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Parlamentul European, reunit
în sesiune plenară la Strasbourg, a
adoptat astăzi, cu o majoritate largă de voturi, recomandările din raportul Watson adresate Consiliului,
Comisiei și Serviciului European de
Acțiunea Externă (SEAE) de a oferi Republicii Moldova perspectiva
aderării la Uniunea Europeană în
viitor, transmite Agerpres.
Raportul a fost întocmit de europarlamentarul britanic Graham
Watson, membru al Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - ALDE și al Comisiei
pentru a afaceri externe a PE, și
conține o propunere de rezoluție cu
recomandările PE adresate Consiliului, Comisiei și Serviciului Euro-

pean de Acțiunea Externă (SEAE)
privind negocierile în curs de desfășurare dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în vederea
încheierii unui Acord de asociere.
„Republica Moldova se îndreaptă spre vocația sa europeană. Prin acest vot, Parlamentul
European recunoaște importanța
tot mai mare a Republicii Moldova în Europa și însemnătatea și
angajamentul său față de Uniunea
Europeană ca un partener cheie.
Succesul Republicii Moldova este
important pentru UE”, a afirmat
președintele PE, Jerzy Buzek.
„Parlamentul European susține
eforturile cetățenilor moldoveni.
Astăzi am subliniat în mod specific
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perspectivele europene ale Republicii Moldova. Perspectiva oferită
Republicii Moldova de către Consiliu, Comisie și SEAE o va încuraja
să continue reformele”, a mai spus
Buzek.
„Republica Moldova mai are
de depus multe eforturi, nu numai
pentru întărirea democrației și a
statului de drept, dar și pentru lupta împotriva corupției și rezolvarea
problemei sărăciei. Pentru a atinge
aceste obiective, este necesar să
ajungă la stabilitate politică, precum și la alegerea unui președinte”, a subliniat Buzek.
Președintele PE a salutat planul de acțiuni al Comisiei Europene privind liberalizarea regimului

de vize și și-a exprimat nerăbdarea
privind începerea „negocierilor
asupra Acordului de Comerț Liber
Aprofundat și Comprehensiv”. „Libera circulație și comerțul liber îi
vor ajuta pe moldoveni să-și construiască un viitor prosper”, a mai
spus el.
Buzek a salutat de asemenea
planurile de relansare a negocierilor internaționale privind rezolvarea conflictului transnistrean, adăugând că „Parlamentul European
face apel la o implicare mai puternică și directă a UE în rezolvarea
politică a conflictului din stânga
Nistrului, în concordanță cu principiul integrității teritoriale a Republicii Moldova”.

SATELE MOLDOVENEŞTI ÎN CRIZĂ DE VIAŢĂ
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Prețul grâului alimentar și furajer
este mai mic decât cel al orzului
Potrivit
specialiștilor
AGROinform, exportatorii de
cereale cumpără orzul direct
de la producător la un preț de
2.700-2.800 lei per tonă. În
același timp, pentru o tonă de
grâu furajer se oferă un preț
de 2.050-2.150 lei, iar pentru o tonă de grâu alimentar
2.350-2.400 lei, adică cu peste 15% mai puțin.
Andrei Zbancă, specialist agrobusiness în cadrul
AGROinform a menționat
că prețul mare la orz este
determinat de un operator
al unei companii internați-

onale, care se află pe piața
Republicii Moldova și are
contracte foarte mari pentru aceste cereale. “Reieșind
din faptul că producția de
orz este mică, ea se estimează la un preț mai mare. Cererea este mai mare decât
oferta. Fermierilor le este
convenabil să obțină un preț
bun. Această companie activează și în Ucraina și achiziționează orzul la un preț la
fel de mare”, a spus A. Zbanca, menționând că aceasta
este o situație sezonieră și
nu va dura mult.

Merele rusești vor face, în curând,
concurență celor moldovenești
Recolta globala de mere produse în
Federația Rusă a crescut de 1,5 ori în
ultimii 5 ani, pe când suprafața livezilor
s-a redus cu 10%. Aceasta semnifică că
producătorii ruși înregistrează o creștere
a producției de mere cu cca. 60-80 mii
tone anual, pe care le vând pe piața rusă.
Această tendință se va menține și în următorii ani.
Producătorii de mere din Republica Moldova trebuie să reflecteze asupra
tendințelor actuale ce se înregistrează pe
piața Federației Ruse, unde sunt exportate cca. 93% din volumul acestui produs.
În cadrul I-ei Conferințe Internaționale «Яблочный бизнес Украины,
России и Молдовы-2011», care a avut
loc la 11 august 2011 în or. Kiev au fost
făcute publice analize și prognoze ale
evoluției pieței ruse de mere pentru
sezonul 2011/2012. Astfel, specialiștii
APK-Inform (organizator al Conferinței)
au prezentat anumite constatări pe care
producătorii și exportatorii de mere din
Federația Rusă urmează să le ia în calcul.
În opinia specialiștilor AGROinform,
în ultimii trei ani crește ponderea merelor
moldovenești exportate în Federația Rusa
în prima parte a sezonului de comercializare (august-decembrie). Astfel, dacă
în sezonul de comercializare 2008/2009
raportul dintre merele exportate în prima
parte și a doua parte a sezonului a con-

stituit 65% la 35%, atunci acest indicator
pentru sezonul 2010/2011 a atins semnificația de 85% la 15%. Acest lucru ne vorbește despre o poziționare clară în timp a
exportatorilor de mere moldovenești pe
piața rusească. Rusia importa anual cca.
1,1 mil. tone de mere.
În Polonia, (principalul concurent
al merelor moldovenești pe piața rusă)
producția globala de mere așteptată
pentru anul 2011 este de 2,3 mil. tone
sau cu 24% mai mare față de 2010. Cu
mare certitudine se poate presupune că,
Polonia își va mări volumele de export pe
piața rusă, în special în a II-a jumătate
a sezonului 2011/2012 (ianuarie-mai).
Acest lucru va amplifica presiunea asupra prețurilor la mere pe piața rusească
în această perioadă.

Producția Globală de mere în UE
pentru 2011 este estimată la nivel de 10,2
mil. tone de mere, în creștere cu 5% față
de 2010.
Experții AGROinform consideră
că prețurile la mere pe piața internă,
în sezonul 2011/2012 nu se vor schimba esențial, în comparație cu sezonul
2010/2011. Astfel, pentru merele de
calitatea I prețurile estimate vor varia
în perioada septembrie-octombrie în
limitele de 5.5-7 lei/kg în dependență
de soi (neschimbate în comparație cu
2010), iar până la începutul lunii februarie 2012 acestea vor crește treptat. De asemenea, în 2011 se așteaptă o
creștere a exporturilor de mere cu cca.
30% și poate depăși cantitate de 200
mii tone.
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Crește prețul gazelor

 EDITORIAL

Scumpirea semnificativă a prețului de import al metanului face inevitabilă o nouă
ajustare a tarifelor pentru consumatori. Moldovagaz este în căutarea posibilităților
de a nu permite majorarea bruscă a acestora. Specialiștii din cadrul companiei
Moldovagaz spun că fără un preț adecvat întreprinderea s-ar putea confrunta cu
probleme la efectuarea plăților către furnizorul de gaze, concernul rus Gazprom.

Liliana BEREGOI

Gustul toamnei
2011
A trecut vara, am împachetat-o în valiza cu amintiri
și am depozitat-o la timpul
trecut. Ce am reușit să facem
vara aceasta? Am lucrat sau
ne-am odihnit, poate că voi
le-ați reușit pe ambele. Important e ca vara să nu fi trecut fără rost.
Pentru mine vara aceasta
a fost prea scurtă, mi-aș fi
dorit să mai dureze încă 2-3
luni…sau mai bine să nu se
termine niciodată.
Știu că mulți dintre voi
sunt acum în alertă, adunând recoltele mult așteptate. Și sper că rezultatele
pe care le-ați obținut sunt
pe măsura așteptărilor. Mai
sperăm să ne împărtășiți
și nouă despre experiența
anului agricol 2011, despre
planurile pe care le aveți și
despre culturile de valoare
înaltă pe care intenționați să
le cultivați.
Vom fi bucuroși să știm
că anul 2011 a fost unul bun
pentru producătorii agricoli, că ați obținut subvenții
și recolte mari, dar și prețul de comercializare a fost
unul bun.
Avem loc în paginile ziarului pentru fiecare din voi,
așa că nu ezitați să ne contactați.
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Există un curent de opinie
precum că Republica Moldova
deja a ajuns la nivelul Europei în
privința mărimii tarifelor la gaze
pentru consumatorii casnici.
În realitate, mai avem mult
pentru a egala statele UE la acest
capitol, chiar dacă în ultimii ani
costul combustibilului albastru s-a
majorat considerabil.

DE CE CONSUMATORII DIN
REPUBLICA MOLDOVA
PLĂTESC MAI PUȚIN LA GAZ,
DECÂT ȚĂRILE DIN UNIUNEA
EUROPEANĂ
Atât statisticile UE, cât și calculele efectuate de experții de la Centrul de Cercetări Economice „RIAAnalitika”, arată că la ora actuală
tarifele la gaze pentru consumatorii din țara noastră sunt printre
cele mai mici din această regiune a
Europei.
Astfel, potrivit unui rating privind prețul la metan pentru populație, elaborat de „RIA-Analitika”,
Republica Moldova se clasează pe
locul 27 din 32 de țări analizate.
Se constată că pentru moldoveni
gazul este de 3,5 ori mai ieftin decât pentru locuitorii din Suedia și
Danemarca. Ultima are suficiente resurse de gaz, dar a stabilit un
tarif mare pentru a stimula economisirea acestei resurse energetice
epuizabile.

Mai puțin decât moldovenii
achită doar consumatorii din Kazahstan, Rusia, Ucraina, Belarus și
Armenia. În cazul Kazahstanului și
Rusiei motivul este evident: aceste
state dispun de importante resurse
de gaze și își pot permite luxul de
a menține un tarif mai mic pentru
consumatori, chiar dacă în ultimii
ani și în aceste țări costurile au
crescut semnificativ.

RUSIA AR PUTEA REDUCE
CU 30% PREȚUL LA GAZE
Administrația întreprinderii
„Moldovagaz” spune că și în cazul
Ucrainei, a Belarusului sau a României, unde tarifele interne deseori sunt mai mici decât prețul de
import, există explicații adecvate.
„Nu este nimic surprinzător în
toate acestea. Ucraina și România
dispun de rezerve importante de metan și folosesc gazul extras din țară
pentru a-l livra la prețuri mai mici
consumatorilor casnici, decât cel de
import”, spune Alexandru Gusev,
președintele companiei Moldovagaz.
Potrivit lui Gusev, România extrage anual circa 11 miliarde de metri cubi de gaze, iar costul acestuia
este de 165 de dolari pentru o mie
de metri cubi. Și Ucraina extrage
circa 21 de miliarde de metri cubi
de metan.
„Din aceste motive, tarifele
pentru consumatorii casnici sunt
mai mici în Ucraina decât în Mol-

dova. În România sunt ceva mai
mari, dar sunt printre cele mai scăzute din UE, anume grație gazului
ieftin extras în țară”, precizează
președintele Moldovagaz.
Anul trecut, țara noastră a importat gaz la un preț de peste 250
de dolari pentru o mie de metri
cubi, Ucraina însă a plătit la import
260 de dolari, iar România - circa
360 de dolari.
Cât despre Belarus, apoi această țară, spre deosebire de Republica Moldova, importă gazul fără a
achita taxa vamală de 30%, aplicată de Rusia la exportul acestui
combustibil în alte state decât cele
care fac parte din Uniunea Vamală
Rusia-Belarus-Kazahstan.

DE CE VOR CREȘTE
TARIFELE
Evoluțiile de ultimă oră pe piața mondială și regională denotă că
în cel mai scurt timp va fi nevoie de
o nouă ajustare a tarifelor achitate
de consumatori. Or, prețul gazului
este în continuă creștere și aceasta
este rezultatul scumpirii petrolului
și a produselor petroliere.
Dacă în primul trimestru al
anului 2011 țara noastră a importat
gaz la prețul de 292,88 dolari pentru o mie de metri cubi, în al doillea
trimestru a plătit 321,71 dolari, iar
în al treilea trimestru prețul estimat este de 361,17 dolari.
Calculele specialiștilor de la

Moldovagaz arată că, dacă prețurile mondiale la produsele petroliere
vor rămâne înalte, în al patrulea
trimestru al acestui an vom plăti
un tarif de import de 401,06 dolari
pentru o mie de metri cubi de gaz.
În consecință, prețul mediu al
gazului importat în Moldova pentru întreg anul 2011 va fi de 341 de
dolari, cu 12% peste nivelul luat în
calcul de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
(ANRE) la aprobarea tarifului în
vigoare.
În realitate, ar fi nevoie de o
ajustare mai semnificativă a tarifului. Or, pentru primele nouă
luni ale anului 2011, prețul mediu
de import practic va fi de circa 305
dolari pentru o mie de metri cubi,
valoare egală cu cea inclusă în tariful în vigoare.
Ținând cont că de la 1 octombrie prețul de import va fi de circa
401 dolari, apoi ar fi necesară o
ajustare cu circa 30%.
„Este evident că nu va fi o asemenea majorare. Pentru aceasta
administrația Moldovagaz depune
toate eforturile, inclusiv negociază
cu Gazprom obținerea unor reduceri de preț în cadrul noului contract de import pentru cinci ani, începând cu anul 2012. Totodată, un
alt factor pozitiv îl constituie aprecierea leului față de dolar”, explică
Alexandru Gusev.
Conducerea Moldovagaz mai
anunță că a prezenta la ANRE toate calculele și informațiile necesare
pentru ajustarea tarifelor pentru
consumatori.

SUNTEM ÎN UE
LA PREȚURI
Dacă la tarifele pentru gaze
suntem încă departe de Europa, la
alte resurse energetice putem spune că ne-am integrat deja în UE și
suntem „în rând cu lumea”. Astfel,
prețurile benzinei și motorinei în
țara noastră aproape le-au egalat
pe cele din multe state din Uniunea
Europeană.
Asta chiar dacă taxele și accizele aplicate la importul acestor
produse petroliere sunt de câteva
ori mai mici în țara noastră comparativ cu cele în vigoare în țările
membre ale UE.
La energia electrică este aceeași
situație. Specialiștii de la Centrul
de Cercetări Economice „RIA-Analitika” chiar s-au arătat surprinși că
tarifele la curentul electric pentru
consumatorii casnici din Republica
Moldova sunt deja mai mari decât
cele din Bulgaria și le-au egalat pe
cele din Țările Baltice, România și
alte state.
ADEVĂRUL
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Succesul nu este un fruct care cade singur
din pomul vieții în palma omului
Pavel Rusu a devenit agronom nu la insistența părinților
sau la îndemnul prietenilor,
și-a ales profesia din dragostea
pentru pământ și din dorința de
a-l îngriji. A activat în calitate
de agronom într-o gospodărie
agricolă din satul vecin, iar în
anul 1995 a înregistrat propria
gospodărie țărănească. Împreună cu soția Natalia care este
la fel agronom de specialitate
au decis să înceapă afacerea de
la creșterea puieților de piersic.
Pentru început au pus în pământ sâmburi de piersic, ulterior copăceii răsăriți i-au altoit.
Astfel au plantat 11 ha livadă de piersic, dintre care 6 sunt
deja în rod. Soiurile pe care leau selectat sunt diferite: Early
Redhaven, Redhaven, Cresthaven, Favorit, Cardinal, atât timpurii, cât și târzii.
Recoltatul piersicilor în livadă începe în a doua jumătate a
lunii iunie și se termină în septembrie. Fiind agronomi, Pavel
și Natalia respectă cu strictețe
cerințele tehnologice, livada este
cultivată, stropită de trei ori.
Având o experiență bogată
în domeniul culturilor multianuale, gospodarii au pus accentul pe dezvoltarea culturilor cu
valoare înaltă – fructe și struguri. Au procurat terenuri pe

care au plantat livadă de măr,
pere și caise. Au plantat chiar si
o pădure. Pentru anul următor
planifică să planteze viță de vie
soiuri de masă și să extindă suprafețele de prun.
Se isprăvesc cu toate fiind
îndrăgostiți de pământ. Lucrează din zori și până noaptea
târziu pentru a le reuși pe toate.
Și rezultatele obținute îi încurajează: în vara curentă au fost cei
care au ieșit cu primii piersici la
piață, pe care i-au comercializat
cu 20,00 lei/kg. Acum comercializează piersici târzii. În anul
curent au obținut o recoltă de
20 tone de piersici la hectar.
Fiind membru al Centrului pentru Inițiativă Privată
Ungheni Pavel Rusu participă
la seminarele și instruirile organizate de Centru. GȚ „Pavel
Rusu” este plasată în baza de
date a site-ului www.agravista.
md, unde sunt plasate ofertele fermierului. Cele mai mari
probleme cu care se confruntă
domnul Rusu sunt legate de comercializare ca și la toți fermierii din republică. La moment
fermierul comercializează producția pe piețele din republică.
Intermediarii iau producția direct din livadă.
Pentru a-și valorifica producția obținută la un preț mai

mare intenționează să construiască un frigider cu o capacitate
de 80-100 tone.
La moment, fermierii sunt
preocupați de căutarea încăperii sub frigider. Vor accesa un
credit pentru a procura utilajul
frigorific. Visează la o variantă
ideală – să-și construiască frigider chiar în livadă, care este
plantată la câțiva metri de traseul Ungheni – Bălți și la circa

4 km de la punctul de frontieră
Sculeni. Construcția frigiderului va da posibilitate fermierului să-și rezolve problema
legată de comercializarea producției: piersicul va fi pus la
păstrare și va fi comercializat
după sezonul de recoltare la un
preț mai înalt. În așa mod vor fi
păstrate merele, perele și strugurii de masă.
Succesul nu este un fruct

Unitatea Consolidată pentru
Implementarea Programelor IFAD
(UCIP-IFAD)

care cade singur din pomul
vieții în palma omului, spunea Seneca. Numai muncind
cu perseverență poți obține lucruri frumoase. Acest lucru este
caracteristic pentru Natalia cu
Pavel Rusu: livezile plantate de
ei sunt de o frumusețe rară care
vor servi copiilor, nepoților și
strănepoților.
Marina RADU,
CIP Ungheni

Federaţia Naţională a Agricultorilor
din Moldova „AGROinform”

Proiectul „Programul de dezvoltare a nucleelor de producere şi marketing a fructelor”
finanţat de Fondul Internaţional de Dezvoltare a Agriculturii (IFAD) prin intermediul
Programului de Servicii Financiare Rurale şi de Marketing (PSFRM)

GRAFICUL SEMINARELOR
SEPTEMBRIE 2011
„Asigurarea calităţii fructelor moldoveneşti prin tehnologii
moderne de recoltare şi păstrare”
Ora
Localitatea
Data
Experţi
1. Orhei, s. Susleni
Iurie Calin
14 septembrie 2011
10:00
GŢ „Beiu Filip”
Alexandru Chirtoacă
2. Ocniţa, s. Pocrovca
Iurie Calin
SRL „Grinvitas-Nord”
15 septembrie 2011
11:00
Alexandru Chirtoacă
(magazin agricol)
3. Floreşti, s. Domulgeni
Iurie Calin
20 septembrie 2011
10:00
SRL „Domulterra”
Alexandru Chirtoacă
4. or. Soroca,
Iurie Calin
22 septembrie 2011
10:00
SRL „Alfa-Nistru”
Alexandru Chirtoacă
5. Briceni, s. Colicăuţi
Iurie Calin
23 septembrie 2011
11:00
SRL „Normexim”
Alexandru Chirtoacă
6. Edineţ, s. Cupcini
Iurie Calin
24 septembrie 2011
11:00
SRL „Nic-Ol”
Alexandru Chirtoacă
Fermierii care produc fructe (mere, prune) şi 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 şi
modulul practic la obiecte de demonstrare (livezi moderne).
Toate instruirile sunt gratuite.

ACTUALITATE
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Republica Moldova este consumatoare La Oslo s-a desfășurat forumul
economic Moldova-Norvegia
de granturi și credite
Republica Moldova este consumatoare de granturi și credite
și nici pe departe nu influențează
agenda donatorilor. În ultimii ani,
țara noastră beneficiază de fonduri
generoase, însă, eficiența utilizării
acestora poate fi ușor pusă la îndoială. De această părere sunt experții IDIS «Viitorul» care au elaborat,
în premieră, studiul «Evaluarea
capacității de absorbție a asistenței
externe acordate Republicii Moldova».
Autorii remarcă că o reușită a
Guvernului este îmbunătățirea relațiilor cu donatorii. Însă, asistența
acordată este concentrată, preponderent, pe sectoarele sociale,
justiție și bună guvernare și doar
10 la sută revine sectorului real al
economiei.
Leonid Litra, expert IDIS «Viitorul» spune că: „Se formează impresia că se creează mai mult cauza
decât efectele. Dar, în același timp,
acest lucru este discutabil pentru
că asistența se oferă pe sectoare sociale și nu poate fi oferită sectorului
real al economiei”.
Acest lucru se întâmplă, în
mare parte, din cauza capacității administrative scăzute. Astfel,
atenția se focusează pe adoptarea
politicilor și mai puțin se insistă pe

obținerea unor rezultate concrete.
Experții constată că în locul unităților de implementare a diverselor
proiecte este necesar de a investi în
capacitatea Guvernului pentru ca
acesta să se descurce, ulterior, pe
cont propriu și pentru a scădea dependența de donatori. Din punct de
vedere macro economic, absorbția
fondurilor nu este o problemă pentru RM. În următorii 2-3 ani, țara
noastră poate chiar majora rata
asistenței financiare, însă, în acest
caz există și anumite riscuri.
„Unul din riscurile de bază, în
cazul majorării asistenței financia-

re, ar fi că datorită fluxurilor mari
de asistență pot fi create dezechilibre la nivel valutar și poate provoca aprecierea drastică a monedei
naționale”, afirmă Corina Gaibu,
expert IDIS «Viitorul».
Practica internațională recomandă ca pragul asistenței financiare străine să nu depășească rata
de 5 la sută din PIB. În studiu, experții mai recomandă autorităților
să gestioneze prudent datoria publică externă și să utilizeze fondurile acordate, cât mai mult posibil,
pentru producere și nu pentru consum curent.

În cadrul vizitei delegației
moldovenești în Norvegia, condusă de premierul Vladimir Filat,
miercuri la Oslo s-a desfășurat
forumul economic MoldovaNorvegia.
Serviciul de presă al Guvernului a relatat că la deschiderea
forumului Filat și-a exprimat
speranța că întrevederea oamenilor de afaceri din cele două țări
va contribui la consolidarea unei
colaborări reciproc avantajoase.
„Așteptăm investiții în țara
noastră și intensificarea schimburilor comerciale dintre cele
două țări. Forumul va ajuta participanții să identifice oportunitățile de colaborare, astfel încât,
în scurt timp, să fie lansate proiecte concrete”, a spus premierul
Și ministrul pentru Comerț și
Industrie, Trond Giske, și-a exprimat speranța că evenimentul
va duce la consolidarea relațiilor
și identificarea posibilităților de
colaborare.
Potrivit lui, creșterea economică a Moldovei denotă un mare
potențial de dezvoltare.
În cadrul vizitei în Norvegia
Filat s-a întâlnit și cu vicepreședintele Parlamentului norvegian,
Per-Kristian Foss.
La întrevedere au fost abor-

date subiecte ce țin de relațiile
moldo-norvegiene, situația internă din Republica Moldova și
cooperarea multidimensională
dintre cele două state.
Per-Kristian Foss a declarat
că, deși Norvegia nu este membră a UE și nu prevede să adere
în viitorul apropiat, ea susține
aspirațiile RM privind aderarea
la UE și este dispusă să ofere
asistență în realizarea acestui
obiectiv.
Vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Iurie Leancă, care face parte din delegația moldovenească,a
semnat cu omologul său norvegian și Jonas Gahr Store Acordul
de facilitare a regimului de vize
între Moldova și Regatul Norvegiei. Conform documentului
semnat, unele categorii de cetățeni, cum sunt elevii, studenții,
jurnaliștii, reprezentanții societății civile, șoferii de cursă lung,
sportivii, vor beneficia, în regim
facilitar, de viză pentru o perioadă de ședere de 90 de zile.
Prin vizita la Oslo premierul
Vladimir Filat și-a încheiat turneul în țările scandinave, început pe 11 septembrie. În cadrul
deplasării el a vizitat Finlanda,
Suedia și Norvegia.

21 de instituții medicale din Moldova Plătitorii de TVA vor prezenta, în mod obligatoriu rapoarte electronice
Începând cu 1 ianuarie 2012, plătitorii contribuabililor vizați (conducătorul, con- turilor gratuite electronice de autentificare.
vor beneficia de suport financiar
de TVA vor prezenta, în mod obligatoriu, tabilul-șef, altă persoană împuternicită cu
Potrivit datelor Inspectoratului Princidările de seamă fiscale utilizând metode drept de semnare a dărilor de seamă), vor pal de Stat, informațiile cu privire la data,
din fondul CNAM
automatizate de raportare electronică prin fi nevoite să se prezinte în intervalul lunilor locul prezentării și lista documentelor ne-

21 de instituții medicale din Moldova vor beneficia în
anul curent de suport financiar din fondul de dezvoltare și modernizare a Companiei Naționale de Asigurări în
Medicină (CNAM) Comisia CNAM a aprobat 23 de proiecte din totalul de 99 depuse la concurs.
Surse din cadrul CNAM au relatat că banii pentru
implementarea proiectelor câștigătoare sunt direcționați
preponderent spre procurarea și instalarea dotărilor medicale de diagnostic și tratament.
De suport financiar vor beneficia spitalele raionale
din Glodeni, Taraclia, Telenești, Căușeni, Cimișlia, Ungheni, Nisporeni, instituțiile medicale din satele Sipoteni, Peresecina, Pîrjolteni, Rudi.
Totodată, noi proiecte vor fi implementate la Spitalul Clinic Republican, Institutul Oncologic, Institutul de
Neurologie și Neurochirurgie, Spitalul clinic de traumatologie și ortopedie, la Centrele medicilor de familie din
Cimișlia și Leova, la Institutul de Cardiologie și la Centrul
Național Științifico-Practic de Medicină de Urgență.
De mijloace vor beneficia și Ministerul Sănătății și
Policlinica Cancelariei de Stat.
Pentru realizarea proiectelor au fost alocați 45,3 mil.
lei. Mai puțin de 2 mil. lei au rămas nesolicitați. Suma
fondului pentru anul 2011 constituie 55 mil. lei, ceea ce
este cu 37,9 mil. lei mai mult decât în 2010.

intermediul serviciului „Declarație electronică”.
Astfel, persoanele responsabile ale

septembrie-decembrie 2011, pentru semnarea Acordului de conectare la serviciul
„Declarație electronică” și ridicarea semnă-

cesare, vor fi aduse la cunoștința contribuabililor de către inspectoratele fiscale de stat
teritoriale de care aceștia sunt deserviți.

Dimax-Impex SRL MD-2068, mun. Chisinau, str. Kiev 6/1
tel. 00373 022 43-03-76

069 14 80 14

fax. 00373 022 43-48-25

e-mail dimaximpex@mdde.org
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3 lei – preț exagerat pentru grâu în anul curent
Asociația Exportatorilor de Cereale din Moldova împreună cu filiala din republica Moldova
a companiei SGS au organizat la 5 septembrie,
curent conferința națională cu tematica: Producerea cerealelor și oleaginoaselor, depozitarea și
exportul. Situația actuală și perspective.
În cadrul conferinței au fost abordate teme ce
țin de producerea și exportul cerealelor.
Alexandru Slusari, președinte al UniAgroProtect a menționat că prețul la grâu în anul curent
este mai mic decât în 2010, iar 3 lei pentru un

kilogram de grâu este exagerat. Slusari afirmă că
prețul cerealelor pe piața moldovenească este influențat de mai mulți factori cum ar fi:
- reluarea exportului de cereale de către Rusia
- recoltă bună de cereale în țările vecine
- prețurile pe piețele externe, etc.
În cadrul conferinței producătorii de cereale
au avut ocazia să participe la un dialog deschis cu
responsabili de la Ministerul Agriculturii, Calea
Ferată, Vamă.

Asociația Producătorilor
Federația Rusă ar putea renunța
de Fructe a participat
la produsele moldovenești
la conferința merelor de la Kiev
7 membri ai Asociației
Producătorilor de Fructe
din Moldova au participat
la I-a conferință internațională «Яблочный
бизнес Украины, России
и Молдовы-2011», care a
avut loc la 11 august 2011
în or. Kiev.
Membrii asociației au avut
ocazia să obțină cele mai recente informații și tendințe de dezvoltare a businessului cu mere.
În cadrul conferinței, specialiști din 18 țări au relatat despre cele mai moderne direcții
ale investițiilor în ramura producerii merelor, au fost făcute
publice analize și prognoze ale
evoluției pieței ruse de mere
pentru sezonul 2011/2012.
Producătorii s-au familiarizat cu cele mai moderne tehnologii ale ramurii merelor,
tendințe de manipulare și post
recoltare, cu prognozele efectuate de instituțiile mondiale

și regionale referitoare la producere și preț pentru sezonul
2011-2012, modificări în preferințele consumatorului de mere
referitor la diferite soiuri, pe
diferite piețe.
Un aspect important în cadrul conferinței a fost legăturile
stabilite cu potențiali clienți din
Federația Rusă și Ucraina: rețele de supermarketuri care au
manifestat interes față de fructele moldovenești.
Membrii asociației au rămas
satisfăcuți de cele văzute, iar
prezentările și materialele obținute în cadrul evenimentului îi
pot ajuta la adoptarea deciziilor
privind înființarea noilor plantații, alegerea soiurilor noi de
măr cu perspectivă, construcția
depozitelor frigorifice.
(Notă:
producătorii
care doresc să facă cunoștință cu materialele conferinței pot apela la numărul de tel. 21 02 26).

Importatorii de mere din
Federația Rusă amenință că
vor renunța la produsele moldovenești din cauza că acestea
nu corespund cerințelor pieței.
În aceste condiții, treptat, dar
sigur, Moldova pierde teren în
fața exportatorilor europeni.
Piața Pokrovskaia este cea
mai mare piață agricolă din Europa, dar și locul în care moldovenii își vând 90 la sută din
produsele, exportate în Federația Rusă. În această perioadă, în
piața de la periferia Moscovei
se vând, în fiecare zi, în medie,
câte 300 de camioane de fructe,
preponderent mere. Tendința
este, însă, în scădere, afirmă
importatorii ruși.
„Firmele din Rusia nu mai
cumpără mere fără ambalaj,
dar Moldova vinde încă mere
fără a fi sortate în prealabil.
Ele sunt sortate manual și nu
corespund cerințelor înaintate de rețelele de comerț”, a
declarat Serghei Șciavliov, importator.
În aceste condiții, producătorii de mere din Moldova nu

exclud că într-o zi vor rămâne
fără piață de desfacere.
„Dacă în următorii ani nu
se va schimba nimic, vom avea
o mare problemă. Nu vom mai
avea unde exporta produsele
noastre, pentru că nu se respectă standardele impuse, iar mentalitatea noastră este departe
de cea europeană”, a explicat
Maxim Gusac, exportator.
În opinia ministrului Agriculturii, Vasile Bumacov, calitatea
fructelor nu este singura problemă a producătorilor moldoveni.

„O rețea de supermarkete,
cât de bună nu ar fi marfa, dacă
nu ești capabil să livrezi cantitatea necesară și ritmul necesar
nu ești acceptat”, a punctat Bumacov.
Anul trecut exporturile de
mere din Moldova în Rusia au
fost evaluate la 6,6 milioane
de dolari. Doar Moscova are o
populație de aproape patru ori
mai mare decât a Republicii
Moldova, iar salariul mediu în
capitala rusă a ajuns la o mie
de euro.

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

INSTRUIRI

nr. 15 (100) 20 septembrie 2011 

7

Companiile din Moldova vor beneficia de consultanță
gratuită privind operațiunile postrecoltare a strugurilor
de masă și mecanizarea practicilor agricole
Companiile agricole din Moldova vor beneficia pe parcursul lunii
septembrie de consultanță americană gratuită, axată pe operațiunile
postrecoltare a strugurilor de masă
și mecanizarea practicilor agricole
în corespundere cu tendințele de ultimă oră în domeniu. În acest scop,
doi experți din SUA vor vizita Moldova pentru a acorda asistență pe
bază de voluntariat în cadrul Programului USAID „De la Fermier la Fermier”, implementat în țara noastră
de CNFA.
Dean Wheeler este președinte al
unei companii de consultanță agricolă din statul american California
și, în perioada 5-20 septembrie, se
va afla în Moldova pentru a efectua
un transfer de experiență privind
tehnologiile postrecoltare a strugurilor către SRL „Podgoreni” din satul
Lingura, raionul Cantemir. Expertul
va oferi instruiri managementului
și personalului SRL „Podgoreni” în

efectuarea adecvată a operațiunilor
de recoltare, aplicarea celor mai potrivite metode și materiale, precum
și a standardelor avansate de răcire,
depozitare, transportare și combatere a dăunătorilor, conform practicilor din SUA și Uniunea Europeană.
De asemenea, în perioada 13-30
septembrie, Roger Read, specialist
în marketing, care dispune de o expertiză bogată în oferta de pe piață
și exploatarea mașinilor agricole, va
asista cooperativa Agro-Valion din
orașul Cimișlia în determinarea tehnicii și a echipamentelor necesare.
Roger Read va conlucra cu reprezentanții cooperativei la identificarea
surselor de asistență tehnică existente în Moldova și a potențialilor
furnizori de echipament și mașini
agricole. Expertul va ghida cooperativa în stabilirea poziției optime pe
piața serviciilor de reparație și întreținere a echipamentului agricol.
Pe parcursul diferitor perioade

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova

ale lunii septembrie, alți doi experți
americani își vor încheia vizitele în
Moldova. Profesorul Tom Cadwallader, agent de extensiune specializat
în dezvoltarea agriculturii și antreprenoriat la Universitatea din Wisconsin, își va finaliza activitatea de
evaluare a activității Parcului științifico-tehnologic INAGRO al Academiei de Științe a Moldovei. Totodată, Jim Valentine, specialist în procesare, ambalare și marketing, se va
afla în cadrul companiei TAI-NA din
Chișinău pentru a acorda asistență
în elaborarea designului ambalajului pentru exportul sosurilor și marinatelor pe bază de soia.
Asistența FTF se concentrează pe
producerea și prelucrarea fructelor,
legumelor și a laptelui și este destinată atât întreprinderilor gazdă, cât
și tuturor fermierilor, cooperativelor
sau companiilor agricole care solicită consultanță în timpul aflării voluntarilor în Moldova.

AGROinform oferă FINANŢARE

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

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

CNFA este o organizație pentru dezvoltare internațională din SUA, creată
în anul 1985, care își dedică activitatea
creșterii veniturilor rurale prin fortificarea capacităților fermierilor și antreprenorilor rurali. Activitatea CNFA
se axează pe dezvoltarea agriculturii
pe baza inițiativelor de facilitare a
accesului la piață, creștere a competitivității afacerilor agricole, sporire a
productivității și creștere a accesului la
finanțe și mijloace de producție pentru
întreprinderi. Pe parcursul ultimei decade, CNFA a obținut performanțe importante în Africa, Europa de Est, Orientul Mijlociu și Asia Centrală, gestionând programe de dezvoltare a agriculturii în valoare de peste 200 mil. de
dolari. În Republica Moldova, CNFA
implementează în prezent Programul
De la Fermier la Fermier în valoare de
2,5 mil. de dolari cu durata de cinci ani
și a finalizat recent Proiectul Dezvoltarea Businessului Agricol în valoare de
12 mil. de dolari.

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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Asigurarea calității fructelor
și transportării la depozite
Necătînd la progresul tehnologiilor și utilajului pentru
păstrarea fructelor, cert rămâne faptul, că nici una din ele nu
poate îmbunătăți calitatea fructelor păstrate. Calitatea fructelor poate fi doar menținută,
fiind formată în livadă.
Factorii din livadă, care influențează capacitatea de păstrare a fructelor:

Factorii ecologici: influența solului; temperatura aerului; precipitații atmosferice.

Factorii agrotehnici:
irigarea; aplicarea micro și macroelementelor.
Sub aspectul pregătirii fructelor pentru depozitare îndelungată un rol deosebit îl are
Calciul. Calciul este extrem
de important pentru calitatea
fructelor și în special după recoltare, în următoarele aspecte:
Defectele fructelor - nivelul scăzut de Calciu în fructe reprezintă cauza majoră pentru apariția
miezului amar sau a bolii petelor negre, precum și a apariției
întăriturilor în țesut. Fermitatea fructelor - cu cât fructul
conține mai mult Calciu, cu atât
perioada de depozitare este mai
lungă, iar fructul își va menține calitatea/ fermitatea bună.
Conținutul scăzut de Calciu în
măr reduce atât fermitatea, cât
și durata posibilă de depozitare.
Un moment foarte important pentru păstrarea merelor,
și îndeosebi a prunelor este
aplicarea ultimelor tratamente
cu fungicide pentru combaterea
bolilor provocate de ciuperci.
În Republica Moldova sunt disponibile mai multe preparate,
pentru aplicarea lor este nevoie
să consultați specialiștii din domeniul protecției plantelor.

Pregătirea depozitului
frigorific și ambalajelor
pentru păstrare
Pentru a evita apariția multor boli, provocate de ciuperci,
cel mai important factor este
menținerea igienei depozitului
și a ambalajelor pentru păstrare.
Odată cu răspândirea frigiderelor moderne, construite
din panouri “sandwich” și podelelor din beton șlefuit, acoperit cu strat protector, a devenit
mai simplă menținerea igienei.
Aceasta se datorează faptului,
că aceste materiale fi mai greu
infectate de sporii ciupercilor și
sunt mai ușor de spălat.
Cea mai bună perioadă pentru spălarea pereților și podelelor este îndată după eliberarea
camerelor, mai bine primăvara.
În țările dezvoltate, pe piață
sunt disponibile o mulțime de
preparate speciale pentru dezinfectarea spațiilor frigorifice
cu efect antibacterial. În Republica Moldova se utilizează soluții de “Înălbitor”, care conține
clor. Spălarea are loc cu ajutorul periilor.
După spălare spațiile frigorifice trebuie uscate și aerisite,
lăsându-se ușile deschise pentru o perioadă de câteva săptămâni.
Înaintea sezonului de păstrare e posibilă dezinfecția camerelor cu SO2, care se poate
efectua prin arderea pucioasei
(sulfului). Doza de aplicare este
de 1-2 grame la 1 metru cub de
spațiu. Tratarea se va efectua
în încăperea uscată timp de 1-2
ore cu ușile închise, după ce se
va efectua aerisirea camerelor.

Containerele pentru păstrarea merelor se vor curăți imediat după descărcarea lor. Este
important să se curețe minuțios
de resturile și deșeurile rămase,
mai ales containerele murdare
cu rămășițe de mucegai. După
aceasta ele trebuie scoase la
aer liber și depozitate până la
următorul sezon. În mod ideal
ele trebuie păstrate afară în loc
aerisit și protejat de precipitații, sub un acoperiș.
Înainte de recoltare va fi benefică tratarea containerelor
cu SO2, care se poate efectua în
camion în timpul transportării
lor în livadă.

Recoltarea fructelor
Pentru depozitarea de lungă durată și obținerea calității

înalte a fructelor după păstrare cel mai important moment
este aprecierea corectă a
termenului optim de recoltare. Pentru stabilirea termenului optim de recoltare este
necesar de apreciat gradul de
maturitate a fructelor. Evidențiem doua stadii de maturitate a merelor:
1. Fructul maturat - este
fructul care este capabil fiziologic să se coacă natural independent – chiar dacă fructul
încă nu este bun pentru a fi
consumat, acesta este dezvoltat
suficient pentru ca după recoltare amidonul din acesta să se
transforme în glucoză, fructul
să devină suculent, să se schimbe culoarea pieliței, etc.
2. Fructul copt - fructul
care se află într-o stare fiziologică aptă de a dispersa semințe
viabile. Din punct de vedere gastronomic, fructul copt este acel
fruct ce a atins calitățile alimentare optime – este suculent, cu
pulpă moale, dulce și aromată și
o culoare bună a pieliței.
Recoltarea prea devreme a
merelor va avea următoarele
efecte:
- scăderea recoltei la hectar
- aspect exterior inferior –
colorația slabă și dimensiuni
mici a fructelor
- calități gustative slabe vor fi acre, vor avea gust de
amidon, conținut scăzut de glucoză, nu vor avea gustul și aroma specifică soiului
- în perioada păstrării - vor
fi succeptibile dereglărilor fiziologice, și anume opărelii, ofilirii, mucegaiurilor.

Recoltarea prea târzie a merelor va avea următoarele efecte:
- roadă înaltă la hectar
- cantitatea sporită de fructe
căzute
- aspect exterior superior
– colorația bună și dimensiuni
mari a fructelor
- calități gustative înalte gustul, aroma, dulci,
- în perioada păstrării –
sensibil la vătămări mecanice și
la boli fiziologice – făinare, uleierea pieliței, fermitate scăzută,
reducerea drastică a termenului de păstrare.
De aceea, fructele trebuie recoltate în termeni optimi.
Pentru aprecierea acestui termen sunt folosite o mulțime de
metode, și anume:
1. Încetarea
creșterii
fructelor în volum
2. Desprinderea ușoară
a fructelor de pe ramură
3. Dezvoltarea semințelor și culoarea lor
Semințele de măr se colorează în brun sau negru odată
cu maturarea lor în interiorul
fructului. O clasificare medie
pentru culoarea semințelor
poate fi făcută în felul următor:
toate semințele sunt de culoare albă; culoarea brună începe
să se distingă la capătul ascuțit
al semințelor; 1/4 din semințe
sunt cafenii; 1/2 din semințe
sunt brune; 3/4 din semințe
sunt brune sau toate semințele
sunt brune. Înregistrați media
pentru fiecare măr evaluat. Semințele fructelor mature sunt
de culoare brun închis până la
negru.
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în timpul recoltării
specializate
4. Suma temperaturilor
efective peste 5 grade de la
sfârșitul înfloririi până la
recoltare
5. Numărul de zile de la
sfârșitul înfloririi până la
recoltare
Perioada cuprinsă între
înflorirea completă și recolta
de facto este relativ constantă
pentru fiecare soi în parte. Cu
toate acestea, când se mențin
înregistrările privind temperatura și se calculează unitățile
de căldură, se obține o estimare
mai bună. Mai jos este indicată
perioada medie cuprinsă între
înflorirea completă și atingerea
maturității următoarelor soiuri
de mere:
Soi

Jonathan
Red Delicious
Golden Delicious
Mantuaner
â
Wagner
Premiat

Zile
până la
maturitate

135-145
145-155
150-160
140-145
145

6. Nivelul de etilenă endogen (în interiorul fructului)
Această metodă este puțin
aplicabilă pentru pomicultori,
fiindcă procedura este complicată și se efectuează cu ajutorul hromatografului, care este
foarte scump.
7. Testul Amidon-Iod
Aceasta este una dintre cele
mai simple și sigure metode
pentru determinarea maturității majorității soiurilor de mere.
Odată cu coacerea mărului,
amidonul acumulat natural se
transformă în glucoză. Acest

test măsoară nivelul transformării din amidon în glucoză.
Echipamentul pentru testul
Amidon-Iod constă dintr-un
pulverizator de un litru operat
manual umplut cu soluție de
Kaliu-Iod, un cuțit de buzunar
și o diagramă de indicatori ai
amidonului.
Soluția Kaliu-Iod trebuie să
fie preparată proaspătă pentru
fiecare sezon de recoltare și
să fie păstrat într-un loc întunecat, din cauza că acesta este
sensibil la lumină.
Colectarea mostrelor și testarea fructelor se va începe cu
două săptămâni înainte de recoltarea anticipată, pentru a vedea dinamica procesului de maturizare a fructelor și pentru a
nu întârzia începutul recoltării.
Testarea trebuie să fie realizată înainte de amiază și se
efectuează în felul următor:
 Luați o mostră de mere la
o etapă avansată ce par a fi gata
pentru recoltare conform altor
indici. Este important ca mostrele să fie reprezentative pentru lotul corespunzător
 Tăiați fructele în jumăta-

te, orizontal în jurul „ecuatorului” fructelor
 Pulverizați soluția de Kaliu-Iod asupra fructului înjumătățit; suprafața trebuie să fie
bine umezită. După aproximativ un minut amidonul va reacționa cu iodul și se va colora
albastru/negru, iar zonele cu
glucoză vor rămâne albe
Așteptați 1 – 1.5 minute și
identificați rezultatele prin compararea coeficientului glucozei
cu diagramele ( vezi Anexa)
În general, într-o livadă
se înregistrează o creștere de
o unitate de amidon la fiecare
5-7 zile, cu toate că acest proces poate fi accelerat pe timp de
vreme caldă.

8. Substanțe uscate solubile
Măsurarea substanțelor uscate solubile reprezintă un alt
mod de a evalua transformarea
amidonului în glucoză. Substanțele uscate solubile sunt

măsurate cu un refractometru
manual sau digital. Valoarea de
12% Brix este bună pentru depozitarea fructelor, ea se referă
la fructele mature.
9. Fermitatea fructelor
Fermitatea fructelor este un
alt indice al calității unui măr și
al gradului de maturitate.
Fermitatea merelor descrește odată cu maturizarea fructului, fiind în descreștere continuă și după recoltare în procesul depozitării. Fermitatea se
măsoară cu ajutorul penetrometrului, unitatea de măsură
este kg/cm2.
Procedura de utilizare a pe-

netrometrului este următoarea :
1. Utilizând un decorticator
de fructe, înlăturați două discuri mici de pieliță din mijlocul fructului dintre peduncul și
floarea uscată din părți opuse
ale mărului.
2. Țineți fructul apăsat pe o
suprafață solidă, apoi forțați vârful piston în centrul pulpei tăiate
cu o presiune constantă continuă
până când linia marcată pe vârful
pistonului este la același nivel cu
suprafața fructului
Înregistrați datele și apoi
continuați să testați merele,
până când nu ați testat un minim de 10 – 12 fructe. Calculați
fermitatea medie a fructelor din
aceste mostre, pentru perioada
de testare. Resetați aparatul
după fiecare testare și calibrațil de cel puțin o dată pe an în
conformitate cu recomandările
producătorului.

Recoltarea fructelor
și transportarea lor
la depozit
La prima vedere s-ar părea,
că recoltarea nu are nimic comun și nu poate influența procesul de păstrare a fructelor.
Însă în practică a fost demonstrat, că pe lângă colectarea
fructelor în perioada optimă, o
mare importanță în păstrarea
calității fructelor o are procesul
de recoltare.
Câteva sfaturi pentru organizarea corectă a recoltării:
1. Nu recoltați fructele pe
ploaie sau în următoarea zi
după ploaie, deoarece este
mare riscul infecțiilor cu sporii agenților patogeni. Fructele
culese după ploaie vor avea un
potențial de păstrare mai redus

și vor fi mai mult afectate de
mucegai. Aceasta se referă în
special la prune.
2. O atenție deosebită acordați proceselor de rupere a
fructelor de pe pom, culesul în
căldări, deșertarea lor în containere și transportare.
S-a constatat, că majoritatea
vătămărilor mecanice fructele
le primesc în procesul recoltării. Loviturile sunt mai pronunțate și afectează mai mult
fructele cu un grad avansat de
maturitate, cu fermitatea joasă
și fructele de culoare deschisă.
Drept exemplu putem da soiul
Golden Rezistent, pe pielița căruia rămân pete, lăsate de degetele culegătorilor. Acest soi trebuie recoltat strict în termenii
optimi și tratat cu o deosebită
atenție. Pentru evitarea loviturilor este necesară folosirea
unor genți speciale, care permit
culesul cu două mâni și instruirea personalului.
3. În mod ideal frigiderul
pentru păstrarea fructelor trebuie să fie amplasat cât mai
aproape de livadă, pentru a
evita transportarea îndelungată a fructelor. Spre regret,
în Moldova deseori merele se
transportă la distanțe de sute
de kilometri, fapt ce nu contribuie deloc la păstrarea calității
fructelor. În Polonia, de exemplu, majoritatea frigiderelor se
află în raza de 1-2 km de livadă.
4. Evitați manipulările excesive și nedorite a fructelor dintr-un ambalaj în altul.
5. Nu supraîncărcați containerele.
Autori
Iurie CĂLIN,
specialist în păstrare
Alexandru CHIRTOACA,
specialist în păstrare
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Oamenii de afaceri din Suedia – potențiali investitori
în agricultura R. Moldova
Aflat în componența delegației oficiale, conduse de către primul-ministru Vlad Filat,
care efectiază o vizită de lucru
în Finlanda, Suedia și Norvegia, ministrul Agriculturii și
Industriei Alimentare, Vasile
Bumacov a participat astăzi la
Stocholm la Forumul economic moldo-suedez.
În altă ordine de idei, ministrul Agriculturii s-a referit la necesitatea impulsionării relațiilor
în domeniul comerțului bilateral
cu produse agroalimentare și,

Exportul fructelor
și legumelor din
Moldova, de la începutul anului, a constituit 112 mil. dolari
Exportul fructelor și legumelor din Moldova, în perioada ianuarie-iulie, curent,
a crescut cu 32,7%, în raport
cu aceeași perioadă a anului precedent, și a constituit
111,6 mil. de dolari.
Potrivit datelor Biroului Național de Statistică,
cota-parte a exportului de
fructe și legume din Moldova, a diminuat de la 11,6%
în primele 7 luni a anului
2010, până la 9,5%, în perioada ianuarie-iulie, curent.
Cei mai importanți consumatori ale produselor moldovenești, sunt țările CSI,
în special Rusia și Belorus.
În același timp, importul legumelor și fructelor în Moldova, în perioada ianuarieiulie, curent, a argumentat
cu 17,2%, în comparație cu
aceeași perioadă a anului
trecut și a constituit, 87,4
mil. dolari. Cota-parte a
acestor mărfuri în structura importului Moldovei, s-a
redus de la 3,8% în perioada ianuarie-iulie 2010, până
la 3,1 în aceeași perioadă a
anului curent.

în special cu vinuri de calitate,
fructe și legume, care sunt apreciate mult de către consumatorii din această țară, dar care, cu
părere de rău, încă nu-s livrate
în cantități suficiente în Suedia.
La Forumul economic moldosuedez, au participat mai mulți
reprezentanți ai businessului
agricol din țara noastră, care au
și inițiat niște relații de conlucrare cu colegii lor din această
țară, relații, care, sperăm, vor fi
de bun augur și se vor solda cu
rezultate scontate. În alocuțiu-

nea rostită în fața businessmailor din această țară scandinavică, Dl Bumacov a făcut apel la o

conlucrare a oamenilor de afaceri din Suedia și Moldova, accentuând că cooperarea în pro-

ducția agricolă, în special, în cea
cu valoare înaltă, are avantaje
evidente pentru suedezi.

Finanțarea domeniului viti-vinicol va începe
până la sfârșitul acestui an
Președintele Băncii Europene de Investiții, Philippe Maystadt, aflat în țara noastră într-o vizită de lucru, a confirmat că
prima tranșă de finanțare a domeniului viti-vinicol (valoarea totală 75 mii de dolari),
va fi debursată până la finele anului curent.
Președintele BEI a avut întrevederi cu
prim–ministru al Guvernului Vlad Filat și

cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov. În discuțiile întreținute a fost abordată și posibilitatea de
inițiere a unor parteneriate în scopul fondării rețelei de piețe agricole „en-gross”,
precum și deschiderea unor linii de creditare pentru edificarea unor obiecte de generare a energiei electrice în mediul rural.

Oficialul european, care s-a aflat în
prima vizită la Chișinău, și-a demonstrat disponibilitatea spre o conlucrare
eficientă, declarând că BEI este dispusă
să acorde în continuare asistență țării
noastre în realizarea mai multor proiecte de relansare a economiei moldovenești

Polonia intenționează să majoreze
importurile de vin din Moldova

„Ziua Națională a Vinului” va avea
loc în perioada 7- 9 octombrie
În toamna curentă sărbătoarea „Ziua Națională a Vinului”
va avea loc în perioada 7- 9 octombrie în Piața Marii Adunări
Naționale, anunță Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare.
Potrivit unui comunicat de
presă al ministerului, la activitățile de amploare, desfășurate în centrul Chișinăului dar și
pe întreg teritoriu al țării, vor
participa circa 100 de companii specializate în producerea
și comercializarea vinurilor. În
cadrul solemnității, conform
scenariului, va fi lansat brandul

național al vinurilor Moldovei.
Pe lângă prezentarea și degustarea vinurilor moldovenești,
se vor demonstra și servi bucate
tradiționale autohtone, va fi organizat un amplu program cultural cu participarea formațiilor
artistice din Moldova.
De menționat că din anul
2009 acest festival se desfășura la Centrul Expozițional
Moldexpo, autoritățile motivând această decizie prin faptul
că piața din centrul capitalei
este un simbol istoric, și nu este
cel mai potrivit loc pentru un
astfel de eveniment.

Polonia vrea să importe mai
mult vin din Moldova. Despre
aceasta a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din
Polonia, Marec Sawicki, în cadrul
unei întrevederi în Polonia cu ministrul Agriculturii și Industriei
Alimentare, Vasile Bumacov.
În cadrul întrevederii ministrul polonez a spus că vinul
moldovenesc este de calitate și
că va ajuta agenții economici din
Moldova să-și poată comercializa
produsele alcoolice pe piața internă din Polonia.
„Pentru ca Moldova să se poată integra cât mai curând în UE,
este necesară în primul rând racordarea legislației la standardele internaționale. În condițiile în
care Moldova este o țară agrară,
acest lucru trebuie realizat în primul rând în domeniul agricol”, a
precizat ministrul polonez.
Potrivit lui Bumacov, după

Belorus, Ucraina și Rusia, Polonia este a patra țară unde Moldova exportă cea mai mare cantitate
de vin.
„De la începutul anului curent
vinificatorii moldoveni au exportat circa 2 mil. de litri de vin în
Polonia. În condițiile în care Moldova încearcă să-și diversifice
piețele de desfacere a producției
alcoolice, suntem recunoscători
pentru deschidere și înțelegere”,
a spus Bumacov.

Producția de struguri va fi de peste
500 mii tone
Productia globala de struguri va creste in acest an cu 15
la suta. Cel putin asa sustine
ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare.
Potrivit unui comunicat de
presa al ministerului, productia
totala va fi de 550 mii de tone
dintre care 480 mii de tone
pentru vin, iar 70 mii de tone de
soiuri pentru consum. Conform

calculelor estimate, pentru export, vor fi selectate 30 de mii
de tone de sttruguri.
La capitolul prețuri, ministerul sustine ca nu detine date
concrete. Insa fabricile de vin
propun kg de struguri de tip
Muscat si shadonnay aproximativ 4 lei, iar pentru soiurie
europene rosii, un pret cuprins
intre 3 si 4 lei.
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Nu știm și nu vrem să producem corect
Ramura producerii legumelor se dovedește a fi una neorganizată ca și multe alte sectoare ale agriculturii
moldovenești, iar piața legumelor din Republica Moldova se caracterizează prin instabilitate și fluctuații
puternice de prețuri în diferite perioade ale anului.

Deși producătorii moldoveni dispun de toate condițiile
necesare, poate mai puțin de
mijloace financiare, continuă să
producă haotic, fără a respecta
tehnologiile.
Producătorii de legume se
plâng că lucrează doar pentru a
reinvesti din nou, nu au profit, dar
în același timp sunt reticenți la informațiile care li se prezintă în cadrul instruirilor, afirmând că cunosc totul, au nevoie doar de bani.
În luna august, grație proiectului IFAD un grup de 12 persoane au participat la un seminar de instruire practic în orașul Kahovka, Ucraina. Membrii
grupului au fost selectați astfel
încât să includă actori din toate segmentele lanțului valoric al
sectorului legumicol.
„Abordarea
proiectului
IFAD a fost una complexă, la
instruire participând, atât producătorii moldoveni de legume,
companii care achiziționează și
procesează legumele, dar și care
practică servicii de extensiune
agricolă: Federația AGROinform și Agenția Națională de
Dezvoltare Rurală. Seminarul
în cauză face parte dintr-un
program complex de instruire
inițiat de IFAD Moldova care
constă în: formarea de formatori locali privind promovarea
și dezvoltarea sectorului legumicol autohton”, afirmă Andrei
Zbancă, specialist agrobusiness
în cadrul AGROinform.

Specialistul consideră că
zona de instruire –Kahovka,
selectată de IFAD este unică și
perfectă pentru scopul propus
în promovarea dezvoltării legumiculturii în Republica Moldova prin: promovarea tehnologiilor intensive de producere a
legumelor, dezvoltarea lanțului
valoric prin procesarea finală
a producției și prin crearea de
valoare adăugată, crearea unui
climat benefic și unui parteneriat stabil între toți actorii lanțului valoric legumicol (producători, procesatori, consultanți
și instituții ce au tangență cu
agricultura).
„În ultimii 10 ani în regiunea Kahovka s-a investit considerabil și în prezent fermierii
înregistrează rezultate bune
în domeniul producerii legu-

melor în câmp deschis. Anual
sunt cultivate peste 15 mii ha
de legume care sunt irigate în
totalitate. Culturile legumicole
de bază sunt: ceapa, tomatele,
cartofii, varza, morcovul, castraveții etc. Tehnologiile aplicate de fermieri permit obținerea în mediu câte 83 tone de
ceapă și peste 100 tone de roșii
la un ha de suprafață”, afirmă
Andrei Zbancă.
Anual regiunea Kahovka
produce peste 400 mii tone de
ceapă, de o calitate superioară.
Rezultatele se datorează în mare
parte parteneriatului egal stabilit dintre producători și procesatori. Pentru producători sunt
create toate premizele pentru a
produce legume, prețurile fiind
negociate încă de la sfârșitul
anului precedent. Acest factor a

influențat hotărâtor dezvoltarea
vertiginoasă a sectorului legumicol în zona dată.
Știința aplicativă la producerea legumelor în Kahovka
este la un nivel înalt de dezvoltare. Fermierilor le sunt
utile serviciile oferite de către
companii private în domeniul
analizei și cercetărilor de laborator, consultațiile bazate
pe probe concrete și perioade
optime de executare a lucrărilor. Majoritatea fermierilor
din regiune apelează la analize
de laborator (analiza solului,
bacteriologică, fitopatologică
de dezvoltare a legumelor, etc.)
care sunt efectuate cu regularitate, iar prescripțiile înaintate
de specialiști practicieni sunt
respectate cu strictețe.
Andrei Zbancă spune că din

păcate, în Republica Moldova
nu ne putem lăuda cu rezultate
bune în sectorul producerii legumelor. „Este necesar ca toți
participanții în lanțul valoric
al sectorului legumicol să conștientizeze faptul că de unul
singur nu poți contribui la dezvoltarea sectorului. Participanții la instruire au învățat multe
lucruri interesante și specifice
sectorului legumicol care din
discuțiile avute vor fi implementate cu siguranță în propriile afaceri. Producătorii trebuie
să conștientizeze faptul că în
condițiile economiei de piață
producerea legumelor trebuie
să se bazeze pe competitivitate (în primul rând calitate și
preț). Totodată, toți fermierii
participanți sesizează faptul că
trebuie să implementeze tehnologii moderne de cultivare a
legumelor pentru a spori recolta medie la un hectar de suprafață, ce a din urmă este veriga
principală în reducerea costurilor unitare de producere și
oferă posibilitatea de a concura
la egal pe piețele regionale.
Instituțiile agricole și serviciile de extensiune agricole
trebuie să contribuie esențial la
promovarea tehnologiilor moderne de cultivare a legumelor
și dezvoltarea parteneriatului
durabil dintre producător și
procesator prin asocierea și cooperarea lor pe întreg lanțul valoric”, afirmă specialistul.
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Satele moldovenești în criză de viață
Satele moldovenești…cu oameni harnici și înțelepți, își pierd
astăzi farmecul și splendoarea de
altă dată. Rămân liniștite la locurile lor, cu tot mai multe ogrăzi
pustii și drumuri sparte.
Vara aceasta am avut ocazia
să merg în mai multe localități
rurale, m-a speriat liniștea și
pustietatea pe care am găsit-o
acolo. M-a nedumerit faptul că
pe potecile înguste am întâlnit
mai mulți bătrâni decât tineri. Și
acum mă întreb ce se va întâmpla
cu satele noaste peste 10 sau 20
de ani? Poate prea dur spus, dar
se vor transforma oare toate în
cimitire?
Satul Delacău din Anenii Noi
este situat la o distanță de 50 de
km de la orașul Chișinău. Este o
localitate cu circa 700 de gospodării și peste 2000 de locuitori,
30% dintre care sunt plecați la
muncă peste hotare. În anul 2011
la Delacău au mers în clasa I doar
16 copii. Oare câți dintre ei își vor
construi peste ani case în satul
natal, câți dintre ei își vor întemeia aici o familie?
Bătrânii din sat se plâng că
tinerii pleacă și din păcate nu se
mai întorc la baștină, se plâng
că satul și-a pierdut culoarea de
altă dată, că s-au închis toate întreprinderile unde ar mai fi putut
să activeze tinerii, se plâng că nu
mai au pentru cine să semene
grâu pe terenurile care nu au reușit încă să fie luate în arendă.
La poarta școlii din Delacău
am întâlnit-o pe Mihaela, ea este
elevă în clasa I. Avea cosițele
împletite stângaci, iar rochița
era un pic prea mare pentru ea.
Mi-a spus că trăiește cu bunelul
și bunica, părinții sunt plecați în
Spania și așteaptă cu nerăbdare
să meargă și ea în curând la ei.
Mihaela nu vrea să trăiască în
Moldova, pentru că este o țară
săracă și le plătește buneilor o
pensie prea mică. Fetița visează
să aibă mulți bani și să fie alături
de părinți, într-o altă țară, să vorbească o altă limbă, să se joace cu
alți copii, ea vrea să plece departe
pentru că la vârsta de 7 ani înțelege deja ce înseamnă sărăcia.
Se sting satele moldovenești,
stau în liniște, iar lumea nu mai
așteaptă vreo schimbare, pentru

că nu mai crede că s-ar putea
schimba ceva. Privesc la liniștea
ce-i înconjoară și merg mai departe. Până a începe școala, ulițele satelor sunt pustii. Oamenii
s-au lăsat de pământ și nici animale nu mai cresc. Zic că nu e
rentabil. Rar se-ntâmplă să vezi
un om cu sapa în spate. Nu de
lemn, dar totuși sapă. Puțini își
permit luxul de a-și cumpăra un
tractor pentru câteva hectare de
pământ. În fiecare familie există
cineva care lucrează peste hotare,
iar alții 3-4 așteaptă acasă banii
din afară. Nici case noi nu prea
întâlnești, prea puțin atractiv e
satul pentru tinerele familii. Și
chiar de vezi una e și aceea neterminată, așteptând banii de peste
hotare pentru acoperiș, poartă,
gard…așa e la moldoveni, dacă
n-ai un gard cât casa degeaba teai mai apucat să-ți ridici casă.
În satele Moldovei e criză:
criză de oameni, de profesori,
de medici, de copii, de farmacii
și spitale, e criză de viață. S-a
terminat și gălăgia electorală.
Frații certați din cauza politicii
acum s-au împăcat, deja stau la
o masă și așteaptă verdictul celor de sus. Iar lor, celor de sus le
pasă prea puțin că la sate sărăcia
e la ea acasă, că satele care i-au
născut, crescut și educat se sting
și se duc în pământ. La sat moare veșnicia.
Statisticile spun că în luna

mai a acestui an, salariul mediu a
trecut puțin peste trei mii de lei.
La sate, realitatea însă este mult
mai dură.
”Am avut o pensie de 77 de
lei, iar acum mi-au mai adăugat
și am 80 de lei”, povestește o bătrână din satul Humulești.
Școala din satul Humulești
municipiul Chișinău are 9 elevi,
copii de diferite vârste, o singură
sală de clasă și doar o învățătoare. Humulești. Un sat străin de
civilizație. Situat la numai nouă
kilometri de Capitală, localitatea
pare a fi uitată de către autorități.
Pe străzi bântuie în fiecare zi sărăcia, neputința și singurătatea.
Cei aproape 300 de locuitori
din Humulești nici nu mai speră
la bunăstare. Se mulțumesc să
trăiască o viață în care singura

grijă este cea a zilei de mâine. Se
mint, spunându-și că mai mult
de atât nu pot avea.
În Humulești, localitate cu
primarul la Bubuieci, singurele
persoane oficiale sunt medicul
și profesoara. Asistenta medicală preferă să-și trateze bolnavii
pe la casele lor, pentru că dispensarul nu este decât o clădire
care riscă să se prăbușească în
orice zi.
În Chișinău se cheltuie milioane pentru drumuri, pentru
vizite oficiale, pentru cine în restaurante și dezmățuri la Cricova,
pentru mii de buletine de vot și
tot felul de renovări și reparații.
Pe când la sate oamenii mor de
foame, în adevăratul sens. Acolo
rar se mănâncă carne, înghețată,
tortă. Acolo rar se cumpără hai-

ne sau perdele. În sate mai sunt
case fără telefon fix și femei care
se tund anual. Se mai întâlnesc
bărbați care muncesc 2 ani pentru ași cumpăra căruță și adolescenți care nu-și fac planuri mari
pentru când vor absolvi școala.
Oricum în sat rămân, maxim posibil – fac 2 ani de inginerie sau
croitorie la o Școală Profesională
și revin în sat. Pentru că sărăcia
s-a reținut în sate, și nimeni nu
face nimic, absolut nimic, pentru
oamenii de-acolo.
O simplă privire asupra satelor din Moldova te face să
înțelegi că această țară nu are
nevoie de președinte, nu are
nevoie de clădire luxoasă pentru Parlament sau nici măcar de
politicieni. Pentru că, se pare,
politicienii nu-i văd și nu-i aud
pe oamenii necăjiți care au mai
rămas în această țară. Ce vor
găsi demnitarii noștri când vor
deschide ochii? Cui le vor mai
promite integrare în Uniunea
Europeană?
Până când autoritățile vor
găsi o motivație ca să scoată satele din Moldova din sărăcie,
oamenii vor continuă să se descurce cum pot. Vor merge pe jos
kilometri întregi pentru a ajunge
la un drum asfaltat, iar când li se
va părea drumul prea lung, vor
alege o altă țară.
L.B.
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Interzicerea OMG-urilor pune
agricultura Europei în dificultate
Culturile de organisme modificate genetic se extind de la an la an în țările non-UE și în
curând Europa nu va mai avea de unde să importe furaje și materii prime convenționale
Având în vedere necesitățile în creștere, precum și riscul apariției unor blocaje la importuri
din cauza legislației restrictive, vara aceasta Comisia Europeană a dat mai multe reglementări în
scopul remedierii situației. Totuși, acestea sunt
departe de a o rezolva.
Problemele cu care se confruntă agricultura
convențională din cauza schimbărilor climatice au repus în dezbaterile UE problemele legate de admiterea cultivării în Europa a organismelor modificate genetic (OMG) care sunt mai
eficiente în privința costurilor deoarece sunt
mai rezistente și nu necesită atâtea eforturi
cu pesticidele sau cu irigațiile, deci implicit cu
energia. Pe de altă parte, fermierii din Europa, inclusiv România, fac față din ce în ce mai
greu unei mari probleme: găsirea re-surselor
corespunzătoare pentru hrana animalelor. Europa nu poate produce cantități suficiente, iar
soluția este importul, în special din America de
Nord și America de Sud. Însă și aici sunt niște
piedici de trecut. În prezent, Europa importă

Exportatorii își îndreaptă
atenția spre Asia
Culturile de OMG se extind
de la an la an în țările non-UE și
curând Europa nu prea va mai
avea de unde să importe produse rezultate din agricultura convențională. Aflându-se în fața
unei posibile blocări a importurilor, cum s-a mai întâmplat
în urmă cu doi ani, UE a schimbat recent legislația, permițând
o limită de 0,1% de urme de
OMG în importurile destinate
pentru hrana animalelor.
Însă fermierii producători
de culturi non-OMG din țările
exportatoare sunt din ce în ce
mai puțin încântați să exporte
în Europa, unde restricțiile sunt
considerate în continuare mari,
și se îndreaptă spre noile piețe
de desfacere din Asia, cum ar fi
Japonia, unde nivelul de toleranță este de 5%, după cum
ne-a declarat Jim Gowland,
proprietarul unei ferme de soia
convențională din Canada. De
asemenea, țările asiatice, mai
ales India și China, au devenit
nu doar mari producătoare, dar
și mari importatoare, având
piețele deschise și exporturilor
din alte țări.

Autorizații asincrone pentru culturile transgenice
În Europa este aprobată doar cultivarea unor soiuri
transgenice de porumb și cartof. Pe plan mondial, companiile producătoare de semințe
continuă să dezvolte noi culturi

72% din furajele necesare pentru hrana animalelor, dar în țările exportatoare fermierii preferă tot mai mult să cultive OMG-uri deoarece
acestea sunt mai rentabile în privința costurilor. Până în iulie 2011, în Europa era interzis
orice import care conține cea mai mică urmă
de OMG. Însă o puritate de 100% a devenit
tehnic imposibil de realizat în statele exportatoare, deoarece în aceste țări se cultivă tot mai
multe plantații OMG, iar culturile sunt apropiate și se pot contamina, deci se pot găsi urme
de OMG și în culturile convenționale.
Fermierii din țările exportatoare sunt tot mai
determinați să continue adoptarea noilor produse OMG care nu numai că le aduc beneficii financiare și agronomice, dar au tot mai multe piețe
de desfacere în țările non-UE, în special în țările
din Asia. Prin urmare, chiar și exportatorii care
au legături tradiționale de comerț cu UE nu au
motive să mai insiste pe aceste legături și să se limiteze la producția de OMG-uri aprobate pentru
import în UE.

OMG, astfel încât fermierii să
aibă mai multe opțiuni. Însă,
înainte de comercializare, orice nouă cultură OMG trebuie
aprobată de autoritățile statelor
respective, în urma unor teste
de siguranță.
Potrivit unui raport recent
al Comisiei Europene, aprobarea caracteristicilor semințelor
OMG pentru import presupune
o durată mult mai lungă decât
în țările exportatoare. Dacă în
UE perioada medie de aprobare
este de 47 de luni, în terțe țări
este de 24 de luni. Aceasta duce
la o situație în care unele soiuri
OMG sunt aprobate în țările
exportatoare, iar în cele importatoare nu, ceea ce reprezintă
un alt factor care amenință să
ducă la blocarea importurilor.
Importurile de soia sunt în
pericol în următorii ani, odată
cu lansa-rea de noi produse soia

care vor fi aprobate în țările exportatoare înainte să fie aprobate pentru import în UE. Fără
o soluție, există pericolul ca importurile în UE să fie blocate, cu
consecințe grave atât în ceea ce
privește hrana animalelor, cât
și pentru industria alimentară,
pentru care proteinele de soia
sunt esențiale și nu sunt disponibile din producția internă.

Piedici și pentru industria
alimentară europeană
Nivelul de toleranță de 0,1%
admis în cazul importurilor
destinate pentru hrana animalelor nu este admis însă și
la materia primă pentru hrana
destinată consumului uman,
astfel încât un export descoperit cu o urmă cât de mică de
OMG este rejectat în întregime

la granițele UE. În acest context, și producătorii de alimente europeni sunt dependenți de
importurile de materie primă
rezultată din agricultura convențională. Astfel încât toate
marile organizații ale industriei
alimentare europene, precum
Food Drink Europe, au solicitat
ca nivelul de toleranță de 0,1%
să li se aplice și lor. Nivelul zero
de toleranță pentru urmele de
OMG aflate în produsele de
import destinate producției alimentare, mai ales cele de soia,
prezintă probleme tot mai mari
pentru industria alimentară din
Europa, având în vedere că în
plan global 75% din producția
de soia este modificată genetic.
Pentru porumb, situația este
similară, însă Europa are resurse mult mai mari pentru a-și
satisface nevoile din producția
internă. Ca răspuns la această
solicitare, Comisia Europeană
a afirmat doar că va studia problema.

Posibilitatea
de alegere
O altă decizie luată de Comisia Europeană în luna iulie
a acestui an este posibilitatea
dată guvernelor statelor membre de a alege dacă vor cultiva
sau nu organisme modificate
genetic pe propriul teritoriu.
Deocamdată, în România se
cultivă doar porumb transgenic, însă există o cerere foarte
mare și pentru soia, a cărei producție a fost întreruptă odată
cu aderarea la UE. Compania
Monsanto a depus la CE un do-

sar pentru aprobarea cultivării
acestei plante, însă reprezentanții firmei s-au abținut să facă
predicții dacă sau când așteaptă
aprobarea.
La nivel mondial, s-a văzut că țările în care fermierii
au avut posibilitatea de alegere între cele două tipuri de
sisteme agricole, de exemplu India, China sau Brazilia,
s-au dezvoltat, în ciuda crizei.
Opțiunile sunt diferite de la caz
la caz, chiar și în țările unde se
practică agricultura bazată pe
biotehnologie de mulți ani. De
exemplu, fermierul canadian
Jim Gowland a preferat să rămână la agricultura convențională, întrucât așa și-a început
afacerile și în aceasta a dobândit expertiza și și-a creat relațiile în lanțul de distribuție. Însă
trendul din regiune este adoptarea produselor transgenice,
care au un nivel de toleranță
mai mare la stres, necesită mai
puține erbicide, irigații și implicit consum de energie. Deci pot
face față mai ușor costurilor,
după cum au afirmat reprezentanții Dale Mountjoy, o fermă
din apropiere de Toronto.
Rămâne de văzut dacă, urmare a recentei decizii europene, guvernul român va da posibilitatea fermierilor să aleagă
tipul de agricultură pe care vor
să-l practice. În primul rând
însă, rămâne de văzut cum vor
asigura europenii necesarul
intern, având în vedere că, din
motivele arătate, importurile
nu mai au o perspectivă prea
bună. Deocamdată, soluții viabile nu există.
Sursa: Recolta.eu
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Cereri și Oferte – perioada 1 - 15 septembrie 2011 (www. agravista.md)
OFERTE
Nume produs

Descriere produsului

Cantitate

Regiune

Produse agricole
Struguri
Cardinal
nelimitat
Anenii Noi, com. Cretoaia, Telefon: (265) 294073,
Fax: (265) 37322294073
Cartofi
Cartofi timpurii
5 tone
Glodeni, str. Varlaam 80/7, Telefon: (249) 23797,
Telefon mobil: 069219068
Pepene verde (harbuz) Pepene verde
20 tone
Edinet, s.Hlinaia, Director: Nicolae Ciumac, Telefon:
(246) 50233, Telefon mobil: 068999242
Gogosari
Gogoşari soiul “Bolgar” 500 kg
Glodeni, Telefon: (249) 23842
Castraveţi
Castraveţi
500 kg
Glodeni, Telefon: (249) 23842
Ceapă
Ceapă soiul “Halşedon” 2 tone
Glodeni, Telefon: (249) 23842
Vinete
Vinete soiul “Almaz”
5 tone
Glodeni, s.Balatina, Telefon: (249) 41011
Ardei dulce
Ardei dulce soiul Atlant” 5 tone
Glodeni, s.Balatina, Telefon: (249) 41011
Usturoi
Usturoi
500 kg
Glodeni, str. Stefan cel Mare 9/56, Telefon: (249)
25978, Telefon mobil: 069293288
Vinete
Vinete soiul “Almaz”
4 tone
Glodeni, satul Cajba ,or.Glodeni, Telefon: (249)
41977
Ardei dulce
Ardei dulci soiul “Atlant” 2 tone
Glodeni, satul Cajba or.Glodeni, Telefon: (249)
41977
Varză
Varză.
2 tone
Glodeni, satul Cajba or.Glodeni, Telefon: (249)
41977
Pepene verde (harbuz) Pepene verde (harbuz) 100 tone
Briceni, s.Criva, Telefon: (247) 47330, (247) 47381,
Telefon mobil: 069025601
Roşii
Roşii
500 kg
Regiune: Orhei, s. Pelivan, director: Frunze Adrian,
Telefon: (235) 68614, Telefon mobil: 69274010
Castraveţi
Castraveţi
200 kg
Orhei, s. Pelivan, director: Frunze Adrian, Telefon:
(235) 68614, Telefon mobil: 69274010
Struguri
Struguri Izabela
4 tone
Hincesti, Telefon: (269) 23409, Telefon mobil:
068083841
Struguri
Struguri Izabela
3 tone
Hincesti, Loganesti, Telefon: (269) 57619, (269)
23408
Struguri
Struguri Izabela
3 tone
Hincesti, s. Loganesti, Telefon: (269) 57429
Struguri
Struguri Izabela
3 tone
Hincesti, Telefon mobil: 068083841
Struguri
Struguri Sagvinon
8 tone
Hincesti, Telefon mobil: 068083841
Struguri
Struguri Rcaţiteli
20 tone
Hincesti, Telefon mobil: 068083841
Struguri
Struguri
5 tone
Hincesti, s. Loganesti, Telefon: (269) 57471
Struguri
Struguri Izabela
4 tone
Hincesti, Telefon mobil: 068083841
Struguri
Rannii Magaracea
10 tone
Hincesti, Telefon mobil: 068083841
Struguri
Struguri Izabela
3 tone
Hincesti, s.Loganesti, Telefon: (269) 23408, (269)
068083841
Struguri
Struguri Izabela
4 tone
Hincesti, Telefon mobil: 068083841
Floarea-soarelui
Floarea-soarelui
30 tone
Orhei, s.Pohrebeni, Telefon: (235) 65231, Telefon
mobil: 69266532, Fax: (235) 65260
Grîu
Grîu
50 tone
Orhei, s.Susleni, Telefon: (235) 46346, (235) 46968,
Telefon mobil: (795)46392
Orz
Orz
75 tone
Orhei, s.Susleni, Telefon: (235) 46346, (235) 46968,
Telefon mobil: (795)46392
Grîu
Grîu
20 tone
Orhei, Pelivan, Telefon: (235) 68237, Telefon mobil:
79686805
Orz
Orz
20 tone
Orhei, Pelivan, Telefon: (235) 68237, Telefon mobil:
79686805
Grîu
Grîu
80 tone
Orhei, Hijdieni, Telefon mobil: 69927525
Orz
Orz
40 tone
Orhei, Hijdieni, Telefon mobil: 69927525
Floarea-soarelui
Floarea soarelui, roada nelimitat
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54838
anului 2011
Grîu
Grîu
50 tone
Orhei, Susleni, Telefon mobil: 69090908
Orz
Orz
40 tone
Orhei, Susleni, Telefon mobil: 69090908
Tutun
Tutun
25 tone
Orhei, Susleni, Telefon mobil: 69090908
Tutun
Tutun
40 tone
Orhei, rn. Orhei, s. Susleni, Telefon: (235) 46244,
Telefon mobil: 079234844
Floarea-soarelui
Floarea-soarelui
30 tone
Orhei, rn. Orhei, s. Susleni, Telefon: (235) 46244,
Telefon mobil: 079234844
Porumb
Porumb
40 tone
Orhei, Susleni, Telefon mobil: 69090908
Grîu
Grîu
50 tone
Orhei, s.Pohrebeni, Telefon: (235) 65231, Telefon
mobil: 69266532, Fax: (235) 65260
Mere
Mere
20 tone
Orhei, s.Susleni, Telefon: (235) 46346, (235) 46968,
Telefon mobil: (795)46392, Fax: (235) 24955,27768
Struguri
Struguri Izabela
4 tone
Hincesti, s. Loganesti, Telefon: (269) 57471
Fasole uscată
Fasole uscată albă
500 kg
Edinet, s.Rotunda, Telefon: (246) 67365
maruntă, roada 2010
Vinete
Vinete, soiul Almaz
30 tone
Edinet, s.Hlinaia, Telefon: (246) 50329, Telefon
mobil: 068999245
Edinet, s.Hlinaia, Telefon: (246) 50329, Telefon
Ceapă
Ceapă galbenă uscată, 10 tone
soiul Haltedon
mobil: 068999245
Struguri
Struguri soiul
10 tone
Hincesti, Telefon mobil: 068083841
Chardonnay
Grîu
Grîu alimentar
35 tone
Edinet, s.Hlinaia, Telefon: (246) 50233, Telefon
mobil: 068999242
Vinete
Vinete
40 tone
Edinet, s.Hlinaia, Telefon: (246) 50233, Telefon
mobil: 068999242
Ardei dulce
Ardei dulce
3 tone
Edinet, s.Ruseni, Telefon mobil: 069012597
Orz
Orz
40 tone
Orhei, s.Pohrebeni, Telefon: (235) 65231, Telefon
mobil: 69266532,
Roşii
Roşii, soiurile Semarol, 20 tone
Edinet, s. Colicauti, Telefon mobil: 069362979
Balada
Cartofi
Cartofi pentru consum 20 tone
Edinet, s. Colicauti, Telefon mobil: 069362979

Ardei dulce
Roşii

20 tone
3 tone

Edinet, s. Colicauti, Telefon mobil: 069362979
Falesti, s. Fagadau, Telefon: (259) (259) 92160

1.5 tone

Falesti, s. Fagadau, Telefon: (259) (259) 92160

15 tone

Struguri

Ardei dulce
Roşii din sere si din
camp deschis
Ardei dulci de calitate
buna
Struguri de masă
Prezentabil
Struguri, Alb de Suruceni

Ulei

Ulei vegetal proaspat

4 tone

Grîu
Ardei dulce

Grîu alimentar
Ardei dulce

20 tone
12 tone

Roşii

Roşii de ciîmp

25 tone

Grîu

Struguri

Grîu alimentar, marfa
147 tone
se afla la combinatul de
produse cerealiere din
Donduseni
Fasole uscată, roada
3 tone
2010
Struguri Moldova
20 tone

Nisporeni, Telefon: (264) 2 54 09, Telefon mobil:
0693 87083
Nisporeni, s.Balauresti, Telefon: (264) 48289,
Telefon mobil: 069665919
Falesti, satul Horesti Telefon: (259) 25977174,
(259) 25977012, Telefon mobil: 079850249
Edinet, s.Tirnova, Telefon mobil: 079310711
Ungheni, s.Cetireni, Telefon: (236) 41236, Telefon
mobil: 079613223
Ungheni, s.Cetireni, Telefon: (236) 41236, Telefon
mobil: 079613223
Edinet, s.Parcova, Telefon mobil: 069222936

Ardei dulce
Roşii
Roşii

Ardei dulce
Roşii de cîmp
Roşii de seră

15 tone
50 tone
10 tone

Ardei dulce

Ardei dulce

4 tone

Grîu
Grîu

100 tone
150 tone

Ardei dulce
Roşii
Roşii

Grîu alimentar
Grîu alimentar 22%
glutena, 95% IDC
Ardei dulce
Roşii de cîmp
Roşii de seră

Ardei dulce

Ardei dulce

4 tone

Grîu
Grîu

100 tone
150 tone

Roşii

Grîu alimentar
Grîu alimentar 22%
glutena, 95% IDC
Roşii de cîmp

Ardei dulce

Ardei dulce

5 tone

Grîu

100 tone

Fructe uscate

Grîu alimentar 21%
glutena, 90% IDC
Floarea soarelui pentru
ulei
Floarea soarelui pentru
ulei
Comercializeaza prune in
stare proaspata.
Prune uscate la tunel

Seminte de cereale

Seminte de cereale

15 tone

Fructe uscate

Prune uscate

20 tone

Orz

Orz

30 tone

Orz

Orz

2 tone

Roşii
Castraveţi

Roşii crescute în sere
Castraveţi crescuţi în
sere
Ceapă, soiul Haltedon

1 tonă
500 kg

Cartofi pentru seminţe
si pentru consum, soiul
Agata
Grîu alimentar, 24%
gluten
Grîu furajer
Grîu alimentar, 24%
gluten
Floarea soarelui din
roada anului curent.

50 tone

Roşii crescute în sere
Roşii

700 kg
2 tone

Ardei dulce
Struguri

Fasole uscată

Floarea-soarelui
Floarea-soarelui
Prune

Ceapă
Cartofi
Grîu
Grîu
Grîu
Floarea-soarelui
Roşii
Roşii
Ceapă

Comercializeaza Ceapă
de calitate buna.
Roşii
Roşii
Fasole uscata
Fasole albe
Pepene verde (harbuz) Pepene verde (harbuz)

25 tone

15 tone
50 tone
10 tone

50 tone

30 tone
200 tone
200 tone
40 tone

60 tone

40 tone
48 tone
400 tone

Edinet, s.Badragii Noi, Telefon: (246) 43270
Ungheni, s. Morenii Noi Telefon: (236) 22248,
Telefon mobil: 069171859
Ungheni, s. Manoilesti, Telefon mobil: 069947447
Ungheni, s. Manoilesti, Telefon mobil: 069947447
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75207, Telefon
mobil: 069357289
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75207, Telefon
mobil: 069357289
Ungheni, s.Petresti, Telefon: (236) 42324
Ungheni, s.Cioropcani, Telefon: (236) 76230, (236)
76239
Ungheni, s. Manoilesti Telefon mobil: 069947447
Ungheni, s. Manoilesti, Telefon mobil: 069947447
Ungheni, s. Chirileni Telefon: (236) 75207, Telefon
mobil: 069357289
Ungheni, s. Chirileni, Telefon: (236) 75207, Telefon
mobil: 069357289
Ungheni, s.Petresti, Telefon: (236) 42324
Ungheni, s.Cioropcani, Telefon: (236) 76230, (236)
76239
Ungheni, Chirileni, Telefon: (236) 75258, Telefon
mobil: 060074973
Ungheni, Chirileni, Telefon: (236) 75258, Telefon
mobil: 060074973,
Ungheni, s. Costuleni, Telefon: (236) 40313, (236)
079506817
Ungheni, s. Frasinesti, Telefon: (236) 45449,
Telefon mobil: 069246057
Ungheni, s. Manoilesti, Telefon mobil: 069947447
Nisporeni, Nisporeni, Telefon: (264) 24256, Telefon
mobil: 068440029
Nisporeni, Nisporeni, Telefon: (264) 24256, Telefon
mobil: 068440029
Nisporeni, Nisporeni, Telefon: (264) 22144, Telefon
mobil: 69083695,
Nisporeni, s. Cioresti, Telefon: (264) 23285, Telefon
mobil: 069106722,
Nisporeni, satul Grozesti, Telefon: (264) 23857,
(264) 43230
Nisporeni, s. Siscani, Telefon: (264) 42-3-18,
Telefon mobil: 069230675
Nisporeni, s.Balauresti, Telefon: (264) 48249
Nisporeni, s.Varyaresti, Telefon: (264) 65352
Edinet, s. Hlinaia, Telefon: (246) 50134, Telefon
mobil: 068346021
Briceni, s.Tetcani, Telefon mobil: 069013483
Falesti, s. Albinetul Vechi, Director: Berdea Nicolai,
Telefon: (259) 25970321
Falesti, s. Albinetul Vechi, Telefon: (259) 25970321
Falesti, s. Calugar Telefon: (259) 025979400,
Telefon mobil: 069323320

40 tone

500 kg
500 kg
500 kg
10 tone

Falesti, s. Sarata Veche, Telefon: (259) 64 441,
Telefon mobil: 0693 25319
Nisporeni, s.Varyaresti, Telefon: (264) 65352
Nisporeni, Nisporeni, Telefon: (264) 43656, Telefon
mobil: 068728190
Nisporeni, Nisporeni, Telefon: (264) 43656, Telefon
mobil: 068728190
Nisporeni, s.Seliste, Telefon: (264) 46593
Nisporeni, s.Seliste, Telefon: (264) 46593
Nisporeni, s.V-trestieni, Telefon: (264) 51283
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Struguri

5 tone

Nisporeni, s.Varzăresti, Telefon: (264) 65217

Struguri
Struguri
Porumb

Struguri, soiul Alb de
Suruceni
Struguri Moldova.
Struguri de soiul Victoria
Porumb

40 tone
1 tonă
10 tone

Grîu

Grîu

20 tone

Orz

Orz

20 tone

Fasole uscată

Fasole uscată

2 tone

Varză

20 tone

Struguri

Varză, soiul Albă de
Buzău, Zavodovskaia
Alb de Suruceni

Nisporeni, s.Varzăresti, Telefon: (264) 65217
Nisporeni, s.Siscani, Telefon: (264) 42268
Cantemir, s.Cania, Telefon: (273) 2-30-66, (273)
41-7-91
Cantemir, s.Cania, Telefon: (273) 2-30-66, (273)
41-7-91
Cantemir, s.Cania, Telefon: (273) 2-30-66, (273)
41-7-91
Cantemir, s.Cania, Telefon: (273) 2-22-64, Telefon
mobil: 69445949
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: (273) 2-30-66

10 tone

Grîu

Grîu alimentar

5 tone

Grîu

Grîu din roada anului
2011
Orz din roada anului
2011
Grîu pentru seminţe
Porumb din roada anului
2010
Struguri de masă de
soiul Moldova
Roşii, zilnic 400 kg.

15 tone

Nisporeni, s.Bălăuresti, Telefon: (264) 48-2-05,
Telefon mobil: 069745426
Nisporeni, s. Bălăuresti, Telefon: (264) 48-2-05,
Telefon mobil: 069745426
Nisporeni, s.Bolduresti, Telefon mobil: 068299130

10 tone

Nisporeni, s.Bolduresti, Telefon mobil: 068299130

160 tone

Struguri

Soia din roada anului
curent
Grîu alimentar, 20 % de
gluten
Porumb din roada anului
curent
Roşii
Castraveţi
Varză
Morcov
Ceapă
Pere, soiul Noiabriskaia
Struguri, soiul
Sauvignon.
Rcaţitely

Struguri

Struguri Aligote

50 tone

Struguri

Struguri Feteasca

25 tone

Struguri

Struguri Aligote

100 tone

Struguri
Struguri

Struguri Moldova
Struguri Isabella

20 tone
40 tone

Porumb

Porumb

1 unităţi

Struguri

Struguri Sauvignon

8 tone

Struguri

Struguri Moldova.

25 tone

Roşii
Varză

Roşii crescute în seră
Varză de toamnă de
calitate bună
Ceapă

1 tonă
5 tone

Orz
Grîu
Porumb
Struguri
Roşii
Soia
Grîu
Porumb
Roşii
Castraveţi
Varză
Morcov
Ceapă
Pere
Struguri

Ceapă
Floarea-soarelui
Floarea-soarelui
Grîu
Floarea-soarelui
Material semincier
Material semincier
Roşii
Cartofi
Fasole uscată
Floarea-soarelui
Morcov
Struguri
Produse apicole
Produse lactate
Produse apicole

Produse apicole
Produse apicole
Produse lactate

Miere de albină
Miere de albini de mai
Brînză de oi

750 kg
45 kg
nelimitat

Produse apicole

Miere de abini de floarea
soarelui
Comercializez vitei de
6 luni
Miere de albină
Miere de tei

100 kg

Falesti, satul Glingeni, Telefon: (259) 025971442
Drochia, s. Fintinita, Telefon: (252) 41251
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54380, Telefon
mobil: 079380439
Drochia, s. Chetrosu, Telefon: (252) 54838

10 unităţi

Drochia, Telefon mobil: 060364723

4 tone
500 kg

Miere de albină, polifloră
Miere de albină, polifloră
Miere de albină, polifloră
Miere de albină, polifloră
Miere de albină, polifloră
Brînză de oi, stare
proaspată
Porci vii cu greutatea de
100-150 kg

1 tonă
1.5 tone
800 kg
800 kg
1.5 tone
2 tone

Hincesti, r.Telenesti, Telefon mobil: 068083841
Nisporeni, Nispopreni, s. Bolduresti, Telefon: (264)
64387
Falesti, str. 31 august 25, Telefon: (259) 2 32 87
Falesti, s. Bocani, Telefon: (259) 25992214
Falesti, s. Calugar, Telefon: (259) 259 79218
Falesti, s. Calugar, Telefon: (259) 0259 79119
Falesti, s. Ciuluc, Telefon: (259) 025968508
Falesti, satul Ciolacu Vechi, Telefon: (259) 78227,
Telefon mobil: 067178220
Nisporeni, s. Bălăureşti, Telefon: (264) 48-2-05,
Telefon mobil: 069745426

Bovine
Produse apicole
Produse apicole
Produse apicole
Produse apicole
Produse apicole
Produse apicole
Produse apicole
Produse animaliere
Produse animaliere
Terenuri si construcţii

2 tone
5 tone
40 tone
25 tone

200 tone
75 tone
500 kg
500 kg
2 tone
1 tonă
500 kg
4 tone
50 tone
40 tone

Nisporeni, Nisporeni, Telefon mobil: 079928080
Nisporeni, s. Bălăuresti, Telefon: (264) 48-2-05,
Telefon mobil: 069745426
Cantemir, s.Vadul lui Isac, Telefon: (273) 2-30-66
Cantemir, s. Vadul lui Isac, Telefon: (273) 2-30-66,
(273) 75-3-98
Falesti, s. Rediu de Sus, Telefon: (259) 259 70192,
Telefon mobil: 067253017
Falesti, s. Rediu de Sus, Telefon: (259) 259 70192,
Telefon mobil: 067253017
Falesti, s. Doltu, Telefon: (259) 259 58563, (259)
067178563
Cantemir, s. Costangalia, Telefon: (273) 55-3-45
Cantemir, s. Costangalia, Telefon: (273) 55-3-45
Cantemir, s.Costangalia, Telefon: (273) 55-3-45
Cantemir, s.Costangalia, Telefon: (273) 55-3-45
Cantemir, s.Costangalia, Telefon: (273) 55-3-45
Hincesti, Telefon mobil: 068083841
Hincesti, s.Pereni, Telefon: (269) 23408, (269)
40213, Telefon mobil: 068083841
Hincesti, s.Pereni, Telefon: (269) 23408, (269)
40213, Telefon mobil: 068083841
Regiune: Hincesti, s.Pereni, Telefon: (269) 23408,
(269) 40213, Telefon mobil: 068083841
Hincesti, s.Pereni, Telefon: (269) 23408, (269)
40213, Telefon mobil: 068083841
Hincesti, Telefon: (269) 23408, Telefon mobil:
068083841
Hincesti, Hirtop, Telefon mobil: 068083841
Hincesti, s.Temeleuti, Telefon: (269) 068083841,
(269) 079446340
Hincesti, s. Loganesti, Telefon: (269) 57427, Telefon
mobil: 068150319
Hincesti, Voinescu, Telefon: (269) 23408, (269)
45424
Regiune: Hincesti, Telefon: (269) 23408, Telefon
mobil: 068083841
Nisporeni, s.Balauresti, Telefon mobil: 068470671
Nisporeni, s.Balauresti, Telefon mobil: 068470671

Falesti, s. Pirlita, Telefon: (259) 025962325,
Telefon mobil: 069872776
Floarea soarelui de
50 tone
Falesti, stul Glingeni, Telefon: (259) 25971331,
calitate bună
Telefon mobil: 079670425
Floarea soarelui de
100 tone
Regiune: Falesti, str. Mihai Eminescu 56, Director:
calitate bună
Cugut Valentina, Telefon: (259) 25926619, Telefon
mobil: 069675979
Grîu alimentar,
100 tone
Falesti, str. Mihai Eminescu 56, Telefon: (259)
gluten-22%
25926619, Telefon mobil: 069675979
Floarea soarelui din
10 tone
Nisporeni, s.Bolduresti, Telefon: (264) 64903,
roada anului 2011
Telefon mobil: 68535254
Seminţe de grîu de
30 tone
Edinet, s. Chetrosica Noua, Telefon mobil:
toamnă
069358218
Seminţe de grîu de
20 tone
Edinet, s. Chetrosica Noua, Telefon mobil:
toamnă, elită
069358218
Roşii
200 tone
Briceni, s.Criva, Telefon: (247) 47330, (247) 47381,
Telefon mobil: 069025601
Cartofi pentru consum 1000 tone
Briceni, s.Criva, Telefon: (247) 47330, (247) 47381,
Telefon mobil: 069025601
Fasole uscată, roada
2 tone
Edinet, s.Hancauti, Telefon: (246) 44331, Telefon
2011
mobil: 69957306
Floarea-soarelui
nelimitat
Falesti, s. Sarata Veche, Telefon: (259) 964441
Morcov
5 tone
Hincesti, Telefon mobil: 068083841
Struguri Moldova
20 tone
Hincesti, Telefon mobil: 068083841
Produse zoo – veterinare şi animale vii
Miere de albini din
200 kg
Drochia, s. Fintinita, Telefon: (252) 41251
floarea soarelui
Brînză de oi
200 kg
Cantemir, s.Costangalia, Telefon: (273) 55-3-69
Miere de albină
500 kg
Falesti, s. Falestii Noi, Telefon: (259) 259 60583

15

Flori si gradinarit
Flori si grădinarit
Bauturi alcoolice
Echipamente agricole
Echipamente agricole
Echipamente agricole

Teren agricol cu
suprafaţa de 1,5 ha
Comercializez tufe de
trandafiri
Trandafiri, gamă largă
de culori
Vin nou din anul 2011,
Ranii Mogoraci şi Pinot
Semanatoare pentru
cereale SZ-3,6
DT-75 buldozer, plug,
ZIL-130, Freza de 3
metri
Încaperi frigorifice cu 3
camere cu capacitate de
200 tone

4 bucăţi
Altele
1 ha
3 ha
nelimitat
3000 litru
1 unităţi
1 bucată
3 bucata

Nisporeni, s. Cioresti, Telefon: (264) 23285, Telefon
mobil: 069106722
Drochia, s. Pelenia, Telefon: (252) 41251, Telefon
mobil: 069041579
Drochia, s. Pelenia, Telefon: (252) 41251, Telefon
mobil: 069041579
Hincesti, Telefon: (269) 23408, Telefon mobil:
068083841
Edinet, s.Fetesti, Telefon: (246) 62618, Telefon
mobil: 060484315
Nisporeni, Nisporeni, Telefon: (264) 22144, Telefon
mobil: 69083695
Nisporeni, s. Cioresti, Telefon: (264) 23285, Telefon
mobil: 069106722

CERERI
Nume produs

Produse apicole

Descriere produsului

Cantitate

Regiune

1 bucăţi

or. Glodeni, Telefon: (249) 23468

60 tone
3 tone

com. Cretoaia, Telefon: (22)294073
Telefon mobil: 060364723

Varză conopidă

Storcător de miere
de albini, mîna a
doua
Struguri Moldova
Achizişionăm floarea
soarelui la un preţ
rezonabil
Varză conopidă

500 kg

Morcov

Morcov

500 kg

Prune

Prune

500 tone

Produse apicole

Cumpar miere de
albini
Cumpar ceară

20 tone

Prune în stare
proaspată pentru
uscat
Floarea soarelui
pentru ulei

400 tone

or. Orhei, str. Cupcea 13, Telefon:
(235)28878, Telefon mobil: 69013244,
or. Orhei, str. Cupcea 13, Telefon:
(235) 28878, Telefon mobil: 69013244,
69267437
str.Viilor -144, Telefon: (264)2-30-50,
Telefon mobil: 067123050
Regiune: s. Sendreni, rl Nisporeni, Telefon:
(264) 63 1 70, Telefon mobil: (691) 89212
s. Sendreni, rl Nisporeni, Telefon: (264)
63170, Telefon mobil: (691) 89212
rn.Nisporeni,str.Viilor 2, Telefon: 0264
23050, Telefon mobil: 067123050

Struguri
Floarea-soarelui

Produse apicole
Prune
Floarea-soarelui

25 tone

Produse de morarit

5 tone

1000 tone

Făină de grîu
30 tone
calitate superioară
Produse de morarit Făină de grîu calitate 30 tone
superioară
Pepiniere viticole si Puieţi de nuci
1100 bucata
pomicole
Pepiniere viticole si Puieţi de prune
1100 bucata
pomicole
Echipamente
Motor ЯМЗ – 238
1 unitate
agricole
Echipamente
Cumpăr tractor
1 unitate
agricole
Grîu
Cumpăr gîiu
30 tone
alimentar
Cartofi de soiul
20 tone
Cartofi
Agata, Cleopatra
Floarea-soarelui
Floarea-soarelui
1000 tone
Floarea-soarelui
Achiziţionăm floarea nelimitat
soarelui şi prestăm
servicii de curaţire,
uscare
Orz
Orz
2000 tone
Produse apicole
Miere de albini de tei 30 tone
Produse apicole
Miere de albini de
50 tone
salcîm

or. Chisinau,str. Armeneasca 29/1,
Telefon: (22)23455, (22) 27415, Telefon
mobil: 079480289
s. Balauresti, Telefon: (264) 23857, Telefon
mobil: 069926550
Nisporeni, Telefon mobil: 069092617
Baurci Moldoveni, Telefon mobil:
078222043
Baurci Moldoveni, Telefon mobil:
078222043
s.Cania, Telefon: (264)2-30-66, (264) 417-91
s.Cania, Telefon: (264)2-30-66, (264) 417-91
s.Cania, Telefon: (264)41-4-54
s. Vadul lui Isac, Telefon: (264) 2-30-66,
(264) 75-2-94
Telefon mobil: 068083841
Cupcini, Telefon: 73800, (246) 71303,
Telefon mobil: 069018632
Telefon mobil: 068083841
Bulboaca, Telefon mobil: 068083841
Bulboaca, Telefon mobil: 068083841

Cumpărăm piei de iepure în cantităţi nelimitate și permanent.
Chișinău. Tel. 069005667, 022 79 35 18. Ion
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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*

12

36

72

108

132

* august vacanţă

Toate acestea la un preţ rezonabil de numai 132 de lei pentru abonament anual.

Abonamente la ziarul AGROMEDIAINFORM

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

Aici e loc pentru publicitatea ta. tel. 23-56-98

