Pentru a da posibilitate agricultorilor
să înceapă lucrările de primăvară
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Statul promite
să îngheţe
datoriile
fermierilor faţă
de buget

Pentru că poate asigura venituri mari, dar necesită și investiţii considerabile

Tot mai puţini sunt
cei care se avântă în
legumicultură cu ochii
închişi
Interviu cu Vasile BOTNARI,
șef de secţie la Institututl de horticultură
și tehnologii alimentare, doctor habilitat.
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În pofida crizei și a secetei care a
afectat producătorii agricoli în 2009
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Restanţele la plata subvenţiilor pentru 2009 vor fi
achitate din contul rectificării bugetului pentru 2010
RESTANŢELE LA plata subvenţiilor din anul 2009
vor fi achitate din contul fondului pentru
subvenţionarea producătorilor agricoli pentru
anul 2010. Este vorba despre 213 mln lei.
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Potrivit Ministrului Agriculturii, Valeriu Cosarciuc, hotărârea adoptată de Guvern nu va afecta
procesul de subvenţionare a producătorilor agricoli în anul curent. Suma de 300 mln de lei, programată pentru susţinerea agriculturii în 2010
rămâne intactă. Banii pentru completarea fondului de subvenţionare urmând a fi găsiţi din alte

surse, prin rectificarea bugetului. Din cele 213 mln
lei, 50,5 mln de lei reprezintă datorii la plata subvenţiilor pentru înfiinţarea de noi plantaţii viticole. Statul mai datorează fermierilor 11,8 mln de lei
subvenţii pentru fondarea plantaţiilor pomicole şi
nucifere, 7,7 mln de lei pentru procurarea tehnicii,
a utilajului agricol şi echipamentului de irigare. Restanţele pentru restituirea TVA la procurarea pesticidelor şi a fertilizanţilor se cifrează la 7,5 mln de
lei. Cele mai mai mari datorii – 135 mln lei – statul
le are faţă de producători pentru livrarea pe teritoriul ţării a producţiei de fabricaţie proprie.
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FEDERAŢIA AGRIGULTORILOR AGROINFORM PREZINTĂ PREŢURILE ZILNICE ANGRO LA FRUCTE ȘI LEGUME PE 5 PIEŢE DIN MOLDOVA
25.02.2010

Piaţa angro Edineţ
minim
maxim
mediu

Ardei dulce
Cartofi
Castraveţi
Ceapă albă
Ceapă galbenă
Ceapă roșie
Ceapă verde (cozi)
Ciuperci Păstrăv/Veșenca
Ciuperci Shampinion
Dovlecei
Gogoșari
Morcov
Pătrunjel
Praz
Ridiche neagră
Roșii de seră
Salată
Sfeclă de masă
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Mandarine
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Mere Idared
Mere Rihard
Miez de nucă
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Piaţa angro Chișinău (Albișoara)
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R. Moldova a majorat livrările
de varză albă în Ucraina

Livrările moldovenești de varză albă au înregistrat, în ultima
săptămână, o creștere accentuată pe piaţa ucraineană, conform
datelor APK-Inform. Acest lucru a condus deja la o majorare a
preţurilor medii la varză pe piaţa internă a R. Moldova, iar stocurile de varză au început să scadă rapid.
Potrivit datelor furnizate de operatorii de pe piaţă, la 23 februarie, varza era comercializată în depozitele din R. Moldova la
preţul de 3-3,2 UAH/ kg. În pieţele angro din R. Moldova preţurile la acest produs au crescut până la 3,4-3,5 UAH/kg, iar în
comerţul cu amănuntul - până la 4,5-5,2 UAH/kg.
Vorbind despre perspectivele de stabilizare a preţurilor la
varza, operatorii de pe piaţă se așteaptă în continuare la o creștere a acestora, datorită cererii înalte din partea Ucrainei la acest
produs. În același timp, în Ucraina sunt vehiculate informaţii cu
privire la posibilitatea iniţierii unor livrari de varză mai ieftină
din Georgia.

Piaţa angro Bălţi
maxim
mediu

Seminarul a fost destinat producătorilor
agricoli care, în condiţiile crizei economice, optează pentru o agricultura ecologică. Participanţii la seminar au discutat, de asemenea, despre
evaluarea și managementul calităţii solului în
contextul practicilor agricole ecologice, cadrul
legislativ ce vizează promovarea agriculturii
ecologice și protecţia mediului și a resurselor
naturale.
Un subiect aparte l-a constituit comerciali-
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CREŞTEREA ECONOMICĂ în 2010 se va datora, în mare

parte, exporturilor de vinuri moldoveneşti pe
pieţele europene. Astfel, R. Moldova intenţionează
să exporte peste 1 milion de decalitri de vin până
la sfârşitul acestui an, a declarat viceministrul
Economiei, Octavian Calmîc.

Cu alte cuvinte, așa cum criza a venit în R. Moldova,
pe același canal va sosi și revigorarea. Pentru aceasta însă,
R. Moldova are nevoie de un produs calitativ, promovat și
apreciat în Uniunea Europeana, susţine oficialul. „Vinificatorii din R. Moldova valorifică destul de greu cotele acordate
de Uniunea Europeană în regimul Preferinţelor Comerciale
Autonome. Astfel, se întâmplă că ceea ce exportam în Uniunea Europeană și ceea ce cade sub preferinţele consumatorilor este mai puţin de 5 la sută decât ce se poate de produs în

Fermieri din nordul ţării au fost informaţi
despre agricultura ecologică
a ţării au participat la seminarul cu
tema: „Agricultura ecologica - prezentul şi perspectivele de dezvoltare”,
care a fost organizat de filiala Edineţ
a Camerei de Comerţ şi Industrie, cu
susţinerea Proiectului de parteneriat
moldo-german in domeniul businessului.
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Moldova intenţionează să exporte un milion de decalitri
de vin pe pieţele Uniunii Europene

În cadrul unui proiect moldo-german în domeniul business-ului

PESTE 40 de fermieri din regiunea de nord

Piaţa agricolă Ungheni
minim
maxim
mediu

zarea produselor ecologice, cerinţele specifice
pentru succes în comerţ și vânzarea cu amănuntul a acestui tip de produse. Fermierii au
fost familiarizaţi cu conceptul de agricultură
ecologică, acesta fiind identificat prin Strategia
Naţionala de Export a Republicii Moldova, ca
fiind prioritar pentru dezvoltarea exportului.
De asemenea, producătorii agricoli au fost informaţi despre tehnicile ecologice de prelucrare
a solului și avantajele agriculturii ecologice - sănătatea consumatorilor, protecţia mediului și
dezvoltarea durabilă a spaţiului rural.
Proiectul moldo-german în domeniul businessului a fost lansat în 2004, pentru o perioadă
de șase ani, de către Comitetul de Est al Economiei Germane în cooperare cu Fundaţia pentru
Dezvoltare Economică și Calificare Profesională din Germania. Acest proiect este finanţat de
Ministerul Federal German pentru Cooperare
Economică și Dezvoltare.

R. Moldova. De aceea, producătorii de la noi trebuie să pună
accentul pe calitatea produsului”, a spus, la o conferinţă de
presă Calmîc.
Totodată, viceministrul susţine că R. Moldova va solicita
ca aceste cote să fie majorate în următorii ani. „În acest an,
avem rezultate bune. Producătorii de vinuri au utilizat deja
20 la sută din cotele de export acordate de UE”, a precizat
oficialul. Preferinţele Comerciale Autonome au fost acordate
Republicii Moldova de către Uniunea Europeana în martie
2008. Conform regulamentului, 98 la sută din categoriile
de mărfuri incluse în clasificator pot fi exportate fără a li se
impune taxe sau cu taxe reduse, fără stabilirea unei limite
a cantităţii, iar pentru 13 grupuri de mărfuri sunt impuse
anumite cote limită pentru exportul în regim preferenţial în
ţările europene.
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Ministrul de externe de la Roma este convins:

Italia are datoria morală
de ajuta Moldova să
adere la UE
ITALIA ARE datoria morală de a ajuta

Moldova să adere la Uniunea
Europeană, susţine ministrul italian
de externe, Franco Frattini.

După cum informează INFOTAG cu
referire la cotidianul italian „La Nazione”,
Frattini consideră că stabilitatea în sud-estul
Europei este prioritară pentru UE.

“

europene, Iurie Leancă, care speră că Europa
va demonstra că este „un partener indispensabil al RM în parcursul de modernizare”.
„Dialogul din ce în ce mai strîns cu ţările
europene trebuie să servească și ca stimulent
pentru normalizarea relaţiei cu Rusia - o piaţă de desfacere esenţială pentru produsele
agricole moldovenești - și, mai ales, cu România, pentru a aborda, înainte de toate, proble-

Este o datorie
care rezultă
nu doar din
originile latine care apropie cele
două ţări, ci, mai
ales, din obligaţia
morală de a oferi
Moldovei o perspectivă în căutarea
unei noi demnităţi,
pe care instituţiile
europene nu pot să
n-o recunoască”, a
spus Frattini.
Oficialul susţine că
Moldova este o platformă importantă pentru
investiţiile directe, fapt demonstrat de experienţa Italiei, care este a treia ţară după volumul
de investiţii în RM.
Același ziar citează și poziţia ministrului
moldovean al afacerilor externe și integrării

Acordul de finanţare
România - Republica Moldova va fi
semnat până pe 24 martie

ACORDUL DE finanţare România - Republica Moldova va fi semnat până pe 24

martie. Anunţul a fost făcut de către premierul Republicii Moldova, Vlad
Filat, după întrevederea de la Budapesta cu omologul său român, Emil Boc.
“Grupurile de negociatori au fost constituite şi până pe 24 martie Acordul de
finanţare va fi semnat, pentru ca în acest an să beneficiem de prima tranşă”,
a spus Filat.

România oferă ţării noastre 100 milioane de Euro, câte 25 de milioane anual. Banii sunt
destinaţi pentru infrastructură în localităţile Republicii Moldova. Acordul urmează să fie
semnat până pe 24 martie, când la Bruxelles va avea loc ședinţa Consiliului ţărilor donatoare.

“

În cadrul întrevederii trilaterale, cu premierul ungar şi cancelarul austriac,
am primit asigurări că aceste doua state vor oferi un sprijin puternic ţării
noastre în cadrul Adunării ţărilor donatoare din 24 martie de la Bruxelles”,
a spus Vlad Filat.

maticile comerciale și definirea frontierelor”,
a menţionat Leancă.
INFOTAG precizează: Italia face parte
din „Grupul prietenilor Moldovei”, iniţiativă
lansată la 25 ianuarie la Bruxelles. Ea constă
în oferirea sprijinului în procesul de integrare
europeană din partea statelor-membre ale UE.

Totodată, oficialul ungur și cel austriac au declarat ca vor sprijini ţara noastră în procesul de integrare europeană, precum și la negocierea regimului liberalizat de vize cu Uniunea
Europeană. Pe 1 martie, la Chișinău a sosit prima misiune de evaluare a nivelului de pregătire a ţării noastre pentru demararea negocierilor în vederea obţinerii regimului liberalizat de
vize cu ţările europene. Dacă discuţiile vor începe în acest an, atunci în circa 2 ani am putea
intra în UE fără vize, estimează unii experţi. Acest lucru depinde însă și de modul în care
Moldova va implementa reformele democratice asumate.

LISTA ACTELOR pentru obţinerea permisului
de mic trafic la frontieră cu România
PERSOANELE CARE locuiesc în raza de 50 de kilome-

tri de la frontiera cu România pot depune setul
de documente pentru a obţine permisul de mic
trafic. Actele pot fi depuse din 1 martie la Secţia
consulară a Ambasadei României la Chişinău, din
strada Vlaicu Pârcălab 39, între orele 08:00 şi 16:00.

Lista actelor:
1. Cerere – se completează cu cerneală de culoare neagră,
personal de către solicitant, în faţa lucrătorului consular și se
semnează de solicitant în interiorul chenarului anume desemnat, fără a se depăși conturul chenarului. Formularele de cerere
sunt gratuite și pot fi obţinute la consulat.
2. O fotografie color (3,5 x 4,5), tip pașaport, de dată recentă.
3. Pașaport valabil - valabilitatea permisului nu poate depăși valabilitatea pașaportului.
4. Documente care atestă că solicitantul locuiește legal în
zona de frontieră, de cel puţin un an - buletin de identitate și
anexa din care rezultă că solicitantul locuiește în zona de frontieră de cel puţin un an; permisul de ședere - pentru cetăţenii
străini; buletin de identitate - pentru apatrizi;

!

Atenţie! Atunci când din conţinutul documentelor nu reiese că solicitantul a locuit legal cel puţin
un an în zona de frontieră, acestea vor fi însoţite
de un certificat eliberat pe hârtie cu antet, semnat şi ştampilat de autoritatea care a emis documentul respectiv.
5. Documente care dovedesc că există motive întemeiate
pentru trecerea frecventă a frontierei.
Motive:
- Menţinerea relaţiilor de familie prin vizitarea rudelor invitaţie autentificată, în original, la un notar public din România sau la consulat, prin care persoana care invită se obligă

să asigure cazarea, hrana, eventualele cheltuieli medicale sau/
și de repatriere.
- Însoţirea rudelor pentru acordarea de asistenţă medicala
- atestat medical, în original, cu număr și dată de înregistrare,
din care să reiasă diagnosticul, recomandarea de tratament în
România, precum și modalitatea de finanţare a tratamentului
la instituţia medicală recomandată.
- Participare la programe în domeniul economic și schimburi în domeniile economic, știinţific, cultural, medical, sportiv, mass-media sau în domeniul educaţiei - scrisoare pe antet,
în original, cu semnătură și ștampila conducerii instituţiei care
organizează evenimentele.
- Promovarea unor interese economice și desfășurarea de
activităţi de sprijin economic - scrisoare pe antet, în original,
cu semnătura și ștampila conducerii camerei locale de comerţ,
autorităţii locale sau instituţiei care organizează evenimentele.
- Rezolvarea problemelor de natură juridică - scrisoare
personală explicativă; un document emis de instanţa judecătorească.
- Vizitarea mormintelor rudelor - scrisoare personală explicativă dactilografiată; documentele (în original sau copie
legalizată) care atestă relaţia de rudenie între solicitant și persoana decedată; scrisoare pe antet, în original, cu semnătura și

ștampila conducerii autorităţii locale din care să reiasă faptul
că mormântul este amplasat pe raza localităţii respective.
- Alte motive întemeiate - declaraţie în forma autentică,
în original, la un notar public din România sau la consulat, în
care să se explice detaliat motivul și temeinicia lui.
Toate actele se vor prezenta în limba româna. În cazul în
care va lipsi un document, solicitarea de permis va mai trebui
făcută odată, cu anexarea tuturor actelor necesare.
După depunerea actelor, permisul va fi eliberat în termen
de maximum 60 de zile.
Permisele sunt eliberate gratuit și sunt valabile de la 2 la
5 ani. În baza acestora, peste 1 milion de moldoveni vor avea
posibilitatea să treacă frecvent frontiera moldo-română, însă
nu mai departe de 50 de kilometri de graniţa cu Republica
Moldova.
În cazul în care se va încălca această prevedere, permisul
ar putea fi retras, iar timp de 3 ani va fi aplicată interdicţie de
intrare în România.
Acordul de mic trafic la frontiera a fost semnat pe 13
noiembrie de către prim-ministrul moldovean, Vlad Filat, și
omologul său român, Emil Boc. Acesta va fi pus în aplicare
începând cu 31 martie.
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Ministrul Finanţelor: O NOUĂ AMNISTIE
FISCALĂ NU VA MAI AVEA LOC
O NOUĂ amnistie fiscală nu va mai

situaţia agenţilor economici este dificilă, și nici nu ar fi bine, mai exact nu ar
fi o acţiune populară. Dar odată și odată trebuie să revenim la normalitate”, a
specificat el.
Negruţă a mai spus și legalizarea
capitalului, ce-a de-a treia reformă din
pachetul de liberalizare a economiei
propus de ex-președintele Vladimir
Voronin, de asemenea nu s-a soldat cu
rezultate semnificative.

avea loc, a declarat ministrul
finanţelor, Veaceslav Negruţă.
Ministrul a făcut declaraţiile
respective în contextul rezultatelor nesatisfăcătoare ale
implementării pachetului
de legi privind liberalizarea
economie, propus anterior
de ex-preşedintele Vladimir
Voronin.

Negruţă a spus că deși pe parcursul
amnistiei fiscale au fost radiate restanţe
ale agenţilor economici faţă de bugetul
de stat bugetul asigurărilor sociale de
stat și fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă de 4
mlrd lei, situaţia nu se schimbă, agenţii
economici continuă să acumuleze noi
datorii.
„Când analizăm mai în detalii situaţia, vedem că nu-și îndeplinesc
obligaţiile faţă de stat nu acei agenţi
economici care le este cu adevărat greu,
dar cei care au fost privilegiaţi pe parcursul mai multor ani. Tratamentul
neechitabil al agenţilor economici, al
contribuabililor, este principala cauză a
acumulării datoriilor în lanţ la buget și
a indisciplinei financiare”, a apreciat el.
Negruţă a spus că și aplicarea co-

“
tei 0 la impozitul pe veniturile nedistribuite ale companiilor nu s-a soldat
cu rezultatele scontate și nu a majorat
esenţial defalcările efectuate de agenţii
economici la buget prin intermediul altor impozite și taxe.
„În afară a de aceasta, cota 0 a condus la reducerea esenţială a acumulărilor în bugetele autorităţilor publice
locale, pentru care impozitul pe venit,
colectat de la agenţii economici din
teritoriile respective, constituia sume
importante. Acum nici nu putem vorbi
de o anulare a cotei 0 pentru că e criză,

În buget au fost transferate
taxe de la legalizare în sumă
de doar 18 mln lei. Plus alte
100 mln lei, sumă legalizată
de trei întreprinderi, cărora iniţial
le-au fost date de la buget aceste
milioane, ca mai apoi să fie trecute
ca şi legalizare de capital. Pentru
că e frumos şi pentru a raporta că
legalizarea s-a făcut”, a mai adăugat el.
Eșecurile înregistrate în implementarea reformelor de liberalizare a economiei au generat noi datorii la buget.
Astfel, în 2009 datoriile agenţilor economici faţă de bugetul public naţional
au crescut cu peste 80 mln lei și constituie peste 1,2 mlrd lei, a spus ministrul
finanţelor Veaceslav Negruţă.

Pentru a da posibilitate agricultorilor să înceapă lucrările de primăvară

Statul promite să îngheţe datoriile fermierilor faţă de buget
DATORIILE SECTORULUI agricol faţă de buget-

ul de stat şi cel al asigurărilor sociale
de stat vor fi îngheţate pentru a da
posibilitate agricultorilor să înceapă
lucrările de primăvară, promite primministrul Vlad Filat.

Premierul a declarat că, atât Guvernul,
cât și ministerul de resort, sunt la curent cu
dificultăţile cu care se confruntă agricultorii
moldoveni și a dat asigurări că iniţiativele Executivului în acest sens vor contribui esenţial la
ameliorarea situaţiei în domeniul agricol.
Filat a declarat în cadrul Adunării generale
a Federaţiei Fermierilor din Moldova (FNFM),
că Guvernul va găsi modalităţi pentru facilitarea exportului de mărfuri agricole moldovenești”, a spus Premierul.
Prim-ministrul a evidenţiat necesitatea
continuării măsurilor de liberalizare a economiei, de înlăturare a barierelor tehnice și de

asigurare cu pieţe de desfacere a producătorilor autohtoni în interiorul și exteriorul ţării.
Totodată, Premierul a accentuat că vor fi
subvenţionaţi, în primul rând, producătorii
care realizează performanţă în agricultură.
„Trecerea de la agricultura formală la una performantă este obiectivul Guvernului”, a menţionat Vlad Filat.
La rândul său, Vasile Mârzenco, președintele FNFM, a solicitat efectuarea unei reeșalonări și a datoriilor acumulate de către agricultori faţă de băncile comerciale și diminuarea
dobânzilor la creditele contractate de către
fermieri. Vasile Mîrzenco a propus acordarea
de subvenţii la achiziţionare mijloacelor de
producţie și sprijin financiar în implementarea
proiectelor investiţionale. Președintele FNFM
a criticat politica de consolidare a pământurilor, promovată de guvernarea precedentă, specificând că aceasta a fost făcută nu în interesele
agricultorilor, ci a marilor magnaţi.

CCCEC verifică justeţea scumpirilor de carburanţi efectuate anterior
DUPĂ CE petroliştii au micşorat preţurile la benzină,

motorină şi gaz lichefiat, motivând prin „recalcule”,
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi
Corupţiei a iniţiat verificarea justeţii scumpirilor
operate anterior.

„Când s-au efectuat scumpirile, s-a invocat majorarea accizelor, cursul de referinţă și piaţa externă. Să vedem ce are la
baza micșorarea preţurilor anunţată. Centrul are menirea să
monitorizeze această situaţie și voi primi informaţia respectivă.
Daca au fost operate majorări nejustificate, atunci vor fi aplicate
sancţiunile prevăzute de legislaţie”, a declarat premierul Vlad
Filat.
Șeful cabinetului de miniștri subliniază însă că „în cazul în
care fluctuaţiile au loc în urma unui proces firesc, atunci înseamnă ca piaţa funcţionează”. „Când preţurile trebuie majorate, se majorează și dacă sunt condiţii de micșorare, se micșorează”, a adăugat premierul.

Câteva companii petroliere din Moldova au redus săptămâna trecută preţul benzinei, motorinei și al gazului lichefiat cu 7
bani, aceasta fiind prima ieftinire din anul curent. Directorul
executiv al Asociaţiei importatorilor de produse petroliere „Importcompetrol”, Victor Ghiţu, a declarat, pentru Știrea Zilei, că
„este vorba despre o corectare a preţurilor și nu de o ieftinire a
petrolului la bursele internaţionale”.
Acum o lună, benzina s-a scumpit cu 1 leu, motorina cu 80
de bani, iar gazul lichefiat cu 50 de bani.
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IFAD propune un program nou de
asistenţă pentru investiţii în agricultură
MINISTRUL AGRICULTURII şi Industriei Alimentare Valeriu

Cosarciuc a avut o întrevedere cu echipa Fondului
Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD)
aflată în misiune în R. Moldova cu scopul iniţierii
de elaborare a unui nou program IFAD.

Consiliul Guvernatorilor IFAD a discutat problemele
comune pentru agricultura mai multor ţări
VICEMINISTRUL AGRICULTURII şi

Industriei Alimentare, Vasile
Bumacov, a participat la cea
de-a 33-a sesiune a Consiliului
Guvernatorilor IFAD, la Roma.

Problemele de care se confruntă agenţii economici de la
sate, pot fi soluţionate, a menţionat dl Cosarciuc, prin sporirea
productivităţii și a veniturilor din activităţile agricole, în contextul produselor cu valoare adăugată înaltă pentru care există
o cerere sporită pe piaţa locală, și, în special, pe cea de export.
Aceasta va servi drept un pilon a creșterii economice rurale,
generând venituri pentru fermieri, procesatori și exportatori,
dar și creând oportunităţi de angajare atât în sectorul agricol,
cât și în infrastructura localităţilor rurale.
Ţinând cont de strategiile și politicile Guvernului RM, experienţa celor patru programe IFAD deja aprobate pentru Republica Moldova și recomandările partenerilor de dezvoltare,
s-a decis elaborarea pentru anii 2011-2015 a Programului de
Servicii Financiare Rurale și Dezvoltarea Businessului Agricol, care va fi finanţat printr-un împrumut IFAD în valoare de
20 milioane USD, la condiţii avantajoase pentru beneficiarii
moldoveni.
În perioada imediat următoare se vor stabili metodele și
mecanismele de implementare a programului și se vor purta
negocieri cu potenţiali co-finanţatori. IFAD intenţionează să
depună eforturile necesare pentru finalizarea procedurilor de
negociere către decembrie 2010 și lansarea Programului în
ianuarie 2011.

În cadrul sesiunii s-au pus în discuţie unele din cele mai importante probleme, care afectează agricultura mai
multor ţări. Printre acestea, au fost discutate: realizarea rezoluţiilor Summitului în terenurile fermierilor, schimbările de climă, securitatea alimentară și
agricultura la scară mică.
Pe toată durata Consiliului s-a făcut un schimb de experienţă între mai
multe ţări participante și s-a discutat cu
reprezentanţii IFAD, problema implementării în Republica Moldova a unor
proiecte ce ţin de trecerea la tehnologiile de prelucrarea a solului care l-ar
proteja, prin evitarea aratului în fiecare
an cu răsturnatul brazdelor, care duce
la pierderea de umiditate și sol, cheltuieli enorme de energie și combustibil. O parte din aceste programe vor fi
implementate în cadrul programului
IFAD 5, care cuprinde cele mai importante domenii așa cum ar fi finanţarea
infrastructurii în mediul rural, microcreditarea, irigarea în spaţiul rural și
producerea legumelor și fructelor cu o
valoare înaltă.
Totodată, Vasile Bumacov, a avut
o întrevedere cu președintele FAO, în
cadrul căreia s-au discutat rezultatele
implementării unor proiecte finanţate de FAO în domeniul agriculturii și
înfiinţarea unui oficiu al acestei organizaţii pe teritoriul ţării noastre pentru
a eficientiza implementarea proiectelor

în agricultură, care vor fi finanţate din
partea FAO. De asemenea, s-a discutat
posibilitatea implementării unor proiecte în ceea ce privește modernizarea
tehnologiilor, în contextul încălzirii
globale, care afectează și Republica
Moldova.
În alt context, menţionăm că Fondul Internaţional de Dezvoltare a Agriculturii, IFAD, pe parcursul celor 9 ani
de activitate în ţara noastră, a implementat Proiecte ce vizează Finanţarea
Rurală și Dezvoltarea Întreprinderilor
Mici (8,0 mln USD); Proiectul de Revitalizare a Agriculturii (15,5 mln USD);
Programul de Dezvoltare a Afacerilor
Rurale (14,3 mln USD); Programul
Servicii Financiare Rurală și Marketing

Guvernul revine la taxa de
salvgardare la importul de carne
LA PROPUNEREA Ministerului Agriculturii şi Industriei Ali-

mentare, Guvernul a modificat Legea „Cu privire la
tariful vamal” la compartimentul ce ţine de importul
cărnii de bovine proaspătă şi congelată, a cărnii de
ovine şi caprine şi a cărnii de păsări proaspete şi
refrigerate.

Tariful vamal la importul acestor produse animaliere a fost
majorat de la 200 euro până la 450 euro pentru o tonă de carne de bovine și porcine și de la 100 la 300 de euro pentru o
tonă de carne de pasăre. Modificarea legii a fost condiţionată
de necesitatea protejării pieţei interne și a producătorului local
de importul abuziv a produselor de origine animală, care, fiind
subvenţionate în ţările de origine, sunt importate în ţara noastră la preţuri extrem de scăzute, creând pe piaţă o concurenţă
neloială, care conduce, în cele din urmă, la falimentul producătorilor locali. În urma investigaţiilor întreprinse, s-a constatat,
că pe parcursul a 10 luni ale anului trecut carnea de bovine a
fost importată la preţ de 13,2 lei pentru un kg, acest preţ fiind
de 2,5 ori mai mic decât preţul angro al cărnii livrate pe piaţă de
către producătorii locali. Aproximativ același decalaj s-a înregistrat și la preţurile pentru carnea de porcine și cea de pasăre.
În reţeaua comercială, evident, preţurile la carne nu diferă,
astfel, importatorii alegându-se cu venituri exagerat de mari,
iar întreprinderile locale ajungând la faliment.
Pericolul dispariţiei a planat asupra celor peste 50 de firme
specializate în producerea cărnii, unde muncesc peste 8 mii
de angajaţi, fără surse de existenţă ar fi rămas peste 25 mii de

persoane. În caz de nu se operau modificările respective, statul
ar fi pierdut cca 200 de mln de impozite și alte plăţi obligatorii,
iar peste 300 mii de tone de cereale produse în ţară nu s-ar fi
utilizat pentru hrana animalelor și la acest capitol fiind înregistrate pierderi de sute de mii de lei. Este necesar de specificat, că
majorarea tarifului vamal la importul de carne nu va conduce
la majorarea preţurilor pentru consumatorul final, fiindcă chiar
și cu aplicarea taxelor majorate, producţia de import va avea un
preţ mult mai mic decât cea locală. Preţul la carnea de bovină,
spre exemplu, după aplicarea noilor tarife, va ajunge de la 19,24
lei la 23,61 lei pentru un kg., faţă de 32,53 lei cât costă carnea
livrată angro de producătorii locali.
La carnea de pasăre importată preţul se va majora de la
13,12 lei pentru un kg la 16,62 lei, faţă de 28 lei pentru un kg,
cât costă carnea livrată angro de întreprinderile locale.

(13,2 mln USD, inclusiv 534 mii USD
grant).
Datorită unităţii consolidate pentru implementarea Programelor IFAD,
pe parcursul ultimilor ani (2008-2009),
au fost construite și reutilate 13 frigidere, cu o capacitate de peste 7 mii tone;
modernizate cca 43 de întreprinderi de
procesare a produselor agricole și prelucrării cărnii, și a colectării și prelucrării laptelui; peste 900 ha de plantaţii
de viţă de vie, livezi; 7 unităţi de sisteme de irigare, pe o suprafaţă de cca 400
ha; 13 sere pentru creșterea legumelor,
cu o suprafaţă totală de aproape 100
mii metri pătraţi, precum și peste 50 de
unităţi de tractoare și combine.

Agricultura Moldovei atrage
finanţe europene prin Italia
MINISTRUL AGRICULTURII şi Industriei Alimentare, Vale-

riu Cosarciuc, a semnat în seara zilei de 15 februarie, un acord de colaborare a agenţilor economici
din domeniul agriculturii din Moldova şi provincia
de Fermo din Italia. Potrivit ministrului, acordul
are drept scop atragerea şi utilizarea resurselor
financiare puse la dispoziţie de către Uniunea
Europeană şi implementarea unor proiecte-pilot
în domeniul agriculturii şi industriei.

„Prin acest acord vrem să contribuim la apropierea R.
Moldova de UE. Proiectele care vor fi promovate vor fi de
mare importanţă pentru agricultură, inclusiv vor fi create
centre agro-alimentare, case de ambalare, cooperative mixte cu participarea fermierilor din Italia aici, în R. Moldova,
vom dezvolta sectorul animalier, utilizând experienţa Italiei
în acest domeniu, vom fortifica relaţiile dintre instituţiile de
cercetări știinţifice din Italia și R. Moldova”, susţine Cosarciuc.
Alberto Feliziani, avocat și promotor al acordului, a spus
în cadrul întrevederii delegaţiilor că prin acest acord se dorește susţinerea antreprenorilor din agricultura moldovenească. „Proiectul ministrului Cosarciuc este unul ambiţios,
important și realizabil. Agricultorii mici din R. Moldova merită multă atenţie ”, a spus Feliziani.
Adolfo Marinangeli, reprezentantului guvernului din
provincia de Fermo pe problemele legate de UE, susţine că
este gata să se ocupe împreună cu partenerii din Moldova de
dezvoltarea tuturor proiectelor posibile și imaginabile, care
vor fi finanţate de UE sau din alte surse externe.
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Pentru că poate asigura venituri mari, dar necesită și investiţii considerabile

Tot mai puţini sunt cei care se avântă
în legumicultură cu ochii închişi
Interviu cu Vasile BOTNARI,
șef de secţie la Institututl de horticultură
și tehnologii alimentare, doctor habilitat.
- Dle Botnari, suntem la sfârșitul
iernii, o iarnă, pe care cred că vor
ţine-o minte producătorii agricoli.
Dar, chiar și când erau temperaturile cele mai joase, legumarii erau
cu gândul la primăvară. Și meditau,
probabil, având în urmă ani trecuţi,
cum să înceapă anul agricol 2010?
Cu stângul ori cu dreptul?
- Vreau să spun că legumarii cu experienţă deja au început sezonul, încă anul trecut. Cei care știu ce înseamnă respectarea
termenului de însămânţare și producerea răsadurilor au început cu producerea răsadurilor pentru varza timpurie la sfârșitul lunii
decembrie - începutul lunii ianuarie. Pentru
cultura de câmp la această cultură se recomandă de semănat la sfârșitul lui ianuarie,
începutul lunii februarie. Acum, la sfârșit de
iarnă, se mai poate de semănat, dar, le reamintesc, că nu vor putea concura cu cei care
au răsada deja cu 2-3 frunze.
- De asemenea fermierii care produc răsad pentru solarii, la fel, au început semănatul. Ardeiul pentru solarii deja trebuia semănat, castraveţii pentru solarii se seamnă mai
târziu, la 20-25 martie, dar tomatele timpurii
pentru solarii se seamănă la sfârșitul lunii
ianuarie începutul - lunii februarie. Dar, totuși, este teren de lucru pentru toţi, fiindcă se
apropie termenii pentru însămânţarea ardeiului pentru cultura de câmp. E bine să știm
că ardeiul este o sultură cu o durată foarte
lungă de vegetaţie, mai ales gogoșarii. La
noi aceste legume se coc în luna septembrie.
Iar dacă îi semănăm mai târziu, schimbând
termenii, adică purcedem la semănat în luna
aprilie, apoi pierdem. Pierdem în primul
rând din perioada de vegetaţie, pierdem din
productivitatea acestei culturi. Și la final,
pierdem în bani. Trebuie neapărat să respectăm termenii recomandaţi ca să avem o dezvoltare normală a culturilor.
Se poate în prima decadă a lunii martie de
semănat tomatele timpurii. Reamintesc, sunt
și semitimpurii, și târzii, dar acestea le semănăm ceva mai tîrziu. Dar, repet, cele timpurii
- cât mai devreme trebuie semănate.

- Aţi vorbit de termeni, le-aţi mai
reaminit legumarilor încă o dată
când trebuie să execute semănatul
unor legume. Dar cred eu că fiecare dintre acei care lucrează pentru
piaţa inernă, cu atâ mai mult pentru export, trebuie să aibă un plan,
o structurare a tuturor lucrărilor.
Spre exemplu, la data cutare voi
semăna cultura X, apoi vin în contiuare cu cultura Y, ș.a.m.d. Or, de ce
nu,un calendar....
- Da, am publicat anul trecut un asemnea Calendar pentru Legumicultori, dar cred
că nu e cazul de detaliat când și cum de înfiinţat culturile. Însă fiecare legumar trebuie
să aibă un plan de afaceri. Deoarece astăzi
producerea legumelor a devenit o afacere
costisitoare. Și dacă ai comis unele erori la
început, este greu să le corectezi pe parcurs.
Iată de ce iî atenţionez pe legumicultori: să
înceapă semănatul în dependenţă de epoca
de recoltare, când producţia legumicolă trebuie să fie scoasă pe piaţă. Acesta este reperul
activităţii. Deacea pentru culturile pe care o
să le planifice pentru sere, pentru solarii,
care pot fi cultivate mai devreme, evident că
lucrăile de semănat se fac cu o lună înainte.
Pentru tunele, pentru cele acoperite cu agril,
de asemenea se va face mai devreme. Dar nu
putem să creștem răsad, de exemplu, pentru câmp deschis, în aceeași perioadă cu cele
pentru sere or tunele. Căci dacă ieșim cu el
mai devreme în câmp, îl plantăm, nu este
exclus că va fi afectat de îngheţurile de primăvară. În general, în legumicultură se seamănă pentru ca să avem producţie proaspătă
și să avem o recoltare pe parcurs. Sunt mai
multe epoci la semănatul tomatelor, a ardeiului, a castraveţilor, a dovleacului, practic la
toate culturile, de care, bineînţeles, legumarii trebuie să se conducă în activitatea lor.
- Sămânţa bună rod adună. Cum
ar trebui să procedeze legumicultorii în cazul acesta, căror seminţe să
le dea preferinţă, celor autohtone
sau celor de import?

- E o întrebare cu mai multe semne de
întrebare.... Credeţi-mă, ca să vă răspund nu
e atât de ușor.
- Sigur, dacă ne referim la piaţă,
o gamă foarte largă de seminţe ne
propun vânzătorii. Și le fac o reclamă că vrei nu vrei te prinzi deseori
în undiţa lor. Dar nu sunt rare cazurile când cumperi mâţa-n sac...
- Așa s-a întîmplat, că atunci când aveam
80-120 de soiuri de legume înregistrate în
Registrul Soiurilor de Plante, republica producea un milion 200 mii tone de producţie
legumicolă. Anul trecut aveam înregistrate
367 de soiuri, anul acesta probabil că vor
fi înscrise în Registru mai mult de 400. Iar
dacă numărăm bobocii toamna, adică facem totalurile, apoi constatăm, cu regret că
am coborât la 400 mii de tone, de trei ori
mai puţin. Înseamnă oare că numai soiurile hotărăsc cantităţile?! Nu. Părerea mea e
că nu avem tehnologii de cultivare, și apoi
nu avem seminţe. Am schimbat astăzi acele
soiuri care erau adaptate la condiţiile noastre, cum au fost ”Fakel”, ” Podaroc Moldovî”,
”Șantone”ș.a. Am avut practic la toate culturile legumicole soiuri adaptate la condiţiile
climaterice și pedologice ale republicii, soiuri
cunoscute și preferate, cerute pe piaţă. Pe
parcurs le-am înlocuit cu cele de peste hotare, dar nu am câștigat prea mult din aceasta.
Nivelul producţiei a scăzut și nivelul global și
chiar în multe cazuri și cel particular. Mulţi
deja au înţeles că ceea ce se vinde într-un pacheţel frumos nu totdeauna e și mai calitativ.
- S-au pierdut într-un fel legumarii noștri în gama aceasta mare
de hibrizi străini. Și în rezultat, am
pierdut și în cantitate dar și în calitate.
- Da, am pierdut și în una și în alta. Dar
odată cu importul acestor seminţe s-a adus și
un număr foarte mare de agenţi patogeni, de
bacterii, de viruși. Și am ajuns până la aceea, că astăzi la pieţele din republică e greu de
găsit ceva calitativ, am în vedere în primul
rând din cultura tomatelor, cu toate că în
trecut aveam soiuri care satisfăceau doleanţele cumpărătorilor. Astăzi, cu părere de rău,
nu prea avem cu ce ne lăuda. Să ne amintim
situaţia din vara trecută. Ţineţi minte, la tomate, când le foloseam la o sălată, dădeam

de nervurile albe în fruct? Jumătate o aruncam la gunoi. Aceeași stuaţie e și la vinete, la
ardei. Trebuie să recunoaștem că, întradevăr,
în legumicultură există multe probleme. Una
din ele ar fi ieșirea de sub control a producerii seminţelor. Nu se produc seminţe de
bază, adică elită și superelită. Și vorba ceia:
de unde să fie brânză dacă nu au fătat oile. De
unde vreţi producţie legumicolă de calitate
dacă nu funcţionează verigile iniţiale de producere a seminţelor de categorie superioară! Deacea, practic, dar și teoretic, seminţe
bune nu avem unde le căuta, dacă nu le-am
produs. Și neavând seminţe autohtone, legumarii recurg la cele de peste hotare, crezând
că acestea ne vor salva situaţia. Dar, până la
urmă avem ceea ce avem.
Așa s-a întîmplat și cu materialul semincer pentru cartofi. S-a început importul cartofilor pentru seminţe cu 15 lei kilogramul,
3-4 tone la hectar plantezi, introduci în pămînt, la drept vorbind, 60 de mii de lei numai
pentru seminţe. Mai cheltui pe parcurs 20-30
mii pentru a le îngriji și ajungi aproape la 100
de mii la un hectar. Trebuie să ai o recoltă de
cel puţin 40 tone la hectar ca să-ţi scoţi cheltuielie. Din start afacerea este foarte complicată și dificilă dacă nu ai irigaţie. Apropo,
unii legumicultori cred că, din iazuri, cu 2-3
udări vom obţine recolte ce ne vor asigura
un câștig. Pe timpuri așa și a fost, când erau
seminţele ieftine, se mai putea spera la un venit și chiar dacă pierdeai, și chieltuielile erau
mai mici. Dar astăzi, când firul de răsad e de
40 -50 de bani, când o seminţă din ambalajul cel frumos e un leu și mai mult, când un
kilogram de seminţe de ardei de import e de
500-570 de Euro, or un kilogram de seminţe
de varză e de 20-30 mii de lei, nu prea te-ai
avânta să faci legumicultură cu ochii închiși.
- Și atunci, conchid, că legumicultura va deveni o afacere doar pentru cei cu mulţi bani, iar ceilalţi vor
practica-o pentru familie, cu 30-4 de
plante în grădină....
- Parţial sunt de acord. Pentru un export,
pentru o legumicultură cât de cât industrială,
trebuie investiţii destul de mari, dacă nu vom
avea seminţele noastre autohtone. Și totuși,
în opinia mea, legumicultura este o afacere
foarte profitabilă, trebuie numai de lucrat intens, evident, cum am mai spus, se cer multe investiţii. Însă dacă respecţi tehnologia,
plantele îţi restituie cheltuielile cu un venit
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considerabil. Și nu prea avem noi astăzi în
republică alte culturi care ar putea să le înlocuiască, am în vedere legumele. Nu știu cum
va fi anul acesta cu livezile, cu viile, cu toate
că specialiști spun că nu au fost grav afectate,
însă în aceste prognoze, eu, sincer, am unele îndoieli. Deacea cred că în acest an, dacă
vor fi unele diminuări a recoltelor de fructe și
struguri, acestea ar putea fi compensate de
la producţia legumicolă.

Însă în paralel cu acele soiuri care sunt create, acele cantităţi de seminţe produse, dar
ele sunt insuficiente, desfășurăm seminare
în teritoriu. Ne întâlnim cu producătorii, ne
sfătuim, îi consultăm. Dar, recunoaștem din
start, la ardei nu avem suficient material semincier, de asemenea, la vinete, la tomate,
castraveţi, etc. . Noi multiplicăm numai soiurile care sunt create de noi. Dar soiurile de
peste hotare trebuie multiplicate de cei care
le-au omologat.

- Apropo, ce faceţi în cadrul institutului pentru ai ajuta pe legumicultori?

- Veţi practica și în anul curent
loturi demonstrative?

- Facem nu tot ceea ce dorim, deoarece
nu avem acele posibilităţi de a realiza doleanţele noastre și așteptările legumicultorilor.

- Binenţeles, și la Nord, și la Sud, și la
Centru. Ca de obicei le vom face cu seminare, instruiri. Sperăm să avem asemenea loturi

la culturile de ceapă, cartofi, la tomate. Legumicultura se dezvoltă ca un tot întegru: cei
care produc tomate, numaidecît vor avea și
varză, și castraveţi, și pepene verde, și pepene
galben, și ardei. Deacea, toate culturile care
vor fi pe acel lot demostrativ vor fi întocmai
conform caietului de sarcini pentru acest teren. Vreau să vă mai spun că în ultimii ani
am lucrat mai mult cu culturile bienale. Astăzi la acestea, cum ar fi ceapa, sfecla roșie,
morcovul, varza avem rezultate, dar avem
restanţe la culturile anuale cum ar fi tomatele, ardeii, vinetele, castraveţii și altele.
- ... la care, cred eu că lucraţi în
prezent.
- Noi putem reveni la aceste culturi, dar

aici trebuie numaidecât o intervenţie a statului. Vin doar cu un singur exemplu. Ardeii
gogoșari se vând vara în stare proaspătă cu
10-12 lei kg. Dintr-o tonă de gogoșari extragem 3-4 kilograme de seminţe, pe care apoi le
putem comercializa la un preţ de 1,5-2 mii de
lei kilogramul. Socoteala e evidentă. Iată de ce
producătorii nu vor să se ocupe cu producerea
seminţelor, căci ei sunt în pierdere. La această afacere, producerea seminţelor, trebuie să
vină Statul cu intervenţii, ca să compenseze
aceste pierderi pe care producătroii de seminţe și le-ar asuma să le suporte întru beneficul
dezvotării ramurii legumicole.
pentru conformitate:
Vladimir JAVGUREANU

SFATUL SPECIALISTULUI

Nr. 4 (67) 2 martie 2010

8

Lucrările de bază în
destinat creşterii
PENTRU A obţine un răsad calitativ există mai multe

metode, folosite de fermieri, în dependenţă
de sursa termică disponibilă şi de tipul de
teren protejat. Cele mai răspândite metode
în anii precedenţi erau creşterea răsadului
în răsadniţe adânci, unde sursa termică era
gunoiul de grajd şi în sere acoperite cu folie de
polietilenă, unde se încălzea atât solul, cât şi
aerul, mai ales în prima perioada de vegetaţie,
folosind termogeneratoare speciale.

Odată cu scumpirea agenţilor termici (motorina,
energia electrică) răsadul se crește în sere acoperite
cu folie de polietilenă, unde solul se încălzește cu gunoi de grajd, iar aerul – cu ajutorul sobelor, în care
sunt arse diferite resturi organice (crengi din urma
tăiatului în livezi, din păduri, lozie de la tăierea viţei
de vie, strujeni, paie, stuf, etc.). Unii fermieri practică
tehnologia veche de creștere a răsadului în răsadniţe
adânci sau la suprafaţa solului, unde sursa de căldură
se obţine de la descompunerea gunoiului de grajd.
În prezent se aplică tehnologia modernă de creștere a răsadului în palete celulare. Această tehnologie
prevede: folosirea mașinilor moderne la umplerea
paletelor cu amestec nutritiv; semănatul de precizie
cu semănători pneumatice speciale; camere de încolţire; irigarea prin aspersiune cu picături foarte mici,
efectuând și fertilizarea; menţinerea regimului termic
cu cheltuieli reduse de combustibil datorită utilizării
utilajelor moderne.
Dotarea cu utilaj modern a serelor oferă posibilitatea de a crește răsad calitativ cu cheltuieli reduse.
De aceea creșterea răsadului trebuie concentrată în
anumite centre, unde se poate de cultivat un volum
mai mare de răsad a mai multor specii legumicole,
fiindcă utilajul modern este scump și nu fiecare fermier își poate permite achiziţionarea lui.

Lucrările în perioada dată
constau din :
- Pregătirea serelor pentru semănat
- pregătirea substratului nutritiv
- pregătirea materialului semincer
- semănatul propriu zis

I. Pregătirea serelor
pentru semănat
Cu 13-14 zile înainte de semănat se pregătesc construcţiile terenului protejat. Serele se acoperă cu folie
de polietilenă, curăţindu-se de zăpadă dacă stratul
este gros. De asemenea sunt pregătite și instalate sistemele de încălzire și aerisire – după necesitate. Îndată ce solul se zvântează, se aduce amestecul nutritiv
care se amestecă cu solul din sere, manual, cu hârleţul sau cu freza mecanică de dimensiuni mici, ori
cu freza elastică. Unii producători amestecul nutritiv
pregătit îl aranjează în vetre cu lăţimea de 1.3 – 1.5
metri și grosimea de 10-12 cm, mai ales atunci, când
ca sursă de căldură este folosit amestecul de grajd
aranjat în șanţuri cu grosimea de 35-40 cm, iar aerul
este încălzit cu termogenerator de dimensiuni mici.
Dacă răsadul se crește în răsadniţe adânci, atunci
șanţurile se curăţă de zăpadă, se pregătește gunoiul
de grajd, amestecându-se cu furca mecanică instalată
pe tractor sau manual. Și când gunoiul se încălzește bine îl introducem în șanţ, cu grosimea de 60 cm,
acoperindu-se în aceeași zi cu rame pentru a păstra
căldura. După aceasta se așează amestecul nutritiv cu
grosimea de 10-12 cm și peste 1-2 zile, când se încălzește bine, se efectuează semănatul. De obicei, răsadul se crește fără repicare.

II. Pregătirea substratului
nutritiv
Răsadul se cultivă pe un amestec nutritiv bine
pregătit din toamnă. Atunci când fermierul dispune
de turbă, amestecul este pregătit în felul următor 50% - turbă, 20%- pământ arabil cu textură medie și
30% rumeguș + mraniţă. În condiţiile Moldovei sunt
folosiţi mai des următorii componenţi: pământ arabil
după culturile furajere perene – 60%; mraniţă- 30%,
și nisip mășcat – 10%. Dacă răsadul se crește în palete celulare ca substrat este folosit mai mult turba.
La pregătirea amestecului nutritiv, componenţii se
amestecă bine de 2-3 ori până ce masa devine omogenă. În această perioadă la 1 cm3 se adaugă: 1.5-2.0
kg salpetru amoniacal; 3.5-4 kg superfosfat și 1.2-1.5
sare potasică. După aceasta contra bolilor se dezinfectează cu formalină de 3.0%-30 l-m3 . Amestecul se

stropește, se acoperă cu folie de polietilenă folosită
sau prelate și se ţine timp de 8-12 zile pentru distrugerea agenţilor patogeni apoi se descoperă.. Pentru a
preveni îngheţul amestecului nutritiv în timpul iernii
el se acoperă cu peliculă veche sau cu un strat de paie.
Procedeul dat e necesar de a fi efectuat din toamnă.
Tot din toamnă amestecul se cerne.

III. Pregătirea materialului
semincer
Pentru a produce un răsad sănătos se folosesc
seminţe de calitate înaltă, care corespund cerinţelor
stabilite, care și garantează că recolta la unitate de suprafaţă va fi mai mare. Sunt folosite mai des seminţele
cu durata păstrării de 1-2 ani capacitatea germinativă
- 85-90%; puritatea fizică – 98%, fiindcă pregătirea lor
înainte de semănat este mai simplă.
Seminţele sunt sursa principală de răspândire a
agenţilor patogeni a unui șir de boli. Prin urmare,
dezinfectarea materialului semincer trebuie să fie una
din măsurile principale ce contribuie la protejarea
plantelor la prima etapă de dezvoltare.
Dezinfectarea seminţelor se efectuează prin două
metode – prin tratare termică și chimică.
Împotriva putregaiului bacterian, manei verzei și
altor boli, seminţele de varză se ţin în apă caldă /4850ºC/ timp de 20 minute, cu răcirea ulterioară în apă.
Pentru tomate, ardei, castraveţi cele mai periculoase sunt putregaiul rădăcinii și putrezirea plantelor
/piciorușul negru/, bolile bacteriene și virale. Împotriva acestor boli se efectuează încălzirea uscată a seminţelor timp de 48 ore la temperatura de 50-520C,
iar după aceasta, pe parcursul a 24 ore seminţele se
încălzesc până la temperatura de 78-800C. Contra
bolilor virotice și unele bacteriene seminţele uscate se introduc în termostat în care se reglează automat temperatura și se ţin 4-5 ore la temperatura de
+58 0C.
Dezinfecţia chimică a seminţelor se efectuează cu
soluţie de 1% de permanganat de potasiu timp de 2030 minute, apoi se spală în apă curgătoare timp de
10-15 minute și se zvântează bine.
Pe cale chimică se distrug ciupercile de sol și de
pe seminţe. Pentru aceasta seminţele se tratează cu
Tiuram-75-4g/kg seminţe, prin prăfuire cu 2-3 zile
înainte de semănat.
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câmp protejat
răsadului
În combaterea bolilor virotice la tomate este eficientă metoda tratării seminţelor în soluţie de 20%
a acidului clorhidric (HCI) timp de 30 minute. Soluţia de 20% a acidului se obţine dizolvând 20 părţi
de acidui concentrat (35-38%) în 18 părţi de apă. De
menţionat – se toarnă acidul în apă /dar nu invers/
utilizând mijloacele de protecţie individuală. După
tratament seminţele se spală în apă curgătoare timp
de 10-15 minute, după ce trebuie de uscat.
Eficienţă sporită, cu scop profilactic, în combaterea maladiilor posedă preparatul biologic trihodermin /BL,litrul 15 mlrd spori/g / care se aplică cu 24
ore până la semănat, cu norma de consum de 5-6g/kg
seminţe, cu adăugarea obligatorie a aderentului (lapte
degresat sau zer în cantitate de 1% din masa seminţelor). O altă metodă de aplicare a trihoderminului
constă în încorporarea preparatului în sol cu 5-6 zile
până la semănat sau în ziua însămânţării din calculul
de 15-20g/m.p. prin repartizarea uniformă pe suprafaţa bine nivelată a solului și încorporarea acestuia la
adâncimea de încorporare a seminţelor.
Pentru a grăbi încolţirea și răsărirea plantelor se
poate efectua umectarea și încolţirea forţată a seminţelor. Se practică mai ales atunci dacă din anumite cauze organizatorice sau meteorologice s-a întârziat cu
semănatul. Seminţele dezinfectate se toarnă într-un
săculeţ de tifon sau pânză rară curată și se introduc
într-un vas emailat cu apă. Temperatura apei trebuie
să fie de 40-450C. Se ţin timp de 3.5-4 ore, apoi se
scurge apa și se întind pe o prelată umedă, grosimea
stratului fiind de 2-2.5 cm. Temperatura aerului trebuie menţinută la nivel de +20 - +250C. Timp de 2-3
zile seminţele periodic se amestecă și se umectează
slab cu apă caldă. Îndată ce 3-5% din seminţe încolţesc se zvântă bine și sunt semănate.

IV. Semănatul
Semănatul se face manual cu ajutorul marcatorului sau mecanizat cu semănătoarea de seră pneumatică ST-6, mai ales atunci când seminţele nu au încolţit.
Schema de semănat depinde de cultură și asigură obţinerea de pe un metru pătrat până la 450-500 fire de
răsad de ardei sau vinete, 300 fire de varză, 250-300

fire de tomate. Experienţele efectuate în mai multe
zone demonstrează, că densitatea răsadului mai mare
de 500 fire la metru pătrat reduce mai ales recolta
timpurie a fructelor. Adâncime de însămânţare e de
2.0-2.5 cm. Norma de însămânţare depinde de calitatea seminţelor și schema de semănat, dar se utilizează
4-6 g-m2 de seminţe de vinete și ardei, 1-1,5 g-m2 de
seminţe tomate pentru obţinerea răsadului fără repicare. După semănat amestecul nutritiv se bătătorește
ușor și se udă cu apă caldă (temperatura +20 +220C).
Serele se închid, iar răsadniţele se acoperă cu rame și
rogojini pentru a păstra căldura. Epoca de semănat
depinde de perioada de plantare a răsadului în câmp
deschis. Pentru majoritatea culturilor perioada de
creștere a răsadului e de 55-60 zile.
După semănat temperatura solului și a aerului
trebuie menţinută la nivel de 24-250C și umiditatea

solului la – 80%. Dacă temperatura este mai mică
plantulele răsar mai greu. Îndată ce plantele răsar
temperatura se reduce până la +12+150C timp de
4-5 zile pentru a preveni alungirea lor și a favoriza
formarea sistemului radicular. După aceasta regimul
termic se reglează ţinând cont de condiţiile factorilor
mediului ambiant. Ziua, pe timp însorit, temperatura trebuie să fie de +25+280C, pe vreme posomorâtă
+18+200C și noaptea +14+160C.
O atenţie deosebită se acordă regimului de umiditate, deoarece la o umiditate scăzută a amestecului
nutritiv răsadul crește încet, iar la umiditatea ridicată
a substratului plantele deseori sunt atacate de diferite
boli.
Tudor DARII,
Director executiv al „AGRO-CONS” , AGROinform
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Comerţul extern de cereale în 2009

Exportăm multe
 Această situaţie se datorează exportului masiv de cereale furajere
 Preţurile de export au scăzut cu o treime și mai mult în 2009
Piaţa cerealelor din Moldova se caracterizează prin instabilitate, fluctuaţii puternice
de preţuri în diferite perioade, lipsă de echilibru între cerere și ofertă. Cu toate acestea
exportul cerealelor din Moldova depășește
importul și deja de mai mult de 10 ani înregistrează o balanţă comercială ascendentă. În
anul 2009 Moldova a importat circa 15,3 mii
tone de cereale, în valoare de 9,5 mln USD.
În același timp, exporturile au depășit 640
mii de tone, atingând un nou record pentru
ultimii șase ani.
Valoarea totală a cerealelor exportate a
alcătuit circa 78,9 mln USD. Astfel, în anul

2009 balanţa comercială pentru cereale a fost
ascendentă, înregistrând un sold de 69 mln
USD, în creștere cu 156% comparativ cu anul
2008.
În perioada de referinţă Moldova a exportat cereale în peste 40 de ţări ale lumii.
Cea mai mare pondere în exportul de cereale a revenit ţărilor UE, ce înregistrează 55%
din volumul total de export. Principalele
destinaţii ale exporturilor de cereale moldovenești au fost Germania (98,5 mii tone, cu
cifra de afaceri de 11,1 mln USD), urmată
de Elveţia (69 mii tone, valoarea de 8,7 mln
USD), Marea Britanie 74,3 mii tone, valoarea

de 7,9 mln USD), Ungaria (55,8 mii tone, valoarea de 6,1 mln USD).
Ţările vecine, România și Ucraina, în lista ţărilor de export s-au plasat pe locul 6 și,
respectiv, 8. În anul 2009 la lista ţărilor de export s-au mai alăturat așa ţări ca Turcia (22,4
mii tone), Insulele Virgine (40,4 mii tone),
Iordania (19,2 mii tone), Olanda (5,2 mii
tone), Porto Rico (37,6 mii tone), Spania (3,5
mii tone). În Rusia au fost exportate în anul
de referinţă doar 15 tone de cereale.
Importul de cereale în 2009 înregistrează
15,4 mii tone (9,5 mln USD) și este în descreștere cu 42% faţă de anul 2008. Principalele ţări de import sunt Rusia (3,8 mii tone),
China (1,4 mii tone), Ucraina (1,5 mii tone),
Vietnam (2,2 mii tone), Insulele Virgine (3,0
mii tone). Preţul mediu de import (616,9
USD/t) depășește de 5 ori preţul mediu de
export (123,1USD/t).

Grâu
 99.95% de grâu exportat a
fost furajer

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, în perioada de referinţă Moldova a
exportat circa 386 mii tone de grâu (43,9 mln
USD), din care 1,6 mii tone grâu dur.
Comparativ cu anul 2008, exportul de
grâu a crescut de 6 ori. Preţul mediu de export (113,7 USD/t) a fost în descreștere faţă
de 2008 cu 31,9%. Principalii cumpărători ai
grâului moldovenesc au fost Germania (73,8
mii tone), Insulele Virgine (29,2 mii tone),
Turcia (22,3 mii tone), Porto Rico (18,6
mii tone), Ungaria (17,7 mii tone), Panama
(17,1mii tone). În perioada de referinţă în
lista ţărilor de export au mai apărut așa ţări
ca Cipru, Egipt, Grecia, Israel, Olanda, Spania, Ungaria.
Cele mai mari tranzacţii de export au
avut loc în perioada februarie – iunie (259
mii tone) și în ultimele 2 luni ale anului (79
mii tone).
Pentru comparaţie, importul de grâu a
descrescut considerabil faţă de anul 2008 și
a constituit 1,9 mii tone (270 mii USD). Moldova a cumpărat grâu din Insulele Virgine
(1266 tone), România (444 tone), Ucraina
(42 tone). Este vorba despre grâu semincer,
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cereale ieftine
în mare parte. Cel mai mare volum a fost importat în luna septembrie în ajunul semănăturilor de toamnă.
Balanţa comercială pentru grâu rămâne
și în perioada de referinţă ascendentă și indică un sold pozitiv în valoare de 43,6 mln
USD. Comparativ cu anul 2008 valoarea soldului a crescut de 16 ori.

Porumb
 Volumul porumbului semincer
exportat s-a dublat

Moldova, tradiţional, exportă porumb
în cantităţi mari în diferite ţări ale lumii. În
2008 au fost livrate pe pieţele externe 76,7
mii tone, în valoare totală de 14,7 mln USD.
Din cantitatea totală, 3,2 mii tone a fost porumb pentru seminţe. Comparativ cu anul
2008 volumul exportului s-a dublat.
Preţul mediu de export pentru porumbul semincer a fost de 191,4 USD/t și comparativ cu anul 2008 a fost în descreștere cu
35%. Pentru porumbul la seminţe preţul a
înregistrat 1235,7 USD/t, fiind în descreștere
cu 55% comparativ cu anul 2008.
Principalele ţări de export sunt Româ-

nia, unde au fost exportate circa 17,4 mii
tone (2,3 mln.USD), Ungaria 13,9 mii tone
(1,9 mln USD), Iordania 13,5 mii tone (2,1
mln USD), Siria 7,8 mii tone (1,3 mln USD),
Elveţia 9,3 mii tone (1,6 mln USD. Diferit de
anul 2008 în lista ţărilor de export au apărut așa ţări ca Arabia Saudită, Siria, Iordania,
Marea Britanie, România.
Porumbul pentru seminţe a fost exportat
preponderent în Belarus - 3137 tone (97%
din volumul total) la un preţ de 1203 USD/t.
Cele mai mari cantităţi au fost exportate în
perioada februarie – iunie și la finele anului.
Volumul total de import al porumbului
în anul 2009 a înregistrat 613 tone în valoare
totală de 1,1 mln USD, din care 359 tone porumb pentru seminţe.
Comparativ cu anul 2008 importurile de
porumb înregistrează o descreștere considerabilă. Volumul total de import a fost de 60
de ori mai mic decât în perioada precedentă.
Preţul mediu de import al porumbului semincer înregistrează valoarea de 2787
USD/t, mai mare cu 55% decât în anul precedent.
Porumbul pentru seminţe a fost importat preponderent din Franţa, Ungaria și România.
Balanţa comercială la porumb în anul de
referinţă a fost ascendentă, înregistrând soldul de 13,6 mln USD. În anul 2008 balanţa
comercială pentru porumb a fost descendentă, înregistrând un sold negativ în valoare de
5,1 mln USD.

Orz
 Exporturile au crescut cu 7%,
iar preţurile au scăzut cu 46%
Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, în 2009 Moldova a exportat circa 178
mii tone de orz, în valoare totală de 20,3 mln
USD. Preţul mediu de export a fost de 114,1
USD/t.
Comparativ cu anul precedent volumul
de export a fost în creștere cu 7%, iar preţul
în descreștere cu 46%. Ca urmare, cifra totală

de afacere în 2009 a fost mai mică cu 42%
faţă de anul 2008.
Cele mai importante ţări de export pentru R. Moldova au fost Ungaria (24,2 mln
USD), Grecia (23,1 mln USD), Germania
(24,6 mln USD), Porto Rico (19,1mln USD),
Marea Britanie (14,3 mln USD), Elveţia (11,9
mln USD).
Cele mai intensive exporturi din anul
2009 (40%) au avut loc în perioada august –
octombrie.
Importul de orz al R. Moldova pentru
anul 2009 înregistrează un volum total de 2,1
mii tone în valoare de 251 mii USD și este în
creștere faţă de anul precedent. Preţul mediu
de import este de 117,3 USD/t și este aproape
la același nivel ca și preţul mediu de export
(114,1 USD/t). La cel mai înalt preţ (555,5
USD/t) a fost importat orzul din Franţa.
În anul de referinţă balanţa comercială
pentru orz indică un sold pozitiv de 20,1 mln
USD. În anul 2008 balanţa comercială a fost
de asemenea ascendentă și a înregistrat un
sold de 35,3 mln USD.
Marina CERVATIUC
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Datorită practicilor prietenoase mediului

Chiar şi pe timp de secetă pot fi
obţinute cu până la 8 chintale la
hectar de floarea-soarelui mai mult
ÎN PRIMĂVARA anului 2009 pe terenurile agricole

al Gospodarei Ţărăneşti „Fal Bad Agro” din
comuna Făleştii Noi, Asociaţia Obşteacă
„CUTEZATORUL”, in colaborare cu Institutul Ştiinţifico - Practic „Selecţia” din municipiul Bălţi, a creat un lot demonstrativ
de testare a 5 hibrizi de floarea-soarelui:
H5-9729, H9-9505, Ana, Hs-20032 şi Floresan. Suprafaţa totala a lotului demonstrativ
a constituit 5 ha. Pe parcursul vegetaţiei au
fost efectuate măsuri agrotehnice conform
planului tehnologic.

La prelucrarea solului și culturilor au fost utilizate
practici agricole prietenoase mediului. Decizia a fost
luată în rezultatul experienţei acumulate în anii trecuţi pe loturile experimental- demonstrative, create în
colaborare cu Institutul „Selecţia” și Centrul de Cercetări Știinţifice „Magroselect” din municipiul Chișinău. Rezultatele anilor precedenţi au demonstrat că

utilizând practici agricole nepoluatoare se pot obţine
rezultate bune. Așa au fost obţinute cu 3- 8 chintale de floarea-soarelui mai mult decât de pe terenurile
din apropiere, unde au fost utilizate diferite îngrășăminte și chimicale.
Cu regret, schimbările climaterice care se resimt
cu regularitate în ultimii ani - seceta - au afectat serios
anul trecut plantaţiile de floarea-soarelui.
Analizând productivitatea hibrizilor putem afirma ca hibrizii Hs-20032 si H5-9729 au fost mai rezistenţi la seceta din vară - toamnă și că recolta la hectar
a fost mai mare faţă de hibridul Ana cu 25,8%.
Rezultatele, cu părere de rău, nu sunt prea îmbucurătoare, dar ele trebuie analizate și folosite în activitatea de producere în viitor, fiindcă rezultatul negativ
tot este o experienţă.
Instituţiile știinţifice vor continua colaborarea cu
Asociaţia Obștească „CUTEZATORUL” în vederea
verificării comportării și testării diferitor soiuri și hibrizi de floarea soarelui în condiţiile raionului Fălești,
cu utilizarea practicilor, favorabile mediului.
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Companie din Israel
caută parteneri în
Moldova pentru a crea o
întreprindere de creştere
a porcilor
COMPANIA ISRAELIANĂ „Nirimilk” doreşte să-şi găsească parteneri

de afaceri în Moldova cu scopul de a fonda o întreprindere
mixtă de creştere a suinelor conform tehnologiilor moderne.

Surse din cadrul Camerei de Comerţ și Industrie au relatat pentru INFOTAG că firma a caută parteneri de afaceri în republică și este dispusă să
investească în proiect 1 mln euro. La sfârșitul lunii martie investitorul va
efectua o vizită de lucru în Moldova pentru a se documenta și a negocia
cu agenţii economici din Moldova posibilităţile de colaborare. Conform
datelor preliminare ale Biroului Naţional de Statistică, la 1 ianuarie 2010
în Republica Moldova erau înregistrate 378,9 mii capete de porcine, cu
33,9% mai mult faţă de anul trecut. Marea majoritate a porcinelor sunt
crescute în gospodăriile populaţiei - 75,4%, iar întreprinderilor agricole
le revin 24,6%.

Consolidarea terenurilor agricole,
stimulată prin sistemul de
impozitare
CU ÎNCEPERE din 2010 veniturile obţinute de către persoanele

fizice de la înstrăinarea terenurilor agricole nu se impozitează.
Noile norme au scopul să stimuleze, prin impozitare, consolidarea terenurilor agricole.

Mihai Ursu, consultant regional al Asociaţiei Obștești „CUTEZATORUL”

Galina Șpac, șefa direcţiei impozite directe la Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat, a menţionat că, în anii precedenţi, agenţii economici
care procurau porţiuni de teren agricol de la un deţinător de teren, adică
de la un contribuabil, persoană fizică, trebuiau să reţină 5% la sursa de
plată din venitul ce urma să fie achitat persoanei fizice respective.
„Acest fapt îi determina pe mulţi proprietari mici de pământ să nu se
grăbească cu comercializarea terenurilor, chiar dacă unii din ei, fiind la
o vârstă înaintată, nu cultivau aceste terenuri, iar persoanele juridice nu
erau interesate să le preia în arendă”, a precizat Șpac.
În opinia sa, neaplicarea impozitului pe veniturile obţinute de către persoanele fizice din tranzacţiile cu pământ ar fi o premisă pentru a
stimula consolidarea benevolă a terenurilor agricole și a evita diversele
litigii care apar, în special, legate de amplasarea terenurilor mici, pentru
dezvoltarea unei agriculturi, bazate pe tehnologii moderne.
Potrivit datelor Agenţiei Cadastru și Relaţii Funciare, numărul tranzacţiilor cu terenuri agricole a crescut în ultimii 10 ani de 60 ori, iar numărul tranzacţiilor cu alte bunuri imobiliare doar de 10 ori.

Un rezident al Parcului Tehnologic „Academica”
va soluţiona problema deşeurilor
UN REZIDENT al parcului tehnologic

„Academica” va soluţiona problema
utilizării deşeurilor. Este vorba de
compania „Gherion”, care fabrică
articole din materiale compozite,
biogaz, îngrăşăminte organice.
Materia primă a acestora sunt
deşeurile de la gunoişti.

Solicitat de INFOTAG, directorul acestei
întreprinderi unice în Moldova, Ion Raţă, a
spus că fabrica este o realizare a programului
inovaţional al Academiei de Știinţe pentru
utilizarea ecologică a deșeurilor din industrie
și agricultură.
Întreprinderea, în constituirea căreia au
fost investiţi peste 10 mln euro, prelucrează
până la 200 tone de deșeuri pe zi și folosește
90% materie primă, conform parametrilor săi
tehnologici.
Angajaţii fabricii colecteazăg gunoiul din
regiunile locuite, iar întreprinderile transportă deșeurile la fabrică, unde are loc sortarea
gunoiului după componenţa morfologică
(metale, sticlă, plastic, hârtii, materiale organice).

Din aceste deșeuri sunt fabricate adevărate obiecte utile din grupul de compozite „Polerdo”. Este vorba de blocuri de construcţie,
material pentru acoperiș, parchet, lespezi de
pavaj, pervazuri, grinzi și alte obiecte cu destinaţie de construcţie și menajeră.
Preţul de cost al obiectelor este de două
ori mai mic decât preţul pe piaţa internă și de
peste 2,5 ori mai mic decât cele de import. De
exemplu, preţul de cost al unui metru pătrat
de ţiglă „Gherion” este 45 lei. Ţigla se vinde
cu 90 lei, iar obiectele de import costă 156 lei.
Compania planifică să construiască în
republică alte 12 fabrici. Acestea ar putea
fi construite în apropierea întreprinderilor
mari cu o cotă înaltă de deșeuri de producţie
(de exemplu, lângă combinatul de ciment, fabrica de carton) sau în regiune unde locuiesc
nu mai puţin de 200 mii de persoane.
Reprezentanţii parcului tehnologic „Academica”, de care ţine și „Gherion”, susţin că
autorităţile locale, inclusiv cele de la Chișinău, ar putea soluţiona problema gunoiului
la un nivel ecologic înalt cu ajutorul unor
asemenea fabrici, dar nu să spere la ajutorul
investitorilor străini.
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În pofida crizei și a secetei care a afectat producătorii agricoli în 2009

Bursa agricolă AgraVista rămâne un instrument solicitat
în comerţul cu produse şi servicii agricole
În anul 2009 pe www.agravista.md și-au expus ofertele comerciale 1857 comercianţi/producători agricoli (cu
0,3% mai puţin decât în 2008) din care 159 au fost cereri
de oferte de produse agricole. Valoarea ofertelor este de
290,6 mln lei, iar a cererilor – 49 mln. lei. Ponderea ofertelor comerciale plasate pe portal în 2009 constituie 24%
din numărul total de oferte disponibile pe AgraVista.
Structura producţiei oferite a rămas neschimbată, ca
și în anii precedenţi. Cea mai mare pondere revine pentru „Cereale și boboase”, „Legume si cartofii” și „Fructe
și pomușoare”.
Cele mai multe oferte de produse agricole pe AgraVista au fost plasate de către organizaţia regională OR
din Cantemir (15%), urmată de OR din Ungheni (12,4%)
și OR din Fălești (9,4%). Cele mai multe cereri au fost
plasate de OR din Drochia și utilizatorii înregistraţi
individual pe site (15,7%), succedată de OR din Ungheni
(11,3%).
Eficienţa exprimată prin raportul cerere/ofertă a fost
înregistrată de către OR din Peresecina cu un randament
de ½ și OR din Drochia cu un randament de ¼. Calitatea
ofertelor a fost asigurată de OR din Fălești, urmată de
Râșcani.
În anul 2009 OR au facilitat prin intermediul www.
agravista.md 455 tranzacţii (27,8 mln. lei) cu 7,3% mai
puţin decât în 2008, din care 11 (1,75 mln. lei) au fost
tranzacţii de export, cu 21,4% mai puţin decât în 2008.
Dinamica utilizatorilor portalului www.agravista.md
în 2009 a fost în creștere (9.33%), fiind vizitat de 91906
utilizatori, comparativ cu 84064 în 2008 din 137 de ţări
(125 în 2008). Timpul mediu petrecut pe site 00:03:31
min. Ponderea noilor vizitatori este de 66,71%.
Predominant vizitatorii AgraVista sunt direcţionaţi
de către motoarele de căutare (75,8%), utilizatorii loiali
reprezintă 16,43% fiind în creștere cu 1% faţă de anul
2008.
Sursele care direcţionează fluxul de vizitatori este
asigurat preponderent de către motoarele de căutare

(75,62%), după care urmează traficul direct 15,02%
(utilizatori loiali), site-urile de referinţă oferă 9,42% din
vizitatori. Site-urile de referinţă care direcţionează cel
mai mare flux de vizitatori pe www.agravista.md sunt
export.acsa.md și maia.gov.md.
Topul primelor 5 ţări care utilizează cel mai intens
portalul AgraVista.md este același ca și în 2008 (Moldova, România, Italia, Rusia, Ucraina). Numărul utilizatorilor din Moldova a crescut cu 34,07% comparativ cu 2008.
AgraVista este vizitată de utilizatorii din 3498 orașe,
vorbitori ai 72 de limbi străine. Cel mai frecvent accesează www.agravista.md utilizatorii din Chișinău, cu 141%
mai mult faţă de anul 2008.
Cele mai solicitate informaţii sunt „Preţurile”
și „Ofertele și cererile” cu o creștere a numărului de
utilizatori de peste 130%, comparativ cu 2008. A crescut
exponenţial și numărul vizitatorilor care citesc „Știrile”
(100%).
Un interes sporit o constituie „Baza de date a companiilor”, fiind plasată pe primul loc după interes, in special
informaţiile privind „Echipamentul agroindustrial” și
„Întreprinderile de prelucrare/producere/angro”.
Numărul utilizatorilor vorbitori de limbă rusă a
fost în creștere cu 50,2% faţă de anul trecut. O creștere
constantă este înregistrată și pentru audienţa de limbă
româna (36,27%). Cel mai mare interes pentru www.
agravsita.md este înregistrat pentru vorbitorii de limba
engleză.
Studiul a fost efectuat în baza statisticii oferite de
www.agravista.md, Google Analytics și a datelor extrase
din programul de planificare și monitorizare a activităţilor în cadrul reţelei AGROinform.

Geografia utilizatorilor www.agravista.md

Federaţia Agricultorilor AGROinform este o reţea
de 22 organizaţii obștești regionale orientate spre dezvoltarea economică a localităţilor rurale prin oferirea
asistenţei complexe în dezvoltarea afacerilor, marketing, aplicarea tehnologiilor avansate.

Geografia utilizatorilor www.agravista.md

Oferte de produse agricole disponibile pe www.agravista.md, 2009

Cereri de produse agricole disponibile pe www.agravista.md, 2009
N/d.o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ORGANIZAŢII REGIONALE
Cantemir
Ungheni
Fălești
Chișinău + utilizatori înregistraţi
Orhei
Căușeni
Nisporeni
Glodeni
Hâncești
Drochia
Gura Bâcului
Edineţ
Râșcani
Cahul**
Peresecina
Total
* n/a – nu sunt date

NUMĂR
VALOARE, MDL
OFERTE
CERERI
OFERTE
CERERI
258 (+15%)
4 (-50%)
26 643 550,00
668 300,00
212 (+4%)
18 (-28%)
58 308 250,00 30 559 900,00
161 (+27%)
8 (-20%)
68 207 000,00
4 329 000,00
156 (+609%)
25 (+257%)
n/a*
n/a
135 (-48%)
14 (- 52%)
38 215 100,00
762 700,00
130 (+7%)
2 (-93%)
6 902 750,00
90 000,00
118 (+123%)
12 (-25%)
14 908 210,00
2 526 900,00
104 (-4%)
12 (+71%)
12 602 250,00
1 547 000,00
103 (+10%)
21 (-28%)
11 691 755,00
4 549 775,00
93 (-40%)
25 (0%)
17 301 675,00
1 363 000,00
77 (+28%)
10
1 852 000,00
243 000,00
58 (-35%)
2 (+100%)
12 425 800,00
890 000,00
52 (-42%)
1 (-75%)
17 772 300,00
60 000,00
28 (+2700%)
0
n/a
n/a
13 (+63%)
5 (+150%)
3 507 000,00
1 643 000,00
1698 (+2%)
159 (-22%)
290 607 640,00 49 232 575,00
** datele sunt preluate de pe www.agravista.md
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Rolul organizaţiilor de consultanţă agricolă este să
sporească capacităţile de negociere ale fermierilor
CONTRIBUŢIA ORGANIZAŢIILOR neguvernamentale din

domeniul consultanţei agricole este în creştere
şi se va creşte odată cu trecerea timpului. Succesul agriculturii este numai prin conjugarea
eforturilor şi gruparea în jurul unor organizaţii
puternice, capabile să promoveze şi să apere
interesele producătorilor agricoli. Această opinie
a fost accentuată de Alexei Ivanov, preşedintele
Consiliului de administrare al AO „OrhConsInfo” din
reţeaua AGROinform, în cadrul adunării generale a
acestei organizaţii.

Avem deja experienţa reușită a cooperativei Orhei-Fruct,
dar este un spaţiu vast, neexplorat încă. Din păcate, majoritatea dintre noi tot mai încearcă să se descurce de unul singur,
a mai spus Ivanov.
În același timp, trebuie să recunoaștem că procesul pe
care îl susţinem este anevoios și că aici trebuie să existe o colaborare mai pronunţată între organizaţiile care deja activează
în acest domeniu.
O altă problemă cu care se confruntă actualmente fermierii – cea a comercializării produselor agricole - este una
foarte controversată. Potrivit lui Alexei Ivanov, chiar dacă
toţi se plâng că nu pot vinde, pe piaţă se atestă un deficit de
producţie agricolă. Problema este nu în cerere de producţie
agricolă, dar în capacitatea de negociere a fermierilor. Și aici
AGROinform oferă nișe mecanisme clare și eficiente de facilitare – este vorba despre bursa agricolă on-line www.agravista.
md, și despre ziarul Agromediainform etc.
Participanţii la adunarea generală a OrhConsInfo au
abordat și problema subvenţiilor. În acest context, sursa citată
a menţionat că proiectul regulamentului de utilizare a fondului pentru susţinerea producătorilor agricoli este unul foarte
voluminos și conţine multe cerinţe faţă de solicitant.

“

Evident, fermierii ar dori ca acest document să
fie cât mai simplu. Însă, există cerinţe din partea
organizaţiilor financiare internaţionale, care au
insistat asupra includerii în regulament a unor
prevederi, care să-i sporească eficienţa şi să elimine
corupţia”, a mai spus Ivanov.

Lider politic: „Proiectul regulamentului privind
subvenţionarea producătorilor agricoli
pentru anul 2010 trebuie revăzut”
ACEASTĂ DECLARAŢIE a fost făcută de către Marian Lupu, liderul Partidu-

lui Democrat, în urma audierilor parlamentare a reprezentanţilor
sferei agricole şi agroindustriale care a avut loc sâmbătă, 27 februarie.

Cel mai important subiect discutat a fost proiectul regulamentului
privind subvenţionarea producătorilor agricoli pentru anul 2010, care
urmează a fi supus dezbaterilor în
Guvern și care, în opinia lui Lupu,
defavorizează companiile mari, acordând subvenţii mai mari întreprinderilor mici și medii. ”Dacă 3-4 ani
în urmă a fost acordată atenţia
marilor producători agricoli din

zona rurală, atunci pentru anul
2010 accentele au fost vizibil deplasate în direcţia micilor fermieri şi producători, fiind ignorate
întreprinderile agricole de talie
mai mare. Consider, că acest dezechilibru nu ar trebuie să existe.
Am convenit că membrii Uniunii
Asociaţiilor Producătorilor Agricoli UniAgroProtect vor veni cu
un pachet de propuneri pentru

îmbunătăţirea acestui proiect
luându-se ca bază regulamentul
folosit pe parcursul anului 2009”
– a declarat Marian Lupu. președintele Partidului Democrat din Moldova.
Un alt grup de probleme cu care
se confruntă agricultorii, și care le încurcă în dezvoltarea ramurii în care
aceștia funcţionează de ani de zile
ţine de sistemul prost de creditare a
sectorului agricol. „O idee de perspectivă ar putea fi instituirea
unei bănci agricole, pentru reconstrucţie şi dezvoltare a acestei sfere”, spune Marian Lupu.

Referindu-se la excluderea restituirii TVA din fondul de subvenţionare, Ivanov a apreciat că este „ceva normal”, iar aplicarea
TVA în agricultură de 8% nu va afecta majoritatea producătorilor.
În schimb îi va determina să ducă o evidenţă mai strictă a achiziţiilor și vânzărilor cu TVA. Totuși, în opinia sa, un dezavantaj
este excluderea restituirii TVA la pesticide și fertilizanţi, „ceea ce
înseamnă automat că pesticidele în 2010 se vor scumpi cu 20%”.

Opoziţia afirmă că noile
condiţii de subvenţionare
vor împiedica majoritatea
agricultorilor să beneficieze
asistenţă de stat
PROIECTUL NOULUI Regulament de utilizare a fondului de

subvenţionare a producătorilor agricoli este criticat şi de
opoziţie. Circa 80 la sută din producătorii agricoli nu vor
putea pretinde la subvenţii din partea statului din cauza
impedimentelor impuse de Guvern, susţine preşedintele
Comisiei parlamentare pentru agricultură şi industrie
alimentară, deputatul PCRM, Dumitru Todoroglo.

“Una dintre condiţii prevăzute în Regulament este faptul că nici
un agent economic care are datorii faţă de unul dintre cele trei bugete, nu are dreptul să pretindă la subvenţionare“, a declarat Todoroglo, specificând că “ţinând cont de faptul că circa 80% dintre producătorii agricoli au datorii faţă de bugetul de stat și faţă de bugetul
asigurărilor sociale, aceasta nu va permite agenţilor economici să
beneficieze de asistenţa financiară din partea statului“.
Todoroglo a subliniat că statul, la rândul său, are datorii faţă de
producătorii agricoli, prin neachitarea pentru anul 2009 a subvenţiilor în mărime de 213 mln lei.
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Regiunea ta. Ziarul tău. Agromediainform.
POȘTA MOLDOVEI
PM 21948

12 luni*
121 lei

Preţuri de abonare (lei)
9 luni
6 luni
3 luni
1 lună
99 lei
66 lei
33 lei
11 lei
* august - vacanță

Abonamente la ziarul Agromediainform pot fi perfectate în toate oficiile poștale
sau la adresa redacţiei, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 123 „V”

În fiecare ediţie veţi găsi informaţii veridice și complete care vor fi de folos la iniţierea
sau dezvoltarea afacerilor, identificarea noilor parteneri și a pieţelor de desfacere. Vor fi
oferite recomandări ale specialiștilor pentru
diverse situaţii cu care se confruntă producătorii agricoli, informaţii despre politicile statului și cele europene în domeniul agriculturii
și a afacerilor rurale etc.

te informează la timp, oferindu-ţi cele mai bune argumente în orice negociere!

Mulţi producători s-au convins că este mult mai greu să vinzi produsul la un preţ convenabil, decât să produci.
Realităţile actuale confirmă că informaţia veridică, operativă, completă poate contribui la luarea unor decizii corecte
și reprezintă, deseori, un factor important în asigurarea succesului unei afaceri.

Cum să facem alegerea corectă?!
Noi vă propunem:

 Abonamente AgraVista on-line
www.agravista.md este unicul portal informaţional
din Moldova ce oferă informaţie operativă șianalitică
specializată pentru toţi operatorii pieţei de fructe, legume și cereale și permite informarearapidă a tuturor
abonaţilor portalului.
înregistraţi-vă pe www.agravista.md, selectaţi unul
din Abonamentele A, B, C! – și la ora 8 dimineaţaprimiţi direct pe e-mail ultimele preţuri pentru fructe,
legume și cereale, știri recente din domeniuleconomic,
politica agrară, legislaţie, studii de piaţă, tehnologii,
idei de afaceri, cereri și oferte deproduse agricole.
abonaţii portalului au posibilitatea să-și găsească parteneri comerciali, realizând contracte de lungădurată, să
acceseze ofertele comerciale din Moldova, CSI, Europa,
cât și să-și plaseze ofertelecomerciale proprii.

cu ajutorul nostru sunt efectuate peste 500 tranzacţii
anual, zilnic portalul este accesat de peste 500 utilizatori.

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

 Publicitate banner
promovarea companiilor și produselor/serviciilor promovarea companiilor și produselor/serviciilor acestora prin plasarea bannerelor promoţionale pesite-tul
www.agravista.md.

Abonamente AgraVista

Abonamentul A

Abonamentul B

Abonamentul C

- Preţuri săptămânale angro fructe, legume |Moldova, Rusia, Polonia|
- Preţuri producători pentru fructe, legume şi cereale
- Preţuri mondiale cereale
- Monitorizare lunară a legumelor şi fructelor
- Studii lunare pe produse
- Analize statistice trimestriale export-import (legume, fructe, cereale)
- Analize anuale ale sectorului cerealier
- Idei de afaceri
- Ştiri zilnice
- Cea mai recentă apariţie a ziarului Agromediainform în format electronic
- Livrarea buletinului lunar AgraVista prin poştă (pe adresa juridică sau la domiciliu) sau în format electronic cu informaţia cuprinsă în abonamentele A şi B
- Plasarea cererilor şi ofertelor proprii pe www.agravista.md
- Valabilitate a ofertelor timp de 12 luni
- Promovarea ofertelor în ziarul Agromediainform
- Promovarea ofertelor pentru export. Traducerea cererilor şi ofertelor în limbile
engleză şi rusă şi plasarea lor pe site-uri străine
- Cele mai recente oferte comerciale
- Ştiri zilnice
- Cea mai recentă apariţie a ziarului Agromediainform în format electronic
- Plasarea unui articol promoţional despre companie şi produsele sale –1/lună
- Abonamentul C cuprinde accesul la informaţiile şi serviciile incluse în Abonamentele A şi B
- Livrarea buletinului lunar AgraVista în format electronic cu informaţia cuprinsă în
abonamentele A şi B

1 lună – 20
3 luni – 60
6 luni – 96
12 luni – 144

1 lună – 15
3 luni – 45
6 luni – 72
12 luni – 99

1 lună – 28

Publicitate banner
www.agravista.md

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

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

Pagini

Publicitate AgraVista buletin
1 pagină 210x297 mm
Articol
promoţional

Publicitate

1/2 pagină 210x148,5 mm 1/4 pagină 105x148,5 mm

2 pagină

30

25

3 pagină

25

20

4 pagină

20

15

color

30

20

15

alb-negru

20

15

10

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

Plasarea ofertelor (listelor de
preţuri)
 Preţurile sunt indicate în dolari SUA.

3 luni

6 luni

12 luni

15

25

50

Apariţii
25% 50%

Pagina de start,
dimensiunea, pixeli:120x60 20
Pagini interioare,
dimensiunea, pixeli:120x60 10

100%

30

50

20

35

 Preţurile, includ TVA și sunt specificate pentru plasarea
bannerului pe o perioadă de o lună.
 Periodicitatea apariţiei bannerelor e indicată în procente de
la numărul total de rulări.
Astfel, 25% din rulări înseamnă că bannerul va fi afișat la
fiecare a patra accesare a paginii.
 Publicitatea pe paginile interioare sunt rezervate în categoriile: Companii și Produse.
 Macheta (bannerul) pentru reclama vă aparţine sau poate fi
realizată de către noi, la indicaţiile Dumneavoastră.
Pentru detalii privind contractarea abonamentelor AgraVista on-line, a buletinului AgraVista sau
publicităţii pe site-ul nostru, vă rugăm să ne contactaţi
la: +373 (22) 23 56 96 sau tvasilita@agroinform.md
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*OFERTE
Produs

Arbuști de agriș

Arbuști de tuie

Cartofi
Ceai din plante
medicinale
Făină de porumb
Făină de grâu
Faina de grâu
Făină de grâu
Făină
Fasole roșie

Floarea-soarelui
Floarea-soarelui
Floarea-soarelui
Floarea-soarelui
Grâu alimentar
Grâu alimentar
Grâu alimentar
Grâu furajer
Grâu alimentar
Grâu alimentar
Grâu
Grâu alimentar
Grâu alimentar
Grâu alimentar
Grâu alimentar
Grâu alimentar
Grâu alimentar
Mere
Porumb furajer în
știuleţi
Porumb
Porumb
Porumb
Porumb graunţe
Porumb
Prune uscate
Puieţi altoiţi de
migdal
Puieţi altoiţi de
persic
Puieţi de măr

Cantitate

Companie

Ganenco Simion Căușeni,
200
Tel.: (243) 26416, 25596,
bucăţi
079071084
Ganenco Simion Căușeni,
200
Tel.: (243) 26416, 25596,
bucăţi
079071084
Vovc Anatol Drochia,
10 tone s. Baraboi, Tel.: (252) 70322,
27032, 069270294
1000 Cazacov Sofia Ungheni,
unităţi s.Berești, Tel.: (236) 93421
Doibani Anatolie Căușeni,
nelimitat
s.Baimaclia, 067269147
Munteanu Victor Râșcani,
10 tone
s.Zaicani, Tel.: (256) 72434
Postica Gheorghe Ungheni,
20 tone
Tel.: (236) 45266, 069638670
Neamţu Mihail Glodeni, Tel.:
4 tone
(249) 52377, 069034698
Șeremet Sava Cantemir,
2 tone
s.Baimaclia, Tel.: (273) 43213
Ojog Valentina Ungheni,
0,6 tone s.Buzduganii de Jos, Tel.: (236)
50275, 93762, 069784220
Bindagrocom Râșcani,
100 tone s.Borosenii Noi, Tel.: (256) 24584,
48235, 069169189
Condrea Ira Glodeni, s.Dușmani,
1 tonă
Tel.: (249) 74586, 068554002
Lanciu Vasile Cantemir,
0,5 tone
s.Coștangalia, Tel.: (273) 55254
Capstrîmb Maria Cantemir,
0,5 tone
s.Toceni, Tel.: (273) 51213
Logofat-Prim Fălești, s.
200 tone Lofogteni, Tel.: (259) 60 130,
079541608
Ursu Ion Orhei, s.Mârzesti,
170 tone
Tel.: (235) 63204, 079791951
Moraru Tudor Orhei,
150 tone
s.Trebujeni, Tel.: 079434303
Badan Nadejda Orhei,
150 tone s.Chiperceni, Tel.: (235) 21319,
079426003
Cedonia Ungheni, s.Todirești,
100 tone
Tel.: (236) 49230, 069124704
Andrei Girlea Rezina, Tel.: (254)
100 tone
21291, 069148537
Ciumac Andrei Orhei, s.
60 tone Peresecina, Tel.: (235) 47267,
069202052
Cazacu Petru Orhei, s. Ivancea,
50 tone
Tel.: (235) 43299, 079524914
Cebotareanu Gheorghii
40 tone Hâncești, Tel.: (269) 23408,
068083841
Agrogîrla Fălești, s. Navirnet,
30 tone
Tel.: (259) 73431, 069213297
Lazar Dumitru Hâncești,
20 tone
Tel.: 068344414
Neamţu Mihail Glodeni,
10 tone
Tel.: (249) 52377, 069034698
Cazacov Sofia Ungheni,
10 tone
s.Berești, Tel.: (236) 93421
Bindagrocom Râșcani,
10 tone s.Borosenii Noi, Tel.: (256) 24584,
48235, 069169189
SRL „Iunalis-Agro” Glodeni,
100 tone s.Petrunea, Tel.: (249) 92244,
067182351
Ciumac Andrei Orhei, s.
20 tone Peresecina, Tel.: (235) 47267,
069202052
Ursu Ion Orhei, s.Mârzești,
20 tone
Tel.: (235) 63204, 079791951
Adam Valentin Nisporeni,
10 tone s.Bălănești, Tel.: (264) 53598,
068233316
Neamţu Mihail Glodeni,
5 tone
Tel.: (249) 52377, 069034698
Costandachi Valeriu Cantemir,
2 tone
s. Lărguţa, Tel.: (273) 92533
Botez Tudor Nisporeni,
25 tone Tel.: 067123050,
Email: tbotez@mail.ru
Vieru Stefan Căușeni, s. Zaim,
nelimitat Tel.: (243) 72297, 72508,
069380347
Vieru Vera Căușeni, s. Zaim
nelimitat Tel.: (243) 72482, 079586129,
079248531
Viva-Igna Briceni, s. Grimăncăuţi,
nelimitat
Tel.: 069125817, Fax: (247) 23108

Puieţi de zizifus

Secară
Seminţe de grâu de
primăvară
Seminţe de mazăre
Seminţe de mazăre
Seminţe de mazăre
Seminţe de floareasoarelui
Seminţe de orz
Seminţe de orz de
primăvară
Seminţe de orz
Seminţe orz
Seminţe de porumb

Seminţe de porumb

Seminţe de porumb
Seminţe de năut
turcesc
Seminţe de porumb

Seminţe de ceapă

Seminţe de morcov

Seminţe de ridiche

Seminţe de ceapă

Seminţe de ceapă
Seminţe de sfeclă
roșie
Seminţe de lucernă

Seminţe de lucernă

Seminţe de lucernă

Seminţe de lucernă

Seminţe de lucernă
Seminţe de esparcetă

Seminţe de ardei

Orz
Orz
Orz furajer

Cantitate

Companie

Ganenco Simion Căușeni,
200
Tel.: (243) 26416, 25596,
bucăţi
079071084
SRL „Iunalis-Agro” Glodeni,
20 tone s.Petrunea, Tel.: (249) 92244,
067182351
CAP-Agrosargal Hâncești,
82 tone s.Sărata-Galbenă, Tel.: (269)
50230, 50369, 068083841
CAP-Agrosargal Hâncești,
70 tone s.Sărata-Galbenă, Tel.: (269)
50230, 50369, 068083841
Andrei Gîrlea Rezina, Tel.: (254)
50 tone
21291, 069148537
Crist-Valg SRL Hâncești,
10 tone s.Logănești, Tel.: (269) 57491,
57818, 068083841
Rotaru Andrei Drochia,
22 tone s. Nicoreni, Tel.: (252) 37278,
27032, 068452782
Andrei Gîrlea Rezina,
50 tone
Tel.: (254) 21291, 069148537
CAP-Agrosargal Hâncești,
20 tone s.Sărata-Galbenă, Tel.: (269)
50230, 50369, 068083841
Falsemagro Fălești,
15 tone
Tel.: (259) 2 31 95
Cazacu Petru Orhei, s. Ivancea,
10 tone
Tel.: (235) 43299, 079524914
Gramvil.Agro Hâncești,
70 tone s.Boghiceni, Tel.: (269) 42696,
42243, 068083841
Crist-Valg SRL Hâncești,
50 tone s.Logănești, Tel.: (269) 57491,
57818, 068083841
CAP-Agrosargal Hâncești,
30 tone s.Sărata-Galbenă, Tel.: (269)
50230, 50369, 068083841
CAP-Agrosargal Hâncești,
30 tone s.Sărata-Galbenă, Tel.: (269)
50230, 50369, 068083841
Geamtal-Agro Hâncești, s.
6 tone Crasnoarmeiscoe,
Tel.: (269) 71398, 068083841
Burlacu Victor Drochia, s.
1 tonă Zguriţa, Tel.: (252) 44 298, 27032,
068912127
Burlacu Victor Drochia, s.
1 tonă Zguriţa, Tel.: (252) 44 298, 27032,
068912127
Burlacu Victor Drochia, s.
500 kg Zguriţa, Tel.: (252) 44 298, 27032,
068912127
Maria Darii Drochia, s. Chetrosu,
Tel.: (252) 54 610, (252) 27032,
350 kg
068112628, 069353231,
Fax: (252) 27032
SRL”Cajbeanca” Glodeni,
200 kg s. Cajba Tel.: (249) 52359, 52205,
069023716
Burlacu Victor Drochia, s.
1 tonă Zguriţa, Tel.: (252) 44 298, 27032,
068912127
Crist-Valg SRL Hâncești,
2 tone s.Logănești, Tel.: (269) 57491,
57818, 068083841
Burlacu Victor Drochia, s.
1 tonă Zgurita, Tel.: (252) 44298, 27032,
068912127
Turtureanu Iurie Ungheni, s.
1 tonă Bușila, Tel.: (236) 75400, 75335,
079959625
Caraman Zinaida Orhei,
100 kg s.Peresecina, Tel.: (235) 47318,
52244, 069401143
Caraman Zinaida Orhei,
100 kg s.Peresecina, Tel.: (235) 47318,
52244, 069401143
CAP-Agrosargal Hâncești,
500 kg s.Sărata-Galbenă, Tel.: (269)
50230, 50369, 068083841
Maria Darii Drochia, s. Chetrosu,
Tel.: (252) 54 610, (252) 27032,
10 kg
068112628, 069353231,
Fax: (252) 27032
Crist-Valg SRL Hâncești,
120 tone s.Logănești, Tel.: (269) 57491,
57818, 068083841
Andrei Gîrlea Rezina,
50 tone
Tel.: (254) 21291, 069148537
SRL „Iunalis-Agro” Glodeni,
50 tone s.Petrunea, Tel.: (249) 92244,
067182351

Produs

Cantitate

Orz

40 tone

Orz

30 tone

Orz furajer

20 tone

Orz

10 tone

Orz

10 tone

Orz

5 tone

Ovăz

5 tone

Ovăz

2 tone

16

Companie
Cedru Fălești, s. Răuţel,
Tel.: (259) 54232, 079531814
Dolvis Mecagro Fălești, s. Doltu,
Tel.: (259) 58418, 069319420
SRL „Iunalis-Agro” Glodeni,
s.Petrunea,
Tel.: (249) 92244, 067182351
Doina Ion Cantemir,
s. Antonești, Tel.: (273) 73363
Dogaru Ion Cantemir,
s. Lărguţa, Tel.: (273) 76251
Negru Stefan Cantemir,
s. Cârpești, Tel.: (273) 78273,
079383145
SRL „Iunalis-Agro” Glodeni,
s.Petrunea, Tel.: (249) 92244,
067182351
Croitoru Petru Nisporeni,
Tel.: (264) 23355, 079545586

*CERERI
Seminţe de floareasoarelui

nelimitat Popov Vitalie
Căușeni, s.Cârnăţeni,
Tel.: 069904980
Macuh de floareanelimitat Girjoaba Tatiana
soarelui
Căușeni, s.Tanatari,
Tel.: (243) 23763, 079401246
Seminţe de porumb nelimitat Doibani Anatolie
Căușeni, s.Baimaclia,
Tel.: 067269147
Tarâţe
nelimitat Girjoaba Tatiana
Căușeni, s.Tanatari,
Tel.: (243) 23763, 079401246
Orz
500 kg Costin Elizaveta Orhei,
s.Peresecina, Tel.: (235) 42360,
47267, 069346320
Morcov
350 kg Donos Roman Drochia,
Tel.: (252) 27032
Sfecla rosie
300 kg Donos Roman Drochia,
Tel.: (252) 27032
Cartofi seminicer
10 tone Iorga Ion Cantemir,
Vadul lui Isac,
Tel.: (293) 75399
Cartofi pentru
nelimitat Ciumac Andrei Orhei,
Seminţe
s. Peresecina, Tel.: (235) 47267,
069202052
Seminţe de cartofi
1 tonă Rotaru Andrei Drochia,
s. Nicoreni, Tel.: (252) 37278,
27032, 068452782
Porumb
4000 Orehov Nicolae Hâncești,
tone Tel.: 069174238, 068083841
Floarea-soarelui
10 tone Zuza Eugen Drochia,
s. Chetrosu, Tel.: (252) 54526,
(252) 27032, 068385313
Orz
500 tone Orehov Nicolae Hâncești,
Tel.: 069174238, 068083841
Grâu furajer
300 tone Orehov Nicolae Hâncești,
Tel.: 069174238, 068083841
Grâu
1000 Gajiu Vasile Hâncești,
tone Tel.: (269) 23408, 068083841
Floarea- soarelui
500 tone Gajiu Vasile Hâncești,
Tel.: (269) 23408б, 068083841
Orz
300 tone Gajiu Vasile Hâncești,
Tel.: (269) 23408, 068083841
Porumb
500 tone Gajiu Vasile Hâncești,
Tel.: (269) 23408, 068083841
Linie de prăjit și am- 1 unitate Uncomgrup Ungheni,
s. Boghenii Noi, Tel.: (236) 26238,
balare a seminţelor
94333, 069404790
de floarea-soarelui
Floarea-soarelui
20 tone Uncomgrup Ungheni,
s. Boghenii Noi, Tel.: (236) 26238,
94333, 069404790
Seminţe de lucernă
50 kg Tronciu Nicolae Hâncești,
s.Pereni, Tel.: (269) 23408, 40213,
068083841
Vaci mulgatoare
30 ani- Ciocirlan Dumitru Ungheni,
male s.Bușila, Tel.: (236) 25461
Orz
200 tona ROTOR Fălești,
Tel.: 069126573
Porumb furajer
500 tone ROTOR Fălești,
Tel.: 069126573
Grâu furajer
200 tone ROTOR Fălești, Tel.: 069126573
Grâu alimentar
200 tone ROTOR Fălești, Tel.: 069126573
Grâu alimentar
20 tone Farîma Ion Nisporeni,
Tel.: (264) 22324

*PREȚ NEGOCIABIL

Mai multe oferte şi cereri
găsiţi pe

