi.

Agentul patogen este ciuperca Podosphaera leucotricha.
Prevenire și combatere. Se recomandă folosirea de soiuri rezistente
la făinare; tăierea și arderea lăstarilor
atacați, îndată după înflorit, dar și în perioada de repaus; tratamente chimice în
funcție de soi și de sensibilitatea acestuia, de condițiile pedoclimatice și de gradul de atac.

Filostictoza
sămânțoaselor –
Phyllosticta briadi
Boala se dezvoltă pe frunzele mărului, mai rar ale părului, gutuiului. Apare la
sfârșitul primăverii, apogeul
dezvoltării fiind în a doua jumătate a vegetației, în condiții
de umiditate sporită a aerului
și temperaturi relativ înalte.
Simptome. Pe frunze se formează pete brune, necrotice, fapt, pentru
care mai este numită pătarea brună a
frunzelor. Petele de pe frunze sunt de o
culoare galbenă-deschisă, neconturate
de formă circulară sau puțin unghiulară, cu diametrul de până la 5 mm.
În centrul petelor se observă punctele
negre ale picnidelor, în care se formează conidiile ciupercilor. Fructificația
sexuată în pseudoperiteci se formează
după căderea frunzelor și nu are mare
importanță în ciclul evolutiv al acestor
ciuperci.
Agentul patogen este ciuperca
Phyllosticta briadi.
Prevenire și combatere. Se recomandă folosirea de soiuri rezistente
la făinare; tăierea și arderea lăstarilor
atacați, îndată după înflorit, dar și în perioada de repaus; tratamente chimice în
funcție de soi și de sensibilitatea acestuia, de condițiile pedoclimatice și de gradul de atac.

Rugina mărului,
părului și gutuiului –
Gymnosporangium
tremelloides
Boala atacă mărul, părul și
gutuiul, în special din livezile
neîngrijite. Apare la mijlocul
verii pe frunze, lăstarii tineri,
fructe
Simptome. Pe partea superioară
a frunzei se formează pete circulare de
culoare roșietică sau oranj, cu punctișoare negre (spermogonii). În partea
inferioară în dreptul petelor se observă concreșteri conice sau semisferice,
cu deschizături sub formă de steluțe,
prin care se elimină sporii. Culturile
pomicole sămânțoase joacă rol de gazde intermediare. Ciclul de bază al dezvoltării patogenilor ruginii are loc pe
ienupăr.
Agentul patogen este ciuperca
Gymnosporangium tremelloides.

Prevenire și combatere. Se
recomandă tăierea și distrugerea ramurilor de Juniperus atacate de rugină; tratamente chimice în funcție
de soi și de sensibilitatea acestuia, de
condițiile pedoclimatice și de gradul
de atac.

Simptome. Ciuperca atacă frunzele, florile, lăstarii și fructele tinere. Pe
fructele dezvoltate, în funcție de condițiile de mediu, apar 4 tipuri de manifestare a moniliozei:

putregaiul brun se manifestă
prin apariția unor pete brune, care cuprind treptat tot fructul. La suprafața
petei, este specifică formarea de cercuri
concentrice de culoare alb-cenușiu-gălbuie, reprezentând fructificațiile ciupercii – această formă de atac se întâlnește
în livezi, fiind favorizată de vreme umedă și caldă;

putregaiul negru – în acest caz,
fructele putrezesc, având pielița negricioasă; este favorizat de verile reci și
ploioase – este forma care se manifesta
cel mai frecvent în depozite;

mumifierea fructelor – se observă la fructele putrezite parțial o
pierdere a apei, o zbârcire și o întărire,
rezultând un aspect mumificat; fructele rămân prinse în pom până în anul
următor, asigurând surse de infecție ulterioară;

putregaiul inimii fructului –
constă în putrezirea fructelor, începând
de la căsuța seminală spre periferie.
Aceasta formă de atac nu se observă la
selectarea fructelor pentru depozitare,
ceea ce în final va duce la transformarea
fructelor păstrate într-o masă de putregai, pierderile economice fiind extrem
de importante. Agentul patogen se răspândește prin insecte, leziuni mecanice,
ciupituri cauzate de dăunători. Trecerea
de la un fruct la altul este frecventă la
merele depozitate, în special dacă nu se
asigură o bună ventilație.
Agentul patogen este ciuperca
Monilia fructigena West.
Prevenire și combatere. Se recomandă cultivarea soiurilor rezistente,
colectarea și distrugerea fructelor mumificate care au iernat pe ramuri, încorporarea în sol a fructelor putrede prin
arătura de toamnă, combaterea permanentă a insectelor.

Focul bacterian
al rozaceelor sau arsura
americană a merelor –
Erwinia amylovora
(Burrill)
Simptome. Florile și fructele legate
se ofilesc, capătă o culoare brună și se
usucă. Frunzele se brunifică, se răsucesc
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combatere a bolilor în plantațiile de măr
și se usucă. Pe lăstari, apar ulcerații, cu
scurgeri de exsudat, se ofilesc, se îndoaie
de vârf, se brunifică și se usucă. Pe ramuri și trunchi apar pete mari, adâncite. Scoarța atacată se necrozează și se
lipește de lemn. Pe suprafața plăgilor,
apar picături de exsudat, care, cu timpul
se întăresc, căpătând un aspect de chihlimbar.
Agentul patogen, Erwinia amylovora, se propagă rapid în toata coroana pomului, răspândindu-se treptat și
la pomii învecinați. Se poate transmite
prin material vegetal infectat, apă, insecte, leziuni și prin orificii naturale
(stomate, lenticele)
Combatere. Ca măsuri de prevenire, se recomandă aplicarea măsurilor
de carantină privind materialul săditor
folosit. La pomii atacați, lăstarii se taie
și se distrug prin ardere. Imediat, se face
și un tratament chimic. E bine ca tăierea lăstarilor atacați să se facă pe vreme
uscată, iar ustensilele să fie dezinfectate.
Chimioterapia folosește înainte de
înflorit produsele cuprice. În timpul
înfloritului, se mai fac 2-3 tratamente,
urmate de tratamentul din toamnă, înainte de căderea frunzelor, tot cu produse
cuprice.

crăpături longitudinale și transversale
pe întreagă suprafață a sectoarelor atacate. Pe parcursul a câțiva ani sectoarele
atacate se măresc, cuprinzând ramurile
și tulpinile de jur împrejur, ceea ce determină uscarea lor.
Agentul patogen este ciuperca
Physalospora cydoniae.
Combaterea. Se recomandă întreținerea unei agrotehnice corespunzătoare în plantații, tăierea și arderea ramurilor atacate și a pomilor uscați din cauza
bolilor, dezinfectarea rănilor produse
în urma tăierilor cu o soluție de sulfat
de cupru de 1%, urmată de ungirea lor
cu mastic sau var de livadă. Toamna și
primăvara devreme tulpinile și ramurile
de schelet se vor trata cu lapte de var de
20% în amestec cu sulfat de cupru de 1%

Cancerul negru
al mărului –
Physalospora cydoniae

Simptome.Boala se manifestă prin
apariția unor pete mici, care se dezvoltă încet, adâncindu-se în țesuturi. La
suprafața lor se formează cruste și crăpături. Se deosebesc forme deschise și
închise ale cancerului. La măr se întâlnesc ambele forme. Forma deschisă se
caracterizează prin apariția pe tulpini și
ramuri a unor răni deschise cu umflături
pe margini, cea închisă – prin formarea
unor cruste, ce acoperă deplin rana.
Agentul patogen pătrunde în plantă prin
rănile provocate de dăunători, leziuni
mecanice, crăpături apărute ca rezultat
al acțiunii temperaturilor scăzute.
Agentul patogen este ciuperca
Nectria galligena Bres.
Combaterea. Se recomandă întreținerea unei agrotehnice corespunzătoare
în plantații, tăierea și arderea ramurilor atacate și a pomilor uscați din cauza
bolilor, dezinfectarea rănilor produse în
urma tăierilor cu o soluție de sulfat de
cupru de 1%, urmată de ungerea lor cu
mastic sau var de livadă. Toamna și primăvara devreme tulpinile și ramurile de
schelet se vor trata cu lapte de var de 20%
în amestec cu sulfat de cupru de 1%.

Este una dintre cele mai periculoase boli cronice ale culturilor pomicole sămânțoase,
care atacă în special tulpina,
ramurile de schelet și semischelet ale mărului, părului,
gutuiului din plantațiile părăginite.
Simptome. Atacul se manifestă pe
frunze, flori, fructe, ramuri și tulpini a
pomilor din livezile bătrâne și neîngrijite. Pe frunze, la începutul verii, se observă pete mici, de culoare roșie-violacee,
care treptat cresc, ajungând până la 10
mm în diametru, și sunt înconjurate de
o zonă brună. Mai târziu petele devin
brune-gălbuie sau brune-roșiatice, cu
partea centrală cenușie, pe care se găsesc câteva puncte negre-picnidele ciupercii. Uneori petele de pe frunze se extind excentric, formând pete neregulate
cu marginile lobate. La un atac puternic
petele pot acoperi limbul foliar aproape
în întregime, determinând căderea frunzelor cu 1-2 luni înainte de timp. În cazul
în care defolierea se repetă mai mulți ani
la rând, se produce o debilitare treptată
a pomilor, care determină micșorarea
producției de fructe. Florile sunt atacate mai rar. Ele se ofilesc și se usucă. Pe
stamine și pistil se formează picnide sub
formă de puncte negre. La fructe boala
se manifestă sub formă de pete brune,
care se extind repede, acoperind parțial sau total suprafața fructului. Pulpa se
brunifică, capătă un gust neplăcut și putrezește. Simptoamele tipice ale cancerului negru se observă pe organele lemnoase. În scoarță, de obicei în punctele
de inserție a ramurilor, apar pete bruneviolacee, adâncite în țesuturi. Cu timpul
scoarța din dreptul țesuturilor atacate
se înnegrește, crapă și se exfoliază, apar

Cancerul obișnuit
(cancerul european)
al mărului –
Nectria galligena Bres.
Cancerul obișnuit se dezvoltă pe tulpini, ramurile de
schelet și semischelet ale mărului și părului.

Cancerul bacterian
al pomilor fructiferi –
Agrobacterium
tumefaciens Conn.
Simptome.Boala se manifestă sub
formă de tumori canceroase pe organele subterane. Pe rădăcini și colet se
formează tumori, la început mici, suculente, de culoare albă-gălbuie, cu suprafața netedă, care iau naștere din țesutul
parenchimatic. Treptat tumorile canceroase cresc, capătă o culoare brună, devin tari lemnoase și au suprafața externă
denivelată. La sfârșitul perioadei de vegetație o parte din tumorile de pe rădăcini se desprind de pe sectoarele atacate
și rămân în sol, infestându-l pe mulți

ani. Tumorile se formează ca rezultat al
procesului de hipertrofie și hiperplazie
a celulelor cambiului, care sub acțiunea
bacteriei capătă un metabolism diferit
de cel al plantelor sănătoase.
Agentul patogen este bacteria
Agrobacterium tumefaciens Conn.
Combaterea. Se recomandă producerea materialului săditor neinfectat,
pepinierile pomicole vor fi amplasate pe
terenuri cu soluri relativ ușoare, pe care
ultimii 3-4 ani au fost cultivate cereale
spicoase, porumb, rapiță, lucernă etc,
combaterea dăunătorilor din sol, plantarea pepinierelor este interzisă după
morcov și sfeclă, care intră în cercul de
plante-gazdă a bacteriei.

Boala plumbului
la pomii fructiferi –
Stereum purpureum Fr.
Simptome. Boala se manifestă la
culturile sămânțoase și sâmburoase,
atacând frunzele, ramurile și tulpinile
pomilor. Frunzele bolnave capătă o nuanță albicioasă, mată, sau strălucitoare
datorită distrugerii țesuturilor subcuticulare și formării acolo a unor pații aeriene. La stadiile mai târzii pe suprafața
lor apar pete brune, necrotice. Devenind
fragile, frunzele se usucă și cad Atacul
ramurilor tinere și de schelet, precum
și al tulpinei sâmburoaselor este însoțit
de scurgerea de gome. Pe sectoarele atacate se formeayă corpurile fructifere ale
patogenului, sub formă de pălărioară,
semirotunde, așezate în straturi. Aceste
corpuri sunt de culoare albuie sau surie,
de consistență, la început – moale, apoi
– tare, cu fășii concentrice și marginea
ondulată.
Agentul patogen este ciuperca Stereum purpureum Fr.

Mozaicul mărului –
Pyrus virus 2 =
Marmor mali
Mozaicul este cea mai răspândită și periculoasă viroză
a mărului întâlnită în toate țările cultivatoare.
Simptome. Boala se manifestă
pe frunze și diferă în funcție de tulpina virusului, receptivitatea soiului,
vârsta pomilor și condițiile climaterice. Primăvara pe frunzele tinere
apar pete împrăștiate haotic, de culoare verde-deschis, galbenă, galbenă-aprins, galbenă-aurie, de formă și
dimensiuni diferite. Uneori petele au
formă de inele, linii drepte sau curbate, împestrițări, dungi colorate de-a
lungul nervurilor. Mai târziu sectoarele atacate se necrozează, iar frunzele puternic atacate se scutură prematură. Pe frunzele care se formează
în perioada cu temperaturi înalte ale
aerului simptomele vizibile ale bolii
lipsesc. Tulpinile slabe ale virusului
cauzează formarea unor pete nici clorotice, chiar și pe cele mai sensibile
soiuri. La soiurile sensibile atacate
de tulpini virulente frunzele pot fi deformate și rugoase, iar pe fructe pot fi
observate inele clorotice. Pomi puternic infectați au creștere slabă și dau
producții scăzute.
Agentul patogen este de virusul
Pyrus virus 2 = Marmor mali
Combaterea. Producerea materialului săditor neinfectat, inactivarea virusului din plantele total infectate se va
face prin termoterapie în termocamere
timp de 3-4 săptămâni la temperatura
de 37C.

NOTĂ: Materialele
au fost pregătite
în cadrul proiectului „Programul
de dezvoltare a
nucleelor de producere și marketing a
fructelor”, finanțat
de Unitatea Consolidată pentru
Implementarea
Programelor IFAD
(UCIP-IFAD) și
implementata de
Federația AGROinform.

Autori:
Ion BOUBĂTRÎN,
dr. în științe
agricole
Sergiu PĂNUȚA,
dr. în științe
agricole
Alexandru
FURNIC
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Ploile au provocat îmbolnăvirea
caișilor și piersicilor
tră evident că pierderile sunt
mult mai mari și pot ajunge și
până la 50% din roadă”, a spus
Suvac.
În legătură cu acesta la piață un kilogram de piersici costă
până la 25 lei, iar un kilogram
de caise ajunge până la 18 lei.
Anterior Ministerul Agriculturii prognoza pentru anul curent o producție de circa 6,1 mii
tone de caise, cu circa 1,36 mii
tone mai mult față de anul tre-

Secerișul anului 2011
este în toi
În pofida ploilor torențiale, producătorii agricoli din Moldova au
reușit să recolteze o treime din producția de cereale de prima grupă.
Datele operative ale Ministerului Agriculturii și Industriei
Alimentare arată că din cele 275
mii ha de grâu de toamnă, până la
moment au fost recoltate în jur de
30% din suprafețe.
În mod mai organizat decurge secerișul în raioanele Cantemir,
Hâncești, Telenești și Râșcani. La
moment recolta medie la hectar a
grâului de toamnă este e 3,1 tone față
de 3-4 tone cât se preconiza anterior.
Orzul de toamnă, care ocupă o
suprafață ce 55 mii ha, are o productivitate medie de 2,6 tone la
hectar.
Potrivit ministerului, în centrul

și sudul Moldovei recoltarea mazării și a rapiței se apropie de final.
Astfel, de pe cele 12 mii ha s-a reușit obținerea a circa 20 mii tone de
mazăre, în timp ce de pe 40 mii ha
de rapiță au fost recoltate circa 66
mii de tone.
Ministerul Agriculturii atenționează agenții economici din domeniu să antreneze în recoltare toate
unitățile de tehnică din dotare,
folosindu-se de timpul favorabil,
pentru a încheia secerișul în apropiatele 15-20 de zile.
În anul curent se preconizează
recoltarea unei cantități de 800 mii
tone de grâu de toamnă. În acest
fel securitatea alimentară a țării
va fi asigurată, iar posibilitățile de
export vor fi de circa 200-250 mii
tone de grâu.

În satul Palanca va fi construită
o piață agricolă
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va finanţa construcţia unei pieţe agricole en-gros în satul Palanca, raionul Ştefan Vodă.

Ploile îndelungate din ultima perioadă au
dus la îmbolnăvirea copacilor de cais şi
piersic cu boala numită monilioză.
Mihail Suvac, șeful Direcției
politici de piață pentru produsele de origine vegetală din cadrul Ministrului Agriculturii și
Industriei Alimentare, a spus că
din cauza moniliozei fructele se
pătează, se înmoaie și putrezesc
pe pomi fără să se coacă bine.
„Ministerul nu poate estima exact suprafețele de caiși și
piersici compromise de ploile
din ultima perioadă. În unele
raionale în care a plouat cu pia-
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cut, și o producție de 14,8 mii
tone de piersici, cu aproximativ
3 mii tone mai mult față de anul
trecut.
În Moldova există peste 2,9
mii ha de livezi de caiși, dintre
care o suprafață de 2,08 mii ha
se află pe rod ,și circa 7,43 mii
ha de piersici, dintre care 5,3
mii ha sunt pe rod. Majoritatea
producției de piersici și caise
este comercializată pe piața internă.

Despre aceasta a anunțat recent, în cadrul unei vizite la Palanca, ministrul Vasile Bumacov, care consideră că problemele
producătorilor agricoli ar putea fi soluționate prin fondarea în
localitate a unei piețe en-gros de desfacere a recoltei de fructe
și legume, astfel încât producătorii să nu fie nevoiți să-și transporte producția la piețele din Chișinău sau Ucraina.
„Piața en-gros va fi construită până la toamnă. Ministerul
va acorda sursele financiare pentru acest lucru, rămâne doar ca
administrația de la Palanca să identifice locul de amplasare a
pieței”, a spus ministrul.
Bumacov afirmă că centru agro-alimentar modern, care ar
include procesarea, păstrarea și transportarea produselor agricole, ar facilita comerțul legiferat cu orașul Odessa, unde în prezent agricultorii din partea locului nu prea au acces din cauza
restricțiilor impuse de ucraineni.

Vasile Bumacov: vizita în România

va aprofunda conlucrarea
noastră în domeniul
agricol

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, aflat în România la 6 și 7
iulie, a participat la lucrările conferinței internaționale „Agricultura și Agribusiness în Europa de
Sud-Est”, desfășurate în cadrul
căreia a prezentat un raport privind oportunitățile investiționale
în sistemul agro-alimentar al țării noastre.
La București, ministrul moldovean al agriculturii a vizitat
Agenția de Plăți și Intervenții în
Agricultură, unde a luat cunoștință în detaliu despre activitatea

acestei instituții de primă importanță în asistența financiară
a fermierilor. În context menționăm, că Agenția întreține relații
de bună conlucrare cu structura
similară din cadrul Ministerului
Agriculturii din R. Moldova. Subiectul aprofundării în continuare a colaborării a fost abordat
și s-a aflat în centrul atenției în
timpul discuțiilor întreținute de
Vasile Bumacov cu conducerea
APIA.
Agenda de lucru a ministrului
în perioada aflării în România, a
mai inclus și vizita la Institutul

de Cercetare-Dezvoltare pentru
Pomicultură din Pitești-Mărăcineni. Vasile Bumacov a luat
cunoștință de activitatea acestei
instituții științifice, în context, în
discuțiile întreținute cu savanți,
accentuând necesitatea unei colaborări mai depline cu Institutul
de Pomicultură din țara noastră.
În deplasarea sa de peste
Prut, Bumacov a fost însoțit de
către Valeriu Tabără, Ministru al
Agriculturii și Dezvoltării Rurale
din România, un bun prieten și
susținător al agricultorilor moldoveni.

Ministerul Agriculturii prognozează
majorarea producției de mazăre
și rapiță în acest an

Producătorii agricoli nu au bani pentru
a reînnoi suprafețele de viță de vie

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare prognozează
pentru acest an majorarea producției de mazăre și rapiță.
Ion Guci, specialist principal
al Direcției fitotehnie, seminologie, horticultură și pepinierit din
cadrul ministerului, a spus că de
pe cele 12 mii ha se preconizează
obținerea a circa 20 mii tone de
mazăre.
«Dacă în anul trecut au fost recoltate în jur de 1,4-1,5 tone la hectar, atunci în acest an preconizăm
o productivitate medie de 1,8 tone
la hectar. Producția de mazăre este
destinată exclusiv pentru piața internă», a precizat Guci.
Specialistul a menționat că,
chiar dacă a cincea parte din cele
46 mii ha de rapiță semănate în

Din lipsă de investiții producătorii nu pot să reînnoiască
suprafețele de viță de vie pentru
struguri de masă, a comunicat
șeful Direcției viticultură și vinificație din cadrul Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare, Valeriu Cibotari.
El a spus că aproape 75% din
cele 20 mii ha de viță de vie pentru struguri de masă din Moldova se află în stare deplorabilă.
„Pentru plantarea unui
hectar de vie pentru struguri
de masă producătorii trebuie
să investească peste 170 mii
lei. Chiar dacă, conform planului anual, Moldova ar trebui
să planteze în jur de 7 mii ha
de struguri de masă, producătorii abia de reușesc să plante-

Moldova au fost afectate de înghețurile din această iarnă, totuși producția de rapiță va fi mai bogată
decît în anul trecut.
«Fermierii au respectat recomandările specialiștilor și au
replantat sectoarele afectate de
înghețuri, iar în acest an preconizăm obținerea a circa 70 mii tone
de rapiță. Dacă în 2010 au fost recoltate doar 1,3 mii tone la hectar
din cauza ploilor, atunci în acest
an, dacă timpul va fi favorabil,
preconizăm recoltarea a circa 1,61,7 mii tone la hectar», a precizat
Guci.
Potrivit lui, majoritatea producției de rapiță, al cărei preț de
achiziție ajunge la 6,7 mii lei tona,
va fi exportată în țările UE, precum
Germania, Franța și Italia.

ze 1,5-2 mii ha de vie”, a spus
Cibotari.
Cibotari a menționat că pe
lângă cheltuielile de pregătire
a solului și a plaselor speciale,
pentru plantarea unui hectar de
vie pentru struguri de masă sunt
necesari în jur de 2,5 mii de vițe
altoite, iar o singură viță costă în
jur de 1-1,5 euro.
„Termenul de recuperare a
investițiilor este de 8-9 ani de
la plantare. Statul ar trebui să
identifice investitori care să relanseze acest sector. Totodată,
pentru a putea concura cu strugurii de masă din alte țări, fermierii moldoveni trebuie să se
conformeze cât mai rapid tendințelor moderne de dezvoltare,
pentru că dacă vor avea produse

bune, își vor recupera rapid investițiile făcute”, este de părere
specialistul.
Potrivit lui Cibotari, în acest
an subvențiile pentru plantațiile
de vii cu soiuri de masă constituie 30 mii lei pentru un hectar,
iar producătorii care au un plan
de afaceri bine stabilit pot accesa foarte ușor subvenții.
„În condițiile în care Banca
Europeană pentru Investiții a
acordat Republicii Moldova 75
mil. euro pentru relansarea sectorului viticulturii și vinificației,
producătorii ar trebui să fie activi și să aplice pentru a beneficia de ajutor financiar cu o rată
redusă a dobânzii. Este o șansă
unică, de care trebuie să profităm din plin”, a spus Cibotari.
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Acordul de Liber Schimb,
Terra incognita pentru agricultorii moldoveni
Acordul de Liber Schimb la care aspiră Republica
Moldova să adere, comportă o serie de beneficii pentru agricultură, că am putea avea produse agricole de
import mai calitative, dar și dezavantaje că o parte din
produsele autohtone nu ar fi competitive pe piața comunitară fără adoptarea standardelor de calitate.
La sfârșitul lunii trecute,
Consiliul Afaceri Externe al UE
a adoptat deja mandatul pentru
inițierea negocierilor cu Republica Moldova pe marginea
Acordului de Liber Schimb,
care ar putea genera efecte benefice de implementare a standardelor de calitate pentru produsele agricultorilor. „Standardele UE la care ar trebui să se
conformeze agricultorii moldoveni sunt foarte bune, doar că
nu toți le vor putea adopta, din
cauza lipsei puterii financiare”,
explică Gheorghe Mațcu, agricultor din satul Abaclia, raionul
Basarabeasca.
Potrivit acestuia, în statele
din comunitate fiecare cultură
agricolă are tehnologia proprie
de cultivare. Producția este testată la laborator unde se fixează dacă a fost depășită sau nu
cantitatea de produse pentru
tratarea culturilor agricole, în
timp ce în Republica Moldova,
nu se duce o evidență strictă a
utilizării preparatelor de uz fito-sanitar.
Acum zece ani produsele
agricole moldovenești erau exportate doar în Federația Rusă,
însă și aceasta acum cere anumite standarde de calitate la
care trebuie să se conformeze

fermierii autohtoni. „Pentru ca
fermierii să poată face față noilor standarde și să fie competitivi pe piața din UE e nevoie de
implicarea Ministerului Agriculturii, care să ofere suport
informațional și poate chiar financiar”, spune Mațcu.
În ce privește piața cerealelor, agricultorul care deține câteva zeci de hectare de grâu și
orz e de părere că tehnologiile
de cultivare nu ar fi o povară
pentru fermieri, deoarece, cerealele moldovenești sunt con-

siderate ecologice în UE și sunt
exportate fără restricții.
Viorel Chivriga, expert economic la IDIS Viitorul afirmă
că respectivul Acord de Liber
Schimb ar putea genera importuri masive ale produselor agro
alimentare, ceea ce va presa
producătorii autohtoni să devină mai competitivi și să scoată
pe piață produse calitative. „Pe
termen mediu și lung, efectele acordului înseamnă pentru

ajustarea standardelor naționale la cele europene pe mai multe
segmente, ca cerințele fito-sanitare pentru mărfuri, servicii
și investiții, aspecte legate de
concurență, achiziții publice”, a
adăugat Fală.
Pe de altă parte, expertul
susține că Republica Moldova
va obține beneficii pe termen
lung, dacă își va îndeplini conștiincios „tema pe acasă” și va
promova reformele.

Pentru a beneficia de Acordul de liber schimb
cu UE, este nevoie de a creşte competitivitatea
sectorului agro-alimentar. Aceasta înseamnă un
mod corect de formare a preţurilor, promovare
eficientă a produselor, respectarea cerinţelor
de calitate, de siguranţă alimentară şi de
ambalare, pieţe de desfacere accesibile.

producătorii interni posibilități mai mari de a accesa piața
externă. Totuși, riscul cel mai
mare este apropierea de standardele europene. Dar în fond,
prevalează beneficiile”, spune
Chivriga.
Republica Moldova nu este
pregătită în prezent pentru
semnarea unui Acord de liber
schimb cu UE, consideră expertul IDIS „Viitorul”, Alexandru
Fală. Potrivit lui, multe domenii nu ar putea face față rigorilor europene.
„Pe termen scurt, acest
acord prezintă un risc pentru
anumite ramuri ale economiei, de exemplu, sectorul agroalimentar”, susține expertul și
recomandă negociatorilor moldoveni să insiste asupra unei
treceri graduale la un regim liberalizat de comerț cu UE.
„Pe lângă reducerea bilaterală a tarifelor vamale pentru asigurarea liberei circulații
a mărfurilor între Republica
Moldova și UE, va fi solicitată

Potrivit Institutului de Standardizare și Metrologie, până
în prezent, Republica Moldova
a implementat 2500 de standarde ale UE, dintr-un total de
aproximativ 20000. În același
timp, există diferențe importante între Standardelor
Europene (elaborate prin
intermediul CEN și CENELEC) și Standardele Internaționale (ISO). Este clar că
modernizarea completă a standardelor tehnice din Republica
Moldova, multe bazate încă pe
normele GOST ale fostei Uniuni Sovietice, va fi complicată
din punct de vedere tehnic și va
necesita o perioadă îndelungată
de timp. „Introducerea barierelor tehnice într-un viitor Acord
între Republica Moldova și UE
va necesita ca țara noastră să își
asume angajamente legate de
toți pilonii ”infrastructurii calității”: reglementări tehnice; supravegherea pieței; standardizare; evaluarea conformității;
acreditare; metrologie”, preci-

zează Alex Oprunenco, expert
la Centrul Analitic Expert Grup.
Implementarea Standardelor Sanitare (HACCP) și Fitosanitare (SSF) ale UE, ar permite
exportatorilor moldoveni să penetreze piața UE și, în cele din
urmă, să atragă mai multe investiții în sectorul agroalimentar intern, promovând dezvoltarea zonelor rurale.
Sectorul agricol contribuie
la PIB cu doar circa 12%, iar
la ocuparea forței de muncă
cu 27%. În ciuda unei anumite
consolidări funciare, majoritatea terenurilor agricole sunt
încă deținute de mici fermieri,
care practică agricultura de
subzistență. Evident, aceștia
nu vor putea să implementeze
întregul conținut al acquisului referitor la SSF. În plus,
implementarea
acquis-ului
SSF va fi dificilă punct de
vedere tehnic și costisitoare,
nu numai pentru producători,
dar și pentru autoritățile publice și bugetul de stat. „Regulamentele mai complexe ar
putea duce, de asemenea, la
mai multă corupție. Nu în ultimul rând, implementarea la
nivel de sector ar putea duce
la creșterea prețurilor alimentelor, afectând astfel consumatorii, în special cei săraci”, precizează Oprunenco.
Octavian Calmâc, viceministrul Economiei a declarat că
cele mai mari probleme pe care
le poate întâmpina Republica
Moldova la negocierea Acordului sunt sistemul național
de evaluare a conformității –
incompatibil cu cel european,
nu suntem incluși în lista țărilor terțe (produsele de origine
animalieră) – imposibilitatea
exportării acestora, corespunderea în materie normelor de
calitate, volume de producție
insuficiente pentru acoperirea
cererii la condițiile de livrare
impuse. „În plus, odată ce produsele din UE vor invada practic piața autohtonă, vor genera
efecte negative pentru unii producători moldoveni. Cu toate
acestea, este clar că protejarea
în fața concurenței internaționale nu poate dura la nesfârșit”,
afirmă oficialul.
Specialiștii din agricultură
spun că, fără a face față standardelor de marketing acceptate în UE, agricultorii moldoveni
nu vor avea acces pe respectiva piață. Aceasta înseamnă un
mod corect de formare a prețurilor, promovare eficientă a
produselor, respectarea normelor de calitate, de siguranță alimentară, astfel ar putea cuceri
noi piețe de desfacere.
Victor URSU
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19,5 mil. dolari –
suport pentru agricultura moldovenească
La 14 iulie curent Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD),
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Danemarcei au lansat oficial
Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltarea Businessului Agricol (IFAD V).
Proiectul are scopul satisfacerii cererii pe piața financiară
și asigurarea producătorilor agricoli cu servicii financiare. IFADV are un buget de 19,5 mil. USD,
proiectul urmând a fi implementat în perioada 2011-2016. Cofinanțarea suplimentară cu 4,5 mil.
USD vine de la Guvernul Regatului Danemarcei sub formă de
grant pentru susținerea tinerilor
antreprenori din zona rurală.
Sursele proiectului vor fi folosite la acordarea creditelor la
condiții avantajoase, finanțarea
proiectelor de dezvoltare a infrastructurii economice rurale, asistență tehnică, instruire,
consultanță și suport la elaborarea planurilor de afaceri beneficiarilor de credite

Proiectul are trei componente:

Dezvoltarea Businessului
Agricol;

Servicii Financiare Rurale;

Dezvoltarea Infrastructura Publice Rurale cu caracter
economic.
Proiectul v-a fi implementat
de Unitatea Consolidată pentru
Implementarea Programelor
IFAD(UCIP-IFAD).
Fondul Internațional de
Dezvoltare
a
Agriculturii
(IFAD) este o instituție internațională financiară ca agenție specializată a ONU, care
întrunește 165 țări-membre.
IFAD acordă asistență financiară țărilor în curs de dezvoltare, pentru dezvoltarea aface-

Moldova a primit de la FMI
a patra tranșă de credit
Fondul Monetar Internațional
(FMI) a acordat Moldovei, în cadrul
programului actual de finanțare a
republicii, a patra tranșă de credit în
valoare de 50 mil. drepturi speciale
de tragere (DST), sau 79 mil. dolari,
pentru suplinirea rezervelor valutare. Conform surselor din cadrul reprezentanței permanente a FMI în
Moldova, decizia a fost luată pe 13
iulie la Washington de către Consiliul executiv al FMI, care a aprobat
finalizarea celei de-a treia evaluări a
programului încheiat de Moldova cu
FMI în cadrul Mecanismului de creditare lărgită (ECF) și Mecanismului
de finanțare lărgită (EFF). Tranșa
acordată Moldovei, în mărime de 79
mil. dolari, este destinată exclusiv
pentru suplinirea rezervelor valutare ale Moldovei. Consiliul executiv al
FMI a menționat că economia Moldovei s-a recuperat aproape complet
după recesiunea din 2009, și prognozele privind dezvoltarea acesteia sunt
pozitive. Se menține un ritm înalt de

creștere a produsului intern brut al
republicii în 2011, ajutat de revigorarea cererii interne și majorarea semnificativă a volumului exportului.
Programul de trei ani de colaborare a Moldovei cu FMI a fost adoptat
la 29 ianuarie 2010. Acesta prevede
acordarea sprijinului financiar Moldovei în sumă totală de 369,6 mil.
drepturi speciale de tragere (circa
574,4 mil. dolari), din care 120 mil.
DST (circa 180 mil. dolari ) au fost
deja alocate republicii în 2010. Jumătate din credit se acordă prin intermediul Mecanismului de creditare
lărgită, care prevede rata dobânzii
zero până la finele anului 2011, o perioadă de grație de 5,5 ani și un termen de rambursare de 10 ani. Suma
rămasă se acordă prin intermediul
Mecanismului de finanțare lărgită,
care prevede rata dobânzii egală cu
cea a ratei de bază a dobânzii pentru
DST (aproximativ 1,27% pe an), un
termen de rambursare de 10 ani și o
perioadă de grație de 4,5 ani.

rilor în domeniul agriculturii,
generarea investițiilor și majorarea veniturilor din activitatea economică din spațiul
rural, crearea oportunităților
de comercializare a produselor de valoare înaltă, care ca
rezultat vor contribui la reducerea sărăciei.
Republica Moldova a aderat
la IFAD în anul 1996. Primul
Acord de Finanțare între IFAD
și Republica Moldova a fost
semnat în ianuarie 2000, care a
fost urmat de alte patru proiecte pentru finanțarea agriculturii cu un portofoliu de 69,9 mil.
USD, structurate pentru dezvoltarea celor mai importante
sectoare a complexului agro-industrial. Programul IFAD este
cunoscut în Republica Moldova
după succesul seriei de proiecte
ca IFAD I – IFAD IV:
 IFAD I Proiectul de Finanțare Rurală și Dezvoltare a
Întreprinderilor Mici – 8,0 mil.
USD (2000-2005);
 IFAD II Proiectul de Revitalizare a Agriculturii – 15,5
mil. USD (2006-2013);
 IFAD III Programul de
Dezvoltare a Afacerilor Rurale
– 13,7 mil. USD (2006-2011);
 IFAD IV Programul de
Servicii Financiare Rurale și
Marketing – 13,2 mil. USD
(2009-2014);

Proiectele IFAD în derulare
au câteva componente de bază:
servicii financiare rurale pentru
întreprinderile mici și mijlocii,
servicii financiare rurale pentru
micro-întreprinderi,
servicii
financiare pentru tinerii antreprenori, dezvoltarea infrastructurii economice rurale, asistență tehnică si suport beneficiarilor Programelor.
Pe parcursul perioadei
de activitate în Moldova, din
sursele directe a IFAD-lui, au
fost debursate 926 credite,
in sumă totală de 444,5 mil.
MDL. Acordarea creditelor cu
rate preferențiale a dobânzii,
pe termen mediu și lung, cu
perioadă de 2-4 ani grație a
generat investiții suplimentare în agricultură în sumă totală de 503,6 mil. MDL.
Cu suportul direct a IFAD-

lui, au fost înființate 1994 ha
de plantații multianuale de
pomi fructiferi, inclusiv plantații intensive și super-intensive
373 ha; 1518 ha de struguri de
masă; au fost construite 70 unități frigorifice cu o capacitate de
30 214 tone; au fost procurate
327 unități de tehnică agricolă
(tractoare și combine); etc.
Succesul proiectelor IFAD
se datorează echipei profesionale a UCIP-IFAD, bunei
conlucrări cu instituțiile și organizațiile partenere: Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare, Ministerul Finanțelor, Directoratul Liniilor de
Creditare, Instituțiile Financiare Participante, Prestatorii
serviciilor de consultanță și
atitudinii cu adevărat antreprenoriale a beneficiarilor proiectelor IFAD.

Alte 21 de cereri de finanțare au fost aprobate
în cadrul Programului-pilot PARE 1+1 pentru
anii 2010-2012
La 5 iulie curent s-a desfășurat ședința Comitetului de supraveghere al Programului-pilot
„PARE 1+1”, în cadrul căreia au
fost acceptate spre finanțare 21
de cereri depuse de lucrătorii
migranți și/sau rudele acestora.
Suma totală a mijloacelor financiare preconizate a fi investite în
proiectele vizate reprezintă 11,5
mil. lei, inclusiv finanțarea nerambursabilă din PARE 1+1 va
depăși 4 mil. lei.
Până în prezent, 28 de beneficiari ai Programului-pilot, care
au fost acceptați de Comitetul de
supraveghere în cadrul ședințelor anterioare și au încheiat deja
Contracte de finanțare nerambursabilă, au efectuat, cumulativ, investiții în sumă de 5,2 mil.
lei, inclusiv suma grantului solicitată din PARE 1+1, la moment,
constituie 2,2 mil. lei. Astfel, se

estimează că fiecare leu acordat
din cadrul Programului atrage
1,7 lei din sursele proprii ale lucrătorilor migranți.
Este important de evidențiat că beneficiarii Programului
investesc în diverse ramuri ale
economiei naționale, precum:
- Agricultură, Apicultură, Viticultură, Zootehnie;
- Industrie alimentară și de
prelucrare a lemnului;
- Servicii în domeniul medical și agroturistic etc.
Totodată, din punct de vedere teritorial, investițiile din remitențe sunt direcționate în localitățile rurale din raioanele Anenii
Noi, Briceni, Cahul, Cantemir,
Călărași, Căușeni, Cimișlia, Dubăsari, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Râșcani,
Strășeni, Șoldănești, Ungheni,
precum și or. Chișinău.

Analizele denotă că lucrătorii migranți care intenționează să investească în R. Moldova au fost plecați la muncă
în diferite state ale UE, CSI,
SUA (în total 24 țări). Proveniența remitențelor se distribuie după cum urmează: Italia
– 50%; Marea Britanie – 12%;
Portugalia și Rusia - câte 10%,
restul provenind din alte peste 20 de state precum Canada,
Franța, Spania, Israel, Irak,
Coreea de Sud, Germania, Irlanda etc.
50% din participanții la Programul-pilot sunt foști lucrători
migranți, care s-au întors în țară
cu intenția de a lansa/dezvolta o
afacere, 19% au copiii și, respectiv, 19% au părinții plecați din
țară, 12% vor investi resursele financiare câștigate în străinătate
de soții lor.

INTERNAŢIONAL
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Exporturile de produse agroalimentare ale României
se apropie de un miliard de euro
Exporturile României de
produse agroalimentare în țările intra și extra comunitare s-a
apropiat de un miliard de euro,
până la finele lunii aprilie 2011,
în creștere cu 55% față de aceeași perioadă a anului trecut,
topul încasărilor fiind dominat
de porumb, țigări și semințe de
floarea soarelui.
Potrivit datelor Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), dacă în primele
patru luni ale anului 2010 au
fost exportate produse agroalimentare de 610,35 milioane
de euro, în aceeași perioadă din
2011 exporturile au totalizat
947,3 milioane euro. Importurile au înregistrat, de asemenea, o creștere în primele patru
luni ale anului, de 21%, valoarea acestora totalizând 1,409

miliarde de euro, față de 1,164
miliarde de euro, la finele lunii
aprilie 2010.
Creșterea exporturilor a
contribuit la o reducere a de-

Surplusul comercial al Chinei
a crescut în iunie
Surplusul comercial al Chinei - diferența pozitivă dintre
valoarea exporturilor și valoarea importurilor - a continuat
să crească in iunie, chiar dacă
producția industrială a scăzut
ușor. China a înregistrat o cifră
record, de 22,3 miliarde de dolari, surplus comercial în iunie,
în creștere puternica de la 13,05
miliarde în luna mai.
Totuși, contrar opiniei generale, creșterea economică a
Chinei este susținută nu atât de
exporturi, cât de rata masivă de
modernizare a țării și de transferul populațiilor dinspre mediul
rural către cel urban, considera
Carl Weinberg, economist șef la
High Frequency Economics.
China a raportat și o creștere a indicelui prețurilor de

consum cu 6,4 procente față de
anul trecut, creștere condusă în
primul rând de scumpirea alimentelor, ceea ce face ca principala problemă a Chinei să fie
legată de inflație.
Economia chineză a crescut
cu o rată anualizată de 9,7 procente în primul trimestru, datele oficiale ale PIB-ului urmând
să fie anunțate în mod oficial în
curând.

ficitului României în comerțul cu produse agroalimentare, care a scăzut cu 16,4% în
primele patru luni din 2011,
până la 462,56 milioane euro.

În aceeași perioadă din 2010,
deficitul României în comerțul cu produse agroalimentare a totalizat 553,78 milioane
euro.
Potrivit datelor MADR, cel
mai exportat produs pe piețele
intra și extra comunitare a fost
porumbul, care a adus României peste 175,6 milioane euro
pentru 533.306 tone, față de
aceeași perioadă din 2010 când
s-au obținut 91,68 milioane
euro pentru 443.331 tone. Din
exportul de țigări de foi, trabucuri și țigarete - 6.182 tone
- s-au încasat 117,1 milioane de
euro până la finele lunii aprilie
2011. Acestea au fost singurele
produse cu valoarea adăugată,
din top trei, care au mers pe
piața externă.
De asemenea, locul trei la

exporturi a fost ocupat tot de
materia primă, respectiv de
semințele de floarea soarelui,
care au adus încasări de 123,05
milioane de euro pentru o cantitate de 229.970 de tone. În
perioada similară din 2010 au
fost exportate pe piețele intra și extra comunitare circa
97.491 de tone de semințe de
floarea soarelui, în valoare de
39,5 milioane de euro.
În privința importurilor,
carnea de porc proaspătă, refrigerată sau congelată a fost
detronată din top trei de semințele de floarea soarelui,
circa 140.981 tone importate
în valoare de 85 de milioane de
euro. Porumbul a ocupat poziția a treia la importuri, valorând 65,66 milioane euro pentru 196.875 tone.

Dacă Italia cade, întreaga Europă cade
Criza monetară din Uniunea Europeană pare a se
adânci odată cu dezbaterea
din Italia cu privire la tăierile
rapide de costuri. Paul Nuttal,
europarlamentar englez, crede că problemele economice
cu care se confruntă Italia pot
reprezenta sfârșitul Uniunii
Europene.
„Acum, problema majoră
cu care se confruntă Uniunea
Europeană este Italia. Italia
este ce de-a treia economie din
zona euro. Cred că zona euro
se poate descurca cu Grecia și
Portugalia, dar dacă Italia cade,
întreaga Uniune Europeană
cade”, susține Nuttal.
El crede că filozofia monedei
unice europene nu are cum să
funcționeze.
„Totul a fost legat de politică, nu de economie. Ideea că

am putea avea
economii mediteraneene la
același nivel cu
economia Germaniei, cu economii în creștere rapidă precum a Germaniei, nu avea cum
să funcționeze
vreodată, și singurul mod de a
ieși din această
încurcătură este ca aceste țări
să revină la monedele lor naționale, să le devalorizeze, să înceapă să crească și să-și impulsioneze exporturile.
Iar în acest moment ele nu
își pot reduce deficitul, pentru
că monedele lor sunt controlate de Frankfurt, sunt controlate de Banca Centrală Europea-

nă, în loc să fie controlate de
Atena sau Lisabona sau chiar
de Dublin... Dacă zona euro
cade, pot spune cinstit că văd
totul năruindu-se. De aceea
suntem atât de disperați să
menținem Uniunea Europeană, de aceea suntem atât de
disperați să o salvăm”, explică
Paul Nuttal.

Omenirea, în pragul colapsului demografic:
șapte miliarde în 2011

De Ziua mondială a populației, care a fost celebrată în 11 iulie,
ONU a încercat să atragă atenția
opiniei publice mondiale asupra
suprapopulării planetei, ceea ce
o amenință cu un dezastru planetar: peste câteva decenii, oamenii
se vor confrunta cu o lipsă acută de alimente, apă și chiar aer,
transmite Reuters.

Într-un raport publicat pe
site-ul său, ONU semnalează
că până la sfârșitul acestui
an, populația lumii va atinge
7 miliarde de oameni, iar către 2023 - 8 miliarde. O astfel
de situație va afecta negativ
nivelul de trai al oamenilor. Deja 925 de milioane de
persoane suferă de foame pe
mapamond.
Conform
previziunilor
oamenilor de știință americani, până în 2050, populația
pământului ar putea ajunge
la 9 miliarde de persoane,
iar atunci oamenii vor începe
să se lupte la propriu între ei
pentru hrană.

Într-un discurs rostit cu
această ocazie, secretarul
general al ONU, Ban Kimoon, subliniază: “Avem
destulă mâncare pentru a
hrăni toată lumea și, totuși,
un miliard de oameni suferă
de foame. Bolile și epidemiile continuă să se răspândească în pofida progreselor
științei și medicinei.Conflictele, războaiele și cursa înarmărilor seamănă moarte și
suferință”.
Ban Ki -moon și-a exprimat speranța că mișcările
de masă populare, cum ar fi
“primăvara arabă” vor pune
capăt tuturor acestor inega-

lități. “În acest an am văzut
cum o putere populară gigantică poate învinge tirania
și disperarea, cerând să se
facă dreptate”, subliniază el
în discurs.
Lideri mondiali în creșterea populației sunt țările în

curs de dezvoltare, cărora le
revin 95% din creșterea populației pe glob.În viitorul
apropiat, cel mai populat stat
va fi India, în timp ce în țările
dezvoltate și în Europa numărul populației va continua
să scadă.
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te informează la timp,
oferindu-ţi cele mai bune
argumente în orice negociere!

Mulţi producători s-au convins

că este mult mai greu
să vinzi produsul
la un preţ convenabil,

decât să produci

Cum să facem
alegerea corectă?

 Abonamente AgraVista A, B, C

Publicitate banner
promovarea companiilor şi produselor/serviciilor acestora prin plasarea bannerelor promoţionale pe site-tul www.agravista.md.
Pentru detalii privind oferta de abonamente AgraVista sau publicitatea pe site-ul nostru,Vă rugăm
să vizitaţi secţiunea de înregistrare, urmând:
www.agravista.md sau să ne contactaţi la:
info@agravista.md; +373 (22) 23 56 96.

Sperăm că veţi deveni
ABONATUL NOSTRU FIDEL!

Abonament B



Abonament C

Publicitate AgraVista buletin
plasarea în buletinul AgraVista a unui articol
promoţional despre companie/produsele sale, ofertelor companiei sau a publicităţii.

Abonament A





Publicitate AgraVista buletin
1 pagină
210x297 mm

1/2 pagină
210x148,5
mm

2 pagină

30

25

3 pagină

25

20

4 pagină

20

15

color

30

20

15

alb-negru

20

15

10

Abonamente AgraVista

NOI VĂ PROPUNEM:
Abonamente AgraVista on-line
www.agravista.md este unicul portal informaţional din Moldova ce oferă informaţie operativă
şi analitică specializată pentru toţi operatorii pieţei
de fructe, legume şi cereale şi permite informarea
rapidă a tuturor abonaţilor portalului.
înregistraţi-vă pe www.agravista.md, selectaţi
unul din Abonamentele A, B, C! – şi la ora 6 dimineaţa primiţi direct pe e-mail ultimele preţuri pentru
fructe, legume şi cereale, ştiri recente din domeniul
economic, politica agrară, legislaţie, studii de piaţă,
tehnologii, idei de afaceri, cereri şi oferte de produse agricole.
abonaţii portalului au posibilitatea să-şi găsească
parteneri comerciali, realizând contracte de lungă
durată, să acceseze ofertele comerciale din Moldova, CSI, Europa, cât şi să-şi plaseze ofertele comerciale proprii.
cu ajutorul nostru sunt efectuate peste 500 tranzacţii anual, zilnic portalul este accesat de peste
500 utilizatori.



▪
▪

▪ Preţuri săptămânale angro pentru
58 fructe şi legume (Moldova,
Rusia, Polonia, Ucraina)
▪ Preţuri producători pentru fructe, legume şi cereale
▪ Preţuri mondiale cereale
▪ Monitorizare lunară a pieţei legumelor şi fructelor
▪ Studii lunare pe produse
▪ Analize statistice trimestriale exportimport (legume, fructe, cereale)
▪ Analize anuale ale sectorului cerealier
▪ Buletin financiar-legislativ
▪ Idei de afaceri
▪ Ştiri zilnice
▪ Cea mai recentă apariţie a ziarului
Agromediainform în format electronic
▪ Livrarea buletinului lunar AgraVista
în format electronic cu informaţia
cuprinsă în abonamentele A şi B
▪ Plasarea cererilor şi ofertelor proprii
pe www.agravista.md
▪ Valabilitate a ofertelor timp de 12
luni
▪ Promovarea ofertelor în ziarul Agromediainform
▪ Promovarea ofertelor pentru export.
Traducerea cererilor şi ofertelor
în limbile engleză şi rusă şi plasarea lor pe site-uri străine
▪ Cele mai recente oferte comerciale
▪ Ştiri zilnice
▪ Cea mai recentă apariţie a ziarului
Agromediainform în format electronic
▪ Plasarea lunară a unui articol promoţional despre companie şi
produsele sale
▪ Abonamentul C cuprinde accesul la
informaţiile şi serviciile incluse în
Abonamentele A şi B
▪ Livrarea buletinului lunar AgraVista
în format electronic cu informaţia
cuprinsă în abonamentele A şi B

Articol
promoţional
Publicitate
3 luni – 60
6 luni – 96
12 luni – 144

▪
▪

Preţurile sunt indicate pentru o apariţie în buletin.
Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

Plasarea ofertelor in buletin (listelor de
preţuri)
▪

3 luni – 45
6 luni – 72
12 luni – 99



1/4 pagină
105x148,5 mm

3 luni

6 luni

12 luni

15

25

50

Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

Publicitate banner
Apariţii
25%

50%

100%

Pagina de start, dimensiunea, pixeli: 120x60

20

30

50

Pagini interioare, dimensiunea, pixeli:120x60

10

20

35

▪
3 luni – 84
6 luni – 135
12 luni – 195

Acces gratuit pe site: Ştiri zilnice, Oferte comerciale,
Baze de date ale companiilor, Tehnologii, Istorii de
succes, Expoziţii şi conferinţe, Adrese utile
Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

▪
▪
▪
▪
▪

Preţurile, includ TVA şi sunt specificate pentru plasarea bannerului pe o
perioadă de o lună.
Periodicitatea apariţiei bannerelor e indicată în procente de la numărul total
de rulări.
Astfel, 25% din rulări înseamnă că bannerul va fi afişat la fiecare a patra
accesare a paginii.
Publicitatea pe paginile interioare sunt rezervate în categoriile: Companii şi
Produse.
Sistemul admite amplasarea publicităţii banner GIF, JPEG şi Flash.
Macheta (bannerul) pentru reclama vă aparţine sau poate fi realizată de
către noi, la indicaţiile Dumneavoastră.

CERERI ŞI OFERTE
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Cereri și Oferte – perioada 1 - 11 iulie 2011 (www. agravista.md)
OFERTE
Nume produs
Produse
apicole

Descriere produsului
Miere polifloră

Mini tractor T-12. Anul
Echipamente
2007. În stare foarte
agricole
bună
Roşii

Roşii de seră

Cantitate

CERERI
Regiune

500 tone

Glodeni, str.Suveranitatii 4/24,
Telefon: (249) 24069, Telefon mobil:
069306380, Fax: (249) 24069, Email:

1 unitate

Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236)
75207, Telefon mobil: 069357289

5 tone

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

Nume produs

Descriere produsului

Cantitate

Regiune

Albine si
viermi de
mătase

Familii de albine la preţ
rezonabil

3 unităţi

s. Fintinita, Telefon: (251) 41251

Produse de
morărit

Tărâţe

6 tone

s. Tirnova, Telefon mobil: 079503214

Produse
animaliere

Carne de vită în cantităţi
nelimitat
mari

r. Criuleni, s. Magdaceşti, Telefon
mobil: 069785108

Produse
animaliere

Carne de porc în
cantităţi nelimitate

nelimitat

r. Criuleni,s. Magdacesti, Telefon
mobil: 069785108

Ceapă

Ceapa calitativă

nelimitat

Drochia, s. Ochiul Alb, Telefon:
27032

Ardei dulce

Ardei dulce

1 tona

Ungheni, s Buzduganii de Jos,
Telefon: (236) 50275, (236) 93762,
Telefon mobil: 069784220

Usturoi în stare
proaspătă

Vaci mulgătoare

2 unităţi

Telefon mobil: 060364723

1 tonă

Falesti, s. Navirnet, Telefon: (259)
25973234

Bovine

Usturoi

Bovine

Vitei cu vârsta de 1 lună 4 unităţi

Telefon mobil: 060364723

Produse
apicole

Miere de albine de
salcâm

700 kg

Falesti, s. Risipeni, Telefon: (259)
259 79117

Porumb

Porumb boabe

1.5 tone

Telefon mobil: 060491969

Produse
apicole

Miere de albine de
calitate bună

Soia

Soia

1 tonă

Telefon mobil: 060491969

1 tonă

Falesti, s. Bocani Telefon: (259)
25992214

Grâu

Grâu

nelimitat

Telefon mobil: 069194990

Produse
apicole

Miere de albine de
salcâm

700 kg

Falesti, s. Pruteni, Telefon: (259)
025966651

Floareasoarelui

Floarea-soarelui

nelimitat

Telefon mobil: 069194990

1 unitate

Cantemir, s. Cania, Telefon: (273)
41-4-03, (273) 79958177, Telefon
mobil: 69509850

Floareasoarelui

Floarea-soarelui

nelimitat

Drochia, str. Independentei,48,
Telefon: (252)27032

Rapiţă

Rapiţă

nelimitat

200 kg

Nisporeni, s.Barboeni, Telefon: (264)
43636, Telefon mobil: 078049648

Drochia, str. Independentei,48,
Telefon: (252)27032

Soia

Soia

nelimitat

Drochia, str. Independentei,48,
Telefon: (252)27032

Varză

Varză

nelimitat

Telefon mobil: 069593838

Grâu

Grâu alimentar 23%
gluten, 95% IDC

3000 tone

Ungheni, str.Ungureanu 1, Telefon:
(236)25109, Fax: (236) 23764

Orz

Orz

2000 tone

Ungheni, str.Ungureanu 1, Telefon:
(236)25109, Fax: (236) 23764

Usturoi

Usturoi in cantităţi mari nelimitat

Drochia s. Chetrosu, Telefon: (252)
54526, Telefon mobil: 079972220

Echipamente Motor de camion ZILagricole
130
Ardei dulce

Ardei dulce

Încăperi frigorifice cu 3
Echipamente camere cu capacitate
3 bucăţi
agricole
de 200 tone se poate şi
câte una

Nisporeni, s. Cioresti, Telefon: (264)
23285, Telefon mobil: 069106722,
Fax: (264) 23285,

Roşii

Nisporeni, s.Balauresti, Telefon
mobil: 068470671

Roşii crescute în seră

1 tonă

Terenuri şi
construcţii

Teren agricol cu
suprafaţa de 1,5 ha

1 ha

Nisporeni, s. Cioresti, Telefon: (264)
23285, Telefon mobil: 069106722,
Fax: (264) 23285,

Pasări

Pui de o zi

nelimitat

Cantemir, s.Vadul lui Isac, Telefon:
(273) 2-30-66, (273) 75-3-40

Cartofi

Cartofi autohtoni

nelimitat

Telefon mobil: 069593838

nelimitat

Cantemir, s.Vadul lui Isac, Telefon:
(273) 2-30-66, (273) 75-3-67

Cartofi

Cartofi aprovizionare
săptămânală

200 kg

or. Orhei Telefon: (235) 22831, (235)
24596, Telefon mobil: 068882270

20 unităţi

Cantemir, s.Vadul lui Isac, Telefon:
(273) 2-30-66, (273) 75-5-71

Produse de
morărit

Făină de grâu,
aprovizionare lunară

1 tonă

or. Orhei Telefon: (235) 22831, (235)
24596, Telefon mobil: 068882270

10 unităţi

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

Morcov

Morcov în stare
proaspătă,
aprovizionare
săptămânala

400 kg

or. Orhei, str. Cupcea 13 Telefon:
(235) 28878, Telefon mobil:
69013244

Cantemir, s.Ciiet, Telefon: (273)
2-30-66, (273) 92-6-12

Tutun

Tutun

nelimitat

Orhei, str. C.Negruzzi, 99-A, Telefon:
(235) 23265, (235) 25623, Fax: (235)
25923

Pasări

Pui de 40 zile

Miei

Miei

Porci

Purcei cu greutatea de
20 kg

Porci

Porci greutate vie (1205 unităţi
150kg)
2 tone

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

Porumb

Porumb

Grâu

Grâu, roada anului 2011 10 tone

Cantemir, s.Ciietu, Telefon: (273)
2-30-66, (273) 67192417

Grâu

Grâu furajer

100 tone

Ungheni, s. Petreşti, Telefon: (236)
42561, Telefon mobil: 079045980

Produse
apicole

Miere de albină salcâm 1 tone

Cantemir, s.Cociulia, Telefon: (273)
68628075

Pepiniere
viticole şi
pomicole

Stoloni de căpşune
remontante

100 bucăţi

Ungheni, s. Chirileni Telefon:
(236)75399

Produse
apicole

Miere de albină polifloră nelimitat

Cantemir, s.Cociulia, Telefon: (273)
68628075

Porumb

Porumb

nelimitat

Orhei, s.Peresecina, Telefon mobil:
67188900

Grâu

Grâu

nelimitat

mun. Balti, Telefon: (231)54850,
Telefon mobil: 069735067

Grâu

Grâu

nelimitat

Orhei s.Mihalasa, Telefon mobil:
68727695

Orz

Orz

nelimitat

Orhei s.Mihalasa, Telefon mobil:
68727695

Ovăs

Ovăs

nelimitat

Orhei s.Mihalasa, Telefon mobil:
68727695

Brutărie Matador.
Echipamente Funcţionează la
1 bucata
agricole
motorină. Coace pâine
pe vatră fără tavă şi ulei

Nisporeni, s. Balauresti Telefon:
(264) 23857, Telefon mobil:
069926550

Floareasoarelui

Floarea soarelui,
recolta 2010

5 tone

Cantemir, s. Chioselia, Telefon: (273)
54-4-61

Cartofi
timpurii

Cartofi timpurii

20 tone

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

Castraveţi

Castraveţi

1 tonă

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

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

