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ÎN NUMĂRUL CURENT:

MINISTRUL ION PERJU: „NU VOI MAI 
TOLERA IRESPONSABILITATEA,
NEPROFESIONALISMUL ȘI NEGLIJENŢA 
ÎN RAMURA SILVICULTURII”

FEDERAŢIA AGRICULTORILOR DIN 
MOLDOVA ESTE UN EXEMPLU DE 
IMPLICARE ȘI DEVOTAMENT CAUZEI
DE PROMOVARE A INTERESELOR 
PRODUCĂTORILOR AGRICOLI

ACTIVITĂŢI FRUCTUOASE REALIZATE 
DE CĂTRE REŢEAUA NAŢIONALĂ 
DE DEZVOLTARE RURALĂ

MOLDOVA A CÂȘTIGAT PENTRU 
PRIMA DATĂ 200 DE MILIOANE 
DE DOLARI DIN EXPORTUL 
DE FRUCTE ÎN RUSIA 
ȘI A DEPĂȘIT SERBIA

Vă puteţi abona la ziarul nostru Vă puteţi abona la ziarul nostru 
la toate ofi ciile poştale din ţarăla toate ofi ciile poştale din ţară 1515

REPUBLICA MOLDOVA A OBŢINUT 
CELE MAI MULTE MEDALII 
ÎN CADRUL CONCURSULUI MUNDUS VINI, 
DINTRE ŢĂRILE DIN EUROPA DE EST 

PENTRU REPUBLICA MOLDOVA, 
SCHIMBĂRILE CLIMATICE SOLICITĂ
ACŢIUNI ENERGICE DE REABILITARE 
A SISTEMELOR DE IRIGARE

Marea competiţie internaţională a celor 
mai buni producători de vinuri – Mundus 
Vini, a fost una de succes pentru vinifi cato-
rii din ţară. Moldova a ocupat locul 7 după 
numărul de medalii, devenind ţara din 
Europa de Est care a obţinut cele mai multe 
medalii – 72.

Republica Moldova a depășit ţări celebre 
producătoare de vinuri precum Argentina (49 
medalii), Chile (48), Australia (69), Noua Zee-

landă (29). Dintre vecinii și statele postsovie-
tice s-au remarcat: Georgia – 34 de medalii, 
Armenia – 20 de medalii, România – 17, Rusia 
– 14.

Mundus Vini este una dintre cele mai 
prestigioase competiţii mondiale. Degustările 
se organizează după metoda oarbă, juriul este 
format din enologi, somelieri de excepţie, 
experţi în industria vinului și jurnaliști care 
scriu despre vin.

Vinurile sunt evaluate la o scară de 100 

de puncte de Organizaţia Internaţională a 
Viticulturii și Vinifi caţiei (OIV) și, până în pre-
zent, niciun vin nu a primit numărul maxim 
de puncte.

Vinurile care obţin 95 sau mai multe 
puncte obţin Grand Gold, cele care obţin cel 
puţin 90 de puncte primesc nota Gold, iar cele 
care obţin cel puţin 85 de puncte – Silver. Nu 
mai mult de 40% din eșantioanele din fi ecare 
categorie primesc premii.

Vinurile moldovenești au fost apreciate cu 
2 medalii – Grand Gold, 35 medalii – Gold și 
35 – Silver.

În cea de-a 26-a ediţie a Concursului in-
ternaţional de vin Mundus Vini, au concurat 
7.500 de probe din 54 de ţări.

Christian Wolf, Director Degustare, 
MUNDUS VINI: „A fost interesant din nou 
să vedem cum va fi  prezentată noua epocă 
în branșă . Degustarea de primăvară este un 
bun indicator al calităţii vinurilor care vin pe 
piaţă. Putem observa doar cifrele și feed-
back-ul din partea degustătorilor, care indică 
că nivelul calităţii a crescut considerabil în 
acest an. Am fost din nou impresionaţi pozitiv 
de vinurile din estul Europei, în special cele 
prezentate de liderul Moldova”. 

268 de experţi în vinuri din 54 de ţări 
s-au reunit pe parcursul a șase zile, pentru a 
evalua aproximativ 7.500 de vinuri din 45 de 
ţări. Competiţia s-a desfășurat între 18 și 23 
februarie la Neustadt an der Weinstrasse.
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Organizaţiile regionale ale Federaţiei Agricultorilor:

FARM

AGENDA ȘEDINŢEI CONSILIULUI ADMINISTRATIV FARM: 
TOTALURI ȘI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE

Federaţia Agricultorilor din 
Moldova a desfășurat activităţi 
de anvergură în 2019, obiectivele 
de viitor urmărind consolidarea 
capacităţilor instituţionale și 
a poziţiei de instituţie-lider în 
promovarea intereselor produ-
cătorilor agricoli din Republica 
Moldova, a declarat Directorul 
executiv FARM, doamna Aurelia 
Bondari, în cadrul ședinţei de 
astăzi a Consiliului Administra-
tiv FARM.

Lucrările ședinţei au fost mode-
rate de către Președintele Consiliu-
lui Administrativ, Igor Novac, care, 
la deschidere, a prezentat agenda și 
obie ctivele reuniunii, fi ind solicitate 
sugestii pentru completarea agendei 
de lucru. A urmat intervenţia doam-

nei Aurelia Bondari, care a reali-
zat o trecere în revistă a situaţiei 
interne, a proiectelor în derulare, 
fi ind discutate, totodată, prestaţia și 
capacităţile Organizaţiilor Regionale 
ale FARM. În contextul menţionat, a 
fost abordată și problema acceptării 

de noi organizaţii regionale, prin 
votul membrilor Consiliului Admi-
nistrativ fi ind cooptate OR Tiraspol 
și Soroca.

Au urmat discuţii pe probleme 
interne, vizând activitatea și re-
zervele nevalorifi cate pe deplin ale 

unor Organizaţii Regionale, alte 
probleme organizatorice, ședinţa 
fi nalizând cu abordarea subiectu-
lui dedicat organizării Adunării 
Generale și a aniversării a 20-a a 
Federaţiei Agricultorilor din Mol-
dova, în luna martie curent.

Pe fi nal, membrii Consiliului Ad-
ministrativ au delegat bordului re-
publican să prospecteze modalităţi-
le de realizare efi cientă a sarcinilor 
identifi cate și au decis convocarea 
următoarei ședinţe pentru începu-
tul lunii martie a acestui an.

DIRECTORILI EXECUTIVI AI OR FARM 
SAU ÎNTÂLNIT LA UN ATELIER DE LUCRU

Crescătorii de suine și păsări din ţară 
s-au reunit la Chișinău, pe 20 februarie 
curent, în cadrul unui atelier de lucru, 
pentru a discuta despre riscurile producerii 
produselor de origine animală și efi cienţa 
economică a fermelor, dar și despre situaţia 
creșterii suinelor în spaţiul UE în contextul 
pestei porcine africane. Ministerul Agri-
culturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
(MADRM) a fost reprezentat la eveniment de 
Secretarul de Stat Tatiana NISTORICĂ.

Ofi cialul a salutat și a apreciat iniţiativa 
fermierilor de a se reuni pentru a discuta pro-
blemele, dar și subiecte concrete ce ar spori 
dezvoltarea sectorului, menţionând, în acest 
sens,  iniţiativele MADRM.

 „Suntem determinaţi să oferim sprijin 
crescătorilor de suine și păsări, tuturor iniţi-
ativelor de înfi inţare a fermelor. În context, 
suntem în proces de defi nitivare a suplimentu-
lui pentru Regulamentul de subvenţionare cu 
scopul de a facilita subvenţionarea per cap de 
animal. De asemenea, purtăm discuţii și nego-
cieri cu partenerii de dezvoltare pentru a spori 

investiţiile în sectorul zootehnic și a dezvolta 
ferme moderne. Una din priorităţile sectorului 
este de a asigura necesarul de material bio-
logic pentru popularea fermelor, creșterea și 
stabilizarea cantitativă și calitativă a produc-
ţiei de carne, precum și echilibrarea balanţei 
dintre veniturilor și cheltuielile producătorilor 
agricoli”, a spus Tatiana NISTORICĂ.

Cu referire la documentul elaborat, 
Secretarul de Stat, a îndemnat fermierii 
să își expună opinia despre procesul de 
subvenţionare și conceptul suplimentului 

la Regulamentul de subvenţionare.
Fermierii au discutat despre situaţia la zi 

în sector, provocările cu care se confruntă și 
riscurile afacerilor în domeniu. De asemenea, 
ei au realizat un schimb de opinii, experienţă 
și informaţii, despre situaţia creșterii suinelor 
în ţările membre ale Uniunii Europene, în 
contextul pestei porcine africane; despre 
importanţa reducerii utilizării antibioticilor 
în calitatea produselor și utilizarea acizilor 
organici drept alternativă.

Totodată, în cadrul discuţiilor s-a vorbit 
de noile metode de testare a produselor de 
origine animală, ce au fost acreditate recent 
la Centrul de Diagnostică Veterinară și care 
este spectrul de servicii oferite în prezent de 
instituţia nominalizată.

Astfel, Tatiana NISTORICĂ a precizat că: 
”Au fost acreditate șase metode noi de testare 
a produselor de origine animală. Aceste meto-
de permit investigarea probelor din produse, în 
special, carnea de pasăre, ceea ce a lipsit până 
acum în ţara noastră. Astfel, din 31 ianuarie 
curent, puteţi benefi cia de servicii extinse în 
cadrul Centrului”.

Secretarul de Stat, Tatiana NISTORICĂ: ”SUNTEM DETERMINAŢI 
SĂ OFERIM SPRIJIN CRESCĂTORILOR DE SUINE ȘI PĂSĂRI, 
 TUTUROR INIŢIATIVELOR DE ÎNFIINŢARE A FERMELOR”

Directorili executivi ai O rganizaţi-
ilor Regionale ale Federaţiei Agri-
cultorilor din Moldova s-au reunit 
pentru prima dată în anul 2020, în 
cadrul unui atelier de lucru, la care 
au fost abordate diverse probleme ce 
ţin de activitatea efi cientă a FARM.

În debutul reuniunii, Directo-
rul Executiv FARM, doamna Aure-
lia Bondari, a prezentat agenda și 
obiectivele atelierului de lucru, fi ind 
realizată, ulterior, o trecere în revistă 
a activităţilor desfășurate de către 
OR FARM în 2019.

În cadrul discuţiilor, au fost 
evidenţiate plusurile și minusurile 
în activitatea fi ecărei entităţi, fi ind 
evidenţiat faptul că FARM s-a impli-
cat efi cient, în 2019, în îmbunătăţi-
rea proceselor de dezvoltare rurală. 
În același context, au fost jalonate 
obiectivele de viitor ale FARM, în 
calitate de entitate care a înregistrat 
o evoluţie notabilă, prin implicare în 
dezvoltarea rurală, prin participare 
la elaborarea de strategii în vede-
rea unei dezvoltări durabile și prin 
promovarea, la scară naţională și 
internaţională, a intereselor producă-
torilor agricoli din Moldova.

Plus de cele menţionate, parti-
cipanţii la atelier au mai discutat 
atât subiecte ce ţin de potenţialul 
și activitatea OR, alte probleme 
organizatorice, cât și desfășurarea 
unor evenimente dedicate aniversării 
a 20-a a Federaţiei Agricultorilor din 
Moldova FARM, care va fi  sărbătorită 
pe 19 martie curent.
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Data lansării: 6 februarie 2020
Data încheierii: 16 martie 2020
Data atelierului informativ: 
14 februarie 2020

Proiectul USAID Agricultura 
Performantă în Moldova (USAID/
APM) lansează un apel de cereri 
de grant pentru implementarea 
planurilor de marketing la export 

a fructelor și strugurilor de masă, 
care vor aborda în mod integrat 
constrângerile din cadrul organiza-
ţiei solicitante, precum infrastruc-
tura de producere și post-recoltă, 
abilităţile personalului, sistemele 
de management și instrumente-
le de comunicare de marketing. 
Activităţile fi nanţate vor facilita 
conformarea cu cerinţele specifi ce 

ale importatorilor clar identifi caţi 
din piaţa Uniunii Europene sau alte 
pieţe netradiţionale pentru sectorul 
horticol al Moldovei și vor contribui 
la creșterea exporturilor de fructe și 
struguri de masă către aceste pieţe.

Proiectul USAID/APM anti-
cipează acordarea granturilor în 
valoarea totală de 2,700,000 MDL 
în cadrul acestei activităţi, în care 
benefi ciarii selectaţi vor primi 
sume individuale între 600,000 
MDL și 900,000 MDL. Pentru a 
demonstra angajamentul faţă de 
activitate, solicitantul trebuie 
să contribuie cu minim 50% din 
suma totală a activităţi de grant.

Pentru pachetul complet al 
aplicaţiei și verifi carea întrebări-
lor/răspunsurilor accesaţi Google 
Drive: https://drive.google.com/
drive/folders/1g1JDvOlgDfx_
ekukajSbMxFZ5yXFHkGB?fbclid-
=IwAR2522TsfeLUnv9O1XYsMuV
8ttFlb2PdrL3lQ9kgLKiLgD7EXrUA-
VhEIOUQ 

Activităţile ilustrative includ, 
dar nu se limitează la:

- Investiţii în alinierea produsu-
lui la cerinţele cumpărătorului:

Adoptarea unor soiuri solicitate 
de importatorii de pe pieţe specifi ce;

- Procurarea de linii și echipa-
mente specializate pentru ambala-
rea produselor conform specifi caţi-
ilor importatorilor, precum „produs 
ambalat în vrac lăzi egalizate 
(aceiași greutate)”, „produs ambalat 
în caserole” sau „produs ambalat în 
fl owpack”;

- Procurarea de instalaţii și 
echipamente necesare integrării în 
sistemele de tip pooling a lăzilor 
returnabile de plastic (IFCO, Euro-
pool etc.).

- Adoptarea de alte tehnologii 
post-recoltă complementare care 
pot contribui la sporirea exportu-
rilor de fructe și struguri de masă 
către pieţe și segmente noi, precum 
pungi MAP, covorașe de absorbţie 
a etilenei, echipamente de înregis-

trare a temperaturii și umidităţii 
relative etc.

Activităţi de elaborare și im-
plementare a instrumentelor de 
marketing:

- Îmbunătăţirea paginilor inter-
net și prezenţei pe reţelele sociale;

- Elaborarea și implementa-
rea unor activităţi de promovare 
a vânzărilor, precum promovare 
în magazine și participare la 
promoţii;

Investiţii în resurse umane:
- Instruirea personalului-che-

ie responsabil de activitatea de 
export;

- Angajarea unor reprezen-
tanţi comerciali (sales agent) sau 
alte forme de prezenţă activă în 
piaţă.

Mai multe detalii afl aţi pe 
pagina Facebook a FARM - https://
www.facebook.com/permalink.
php?story_fbid=1620591984772
669&id=335748679923679&__
tn__=K-R  

PROIECTUL USAID/APM LANSEAZĂ UN APEL DE GRANTURI 
PENTRU IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE MARKETING 
LA EXPORT A FRUCTELOR ȘI STRUGURILOR DE MASĂ

Banca Mondială va oferi suport pentru 
revitalizarea sectorului zootehnic din ţara 
noastră prin fi nanţarea unui Program de 
dezvoltare a sectorului. Despre acest lucru 
au discutat în cadrul unei întrevederi mi-
nistrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului, Ion PERJU, cu reprezentanţii 
Băncii Mondiale.

Părţile au dialogat despre situaţia la zi 
din sector, priorităţile și necesităţile  pentru 
perioada următoare, dar și despre iniţiativa 
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regio-
nale și Mediului de a  oferi suport fermierilor 
prin elaborarea unui supliment la Regula-

mentul de subvenţionare.  
Ministrul Ion PERJU a subliniat că do-

meniul zootehniei reprezintă o prioritate pe 
agenda Guvernului și a menţionat că: „Sun-
tem hotărâţi să readucem la viaţă sectorul 
zootehnic din Republica Moldova”.

Reprezentanţii Băncii Mondiale au pre-
cizat că vor realiza un studiu de analiză și 
vor oferi suportul necesar pentru elaborarea 
și promovarea unui Program de dezvoltare 
durabilă a sectorului,  considerând domeniul 
unul foarte important.   

 Totodată, în cadrul întrevederii ofi cialii au 
făcut o retrospectivă a proiectelor iniţiate și 
dezvoltate în comun.

BANCA MONDIALĂ VA OFERI SUPORT PENTRU REVITALIZAREA 
SECTORULUI ZOOTEHNIC DIN ŢARA NOASTRĂ

În perioada 19-20 februarie curent, Reţea ua 
Naţională de Dezvoltare Rurală a desfășurat o 
serie de activităţi ce au vizat obiectivele, strate-
gia și responsabilităţile concrete ale partenerilor 
Proiectului „Angajarea societăţii civile în îm-
bunătăţirea politicilor și promovarea modelelor 
efi ciente de dezvoltare rurală”, cât și subiecte ce 
ţin de reevaluarea problemelor și priorităţilor 
RNDR în contextul actual de ascensiune a poli-
ticilor agro-rurale. De asemenea, la ședinţa Con-
siliului de Administrare s-a aprobat planul de 
lucru RNDR 2020, iar doamna Aurelia Bondari 
a fost aleasă în calitate de Președinte al RNDR, 
prin votul unanim al membrilor Consiliului.

Activităţile au debutat pe 19 februarie, 
planul de lucru pentru 2020, strategia și respon-
sabilităţile partenerilor Proiectului „Angajarea 
societăţii civile în îmbunătăţirea politicilor și 
promovarea modelelor efi ciente de dezvoltare 
rurală” fi ind abordate în cadrul unui atelier de 
lucru, desfășurat de către Federaţia Agricultorilor 
din Republica Moldova (FARM), cu participarea 
reprezentanţilor celorlalte organizaţii implemen-
tatoare – președintele Federaţiei Agricultorilor 
„Fermierul”, Ginu Costel Toma (România), Di-
rectorul Workshop for Solutions, Zinta Miezanie 
(Letonia) și reprezentanţii Reţelei Naţionale 
LEADER, inclusiv președintele Marina Albu.

Programul de lucru pentru 19 februarie a 
continuat cu ședinţa Comitetului de Supraveghe-
re al proiectului „Angajarea societăţii civile în 

îmbunătăţirea politicilor și promovarea modelelor 
efi ciente de dezvoltare rurală”. În cadrul reuniunii 
au fost discutate sau/și aprobate Raportul de pro-
gres al proiectului pentru primul an de activitate, 
Planul operaţional pentru 2020, selecţia grupu-

rilor de acţiune locală în calitate de benefi ciari 
ai proiectului, iniţiativa de a se alătura reţelei 
europene PREPARE etc. De asemenea, s-a abordat 
și subiectul organizării activităţii grupurilor 
tematice de lucru și rolul MADRM în implicarea 
părţilor interesate. La reuniune au fost invitaţi 
membrii Comitetului de Supraveghere, care 
reprezintă organizaţiile partenere ale proiectului, 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului, reprezentat de către Secretarul de stat 
Mihail MACHIDON, Agenţiei pentru Intervenţie 
și Plăţi în Agricultură, reprezentată de Liliana 

Martin, Delegaţia Comisiei Europene în Moldova, 
reprezentată de către Iva Stamenova, Reţeaua Na-
ţională de Dezvoltare Rurală și partenerii externi 
din România și Letonia.

Au mai urmat, pe 20 februarie curent, două 

evenimente - un atelier de lucru și ședinţa Consi-
liului de Administrare RNDR. În cadrul atelieru-
lui de lucru s-a realizat reevaluarea problemelor 
și priorităţilor RNDR considerând contextul ac-
tual de ascensiune a politicilor agro-rurale, fi ind 
efectuată, totodată, o analiza a implementării 
planului de acţiuni al guvernului (PAG 2019-
2020) pe domeniul Agricultură. Potrivit agendei 
reuniunii, a fost abordat progresul în realizarea 
propunerilor înaintate de către RNDR, au fost 
specifi cate subiectele pentru activitatea grupelor 
tematice de lucru, s-a realizat planifi carea acţiu-

ACTIVITĂŢI FRUCTUOASE REALIZATE DE CĂTRE 
REŢEAUA NAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE RURALĂ

nilor de advocacy RNDR și s-a elaborat planul de 
comunicare RNDR pentru promovarea recoman-
dărilor de îmbunătăţire a politicilor agro-rurale.

În a doua parte a zilei și-a ţinut lucrările 
Consiliul de Administrare RNDR, la care a fost 
aprobat Planul de lucru RNDR pentru anul 2020 
și a fost ales președintele Reţelei Naţionale de 
Dezvoltare Rurală – doamna Aurelia Bondari. De 
asemenea, agenda reuniunii a mai inclus discu-
tarea problemelor organizatorice, inclusiv cele ce 

ţin de procesul de înregistrare al RNDR, precum 
și aderarea la Reţeaua PREPARE, conferinţa 
LEADER etc.

Proiectul „Angajarea societăţii civile în 
îmbunătăţirea politicilor și promovarea mode-
lelor efi ciente de dezvoltare rurală” este fi nanţat 
de Delegaţia CE în Moldova și implementat de 
Federaţia Agricultorilor din Moldova FARM, în 
parteneriat cu Federaţia Agricultorilor „Fermie-
rul”, România, „Workshop for Solutions”, Letonia, 
și Reţeaua naţională LEADER din Republica 
Moldova.
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Calendar pentru plantarea legumelor în 
2020! Când se plantează legumele – calenda-
rul pentru plantarea răsadurilor sau direct a 
seminţelor, un instrument ce nu trebuie să 
lipsească din ”portofoliul” micilor fermierilor și 
a celor care își cultivă singuri legumele.

Pentru acest an, la semănatul sau plantatul 
legumelor trebuie luat în calcul atât regimul 
termic mai ridicat faţă de normalul perioadei, 
mai ales la început de an, cât și defi citul de pre-
cipitaţii ce se manifestă încă din luna ianuarie. 
Udarea după plantare este, astfel, obligatorie 
pentru viabilitatea culturilor de legume înfi in-
ţate conform calendarului!

Pentru ca recolta din grădină să fi e un 
succes vă recomandăm un calendar după 
care legumele  trebuie plantate lunar:

Legume care se seamănă sau se plantează 
în februarie

Legume care se seamănă sau se plantează 
în martie

Legume care se seamănă sau se plantează 
în aprilie

Legume care se seamănă sau se plantează 
în mai

Legume care se seamănă sau se plantează 
în iunie

Legume care se seamănă sau se plantează 
în iulie

Legume care se seamănă sau se plantează 
în august

Legume care se seamănă sau se plantează 
în septembrie

Legume care se seamănă sau se plantează 
în noiembrie

Legume care se seamănă sau se plan-
tează în februarie

20-28 februarie: morcov, pătrunjel, mărar, 
leuștean, ridichi de lună, ceapă, usturoi, ceapă 
verde de iarnă, mazăre, spanac, salată, planta-
rea rizomilor de hrean;

Seminţele trebuie să fi e sănătoase iar 
straturile de pământ se acoperă cu un rând fi n 
de gunoi de grajd, nu prea gros tocmai pentru a 
permite legumelor să răsară.

Legume care se seamănă sau se plan-
tează în martie

1-10 martie: morcov, pătrunjel, mărar, 
leuștean, ridichi de lună, ceapă, usturoi, arpa-
gic, mazăre, spanac, salată pentru căpăţână;

10-20 martie: morcov, pătrunjel, mărar, 
leuștean, ridichi de lună, ceapă, cartofi  timpurii, 
mazăre, spanac, salată pentru căpăţână, măcriș;

20-30 martie: ridichi de lună, cartofi  tim-
purii, spanac, măcriș, mărar, plantat soiuri de 
varză pentru producţie timpurie;

Tot în luna martie se poate face și repica-
tul răsadurilor în cuburi sau ghivece nutritive 
destinate culturilor timpurii de câmp (tomate, 
ardei, vinete.

În a doua jumătate a lunii se plantează 

în răsadniţe castraveţii și ardeii dar se pregă-
tesc solariile pentru tomate și vinete.  Tot în 
martie,  se continuă dezinfectarea răsadniţelor, 
solariilor cu formalină sau sulfat de cupru.

Legume care se seamănă sau se plan-
tează în aprilie

1-10 aprilie: ridichi de vară, dovlecei, car-
tofi  timpurii, spanac, ardei și roșii răsad, mărar, 
soiuri de varză pentru producţie timpurie;

10-20 aprilie: ridichi de vară, dovlecei, 
dovleci de copt, pepene galben, pepene verde, 
spanac, porumb pentru fi ert, mărar, plantat 
soiuri de varză pentru producţia semitimpurie, 
plantat roșii și ardei;

20-30 aprilie: sfecla roșie, castraveţi, 
dovleac de copt, dovlecei, pepene verde, pepene 
galben, fasole, porumb pentru fi ert, mărar, 
plantat soiuri de varză pentru producţie semi-
timpurie, plantat roșii și ardei.

Până la mijlocul lunii aprilie se mai pot 
planta în grădină:

– Rădăcinoasele (morcovi, pătrunjel, păs-
târnac) în rânduri, distanţă de 25 cm; salata, 
spanacul;

– Se seamănă soiuri de mazăre târzie, sfeclă 
roșie și sămânţă de ceapă;

De la mijlocul lunii aprilie începe:
– Plantatul vărzoaselor, guliei și a conopi-

dei;
– Semănatul cartofi lor preîncolţiţi la dis-

tanţa de 70 cm între rânduri, iar pe rând, între 
cuiburi, 30-40 cm, la adâncimea de 10 cm;

– Semănatul fasolei, castravetelui, pepene-
lui și dovlecelului;

– Se mai poate semăna încă sfecla roșie la 
30 cm între rânduri;

– Plantarea ţelinei la distanţă de 40 cm 
între rânduri și pe rând;

– Semănatul porumbului dulce;
-La sfârșitul lunii se poate planta răsadul 

de roșii timpurii și ardei.
Atenţie la semănat! Combinaţii bune: 

morcovi-mazăre semănate alternativ; ceapă-
morcov semănate alternativ; ceapă-sfeclă roșie-
gulie; cartof timpuriu-mazăre; cartof-fasole sau 
ridiche de lună cu fasolea;

Combinaţii rele: ceapă-usturoi; morcov-pă-
trunjel; mazăre-fasole; castravete-cartof.

Legume care se seamănă sau se plan-
tează în mai

1-20 mai: castraveţi, fasole, porumb dulce, 
plantat ardei, roșii și vinete;

20-30 mai: plantat varză pentru produc-
ţia de vară, plantat varză creaţă, plantat gulii, 
castraveţi, andive, porumb dulce, mărar, fasole 
verde.

Dacă nu produceţi ecologic, înainte de plan-
tarea răsadurilor este necesar să faceţi o trata-
re a solului cu următoarele substanţe: Dithane 
0,5%, Captan 5%, Merpan 0,5%. De asemenea, 
uneltele trebuie dezinfectate cu soluţie de Car-

betox 0,4% sau sulfat de cupru 2-3%.
Mai puteţi planta varza timpurie, conopida, 

broccoli și castraveţii dar numai pe pământ 
umed, la o temperatură de 7-10 grade Celsius. 
Dacă nu a plouat, udaţi terenul, operaţiune care 
se repetă și după plantare.

Răsadurile vor avea roade după 50-60 de 
zile, timp în care trebuie să prășiţi de 2 ori și 
să udaţi din 10 în 10 zile. Controlaţi mereu 
răsadurile pe măsură ce cresc și nu ezitaţi să 
folosiţi insecticide dacă vor apărea paraziţi: 
purici, fl uturi sau muște.

Legume care se seamănă sau se plan-
tează în iunie

1-10 iunie: varză pentru producţia de 
vară,  varză creaţă, gulii, castraveţi, andive, 
porumb dulce, mărar, fasole verde;

10-20 iunie: castraveţi, porumb dulce, 
mărar, fasole verde;

20-30 iunie:  varză pentru producţia de 
toamnă, plantat gulii, sfeclă roșie, castraveţii, 
cartofi  de toamnă, fasole verde, mărar.

Dacă nu aţi reușit să terminaţi plantarea 

răsadurilor de legume în luna mai, aveţi timp 
doar la începutul lunii iunie să plantaţi răsadu-
rile de roșii, ardei și vinete.

Pe soluri fertilizate cu îngrășământ organic 
plantează conopida, varza de toamnă, varza 
roșie, varza de Bruxelles, gulia de toamnă și 
broccoli.

Atenţie! Puteţi să folosiţi culturile succesive 
pe parcele eliberate după ceapa verde, salată, 
spanac, mazăre și gulioare. În vederea înfi inţă-
rii culturilor duble trebuie să curăţaţi terenul 
de resturile vegetale, săpaţi și nivelaţi pămân-
tul. Puteţia cultiva fasole, ridichi de toamnă, 
castraveti de toamnă.

Este perioada ideală pentru palisarea, copi-
lirea și cârnirea roșiilor timpurii.

Legume care se seamănă sau se plan-
tează în iulie

1-10 iulie: plantat gulii, sfeclă roșie, cartofi  
de toamnă, plantat varză pentru producţia de 
toamnă, fasole verde, mărar;

10-20 iulie: sfecla roșie, castraveţi, fasole 
verde, mărar;

20-30 iulie: ridichi de iarnă, spanac, mărar.
Atenţie! Roșiile care încep să se măneze pot 

fi  salvate prin ruperea regulata a frunzelor și 
îndepărtarea fructelor stricate.

Legume care se seamănă sau se plan-
tează în august

1-10 august: ridichi de iarnă, spanac, 
mărar;

10-20 august: spanac, măcriș;
20-30 august: ceapa verde de iarnă, salata 

care iernează, spanac, măcriș.
Pe terenurile eliberate se poate semăna 

spanac, morcov și pătrunjel, pentru producţia 
de primăvară.

Legume care se seamănă sau se plan-
tează în septembrie

1-10 septembrie: ceapă verde de iarnă, 
salata care iernează, măcriș;

10-20 septembrie: spanac, măcriș;
20-30 septembrie: spanac.
Tot în luna septembrie este momentul 

strângerii seminţelor pentru primăvară. La 
tomate, se aleg fructele mari, specifi ce soiului, 
sănătoase, coapte bine. Rosiile se zdrobesc 
bine, se pun în vase cu apă, unde se spală bine. 
După ce s-au spălat se îndepartează de pe 
seminţe resturile de pulpă și se lasă apa să se 
liniștească. Seminţele bune se lasă la fund, în 
timp ce seminţele seci plutesc la suprafaţă.

Legume care se seamănă sau se plan-
tează în octombrie

1-10 octombrie: spanac pentru producţia 
timpurie de primăvară;

Nu uitaţi! Pentru a avea legume proaspete 
primăvara devreme, este timpul să cultivaţi 
ceapa verde (de stufat), usturoiul verde, salata, 
spanacul, loboda, toate acestea rezistă bine la 
temperaturi joase!

Legume care se seamănă sau se plan-
tează în noiembrie

1-10 noiembrie: morcov, pătrunjel, ceapă, 
usturoi, mazăre – toate pentru productia 
timpurie din primăvara următoare- plantare 
rizomilor de hrean.

CÂND SE PLANTEAZĂ SAU SE SEAMĂNĂ 
LEGUMELE ÎN GRĂDINĂ ÎN FIECARE LUNĂ

Ciupercile reprezintă un adevărat „de-
pozit” de vitamine şi nutrienţi cu efect pozi-
tiv asupra funcţionării sistemului cardio-
vascular şi nervos şi au efect anti-tumoral. 
Aceste legume sunt o sursă de proteine, vi-
tamine B şi C, nicotină şi acid folic, calciu, 
fosfor, potasiu şi fi er, întăresc ţesutul osos, 
au un efect antioxidant asupra organismu-
lui şi circulaţiei sângelui.

În acelaşi timp, ciupercile au foarte puţi-
ne grăsimi şi nu conţin colesterol, deoarece 
sunt de origine vegetală, astfel încât pot fi  
incluse în dieta persoanelor care suferă de 
obezitate. În plus, ele sunt indicate pen-
tru diabetici, deoarece carbohidraţii sunt 
reprezentaţi prin fi bre dietetice, ceea ce ajută 
la scăderea nivelului de zahăr din sânge. De 
asemenea, ciupercile au efect anti-tumoral 
prin prezenţa vitaminei C, un antioxidant 
puternic. Contraindicaţii la consumul de ciu-
perci au, conform experţilor, persoanele care 

suferă de boli ale tractului gastro-intestinal 
în fază acută: gastrită, ulcer peptic, colită, 
pancreatită, insufi cienţă renală şi hepatică.

SFATURI DE CULTIVARE 
ȘI ÎNGRIJIRE A CIUPERCILOR 
PLEUROTUS

Natura ne oferă cele mai consistente și 
necesare daruri pentru a ne susţine exis-
tenţa. Ciupercile sunt considerate adevărate 
comori ale pădurilor iar avansarea studiilor 
în ceea ce le privește cultura a făcut posibilă 

și creșterea ciupercilor acasă.
Un regim alimentar sănătos și bogat în 

proteine este alcătuit și din ciuperci. Specia 
Pleurotus îndeosebi este renumită atât pen-
tru adaptabilitate cât și pentru proprietăţile 
benefi ce pe care le are asupra organismului 
uman. În acest sens, haide să afl ăm mai mul-
te despre ciuperca aceasta regăsită în multe 
crescătorii dar și în multe locuri din natură.

CIUPERCA PLEUROTUS  
GENERALITĂŢI ȘI CURIOZITĂŢI

Știai că în familia Pleurotus Ostreatus 
sunt însumate nu mai puţin de 300 de 
specii? Acestea sunt considerate superioa-
re celorlalte grupe de ciuperci deoarece, pe 
lângă consistenţa proteică pe care o au, sunt 
bogate și în proprietăţi terapeutice.

Buretele de fag sau Păstrăvul de fag, 
cum mai sunt numite aceste ciuperci, sunt 
considerate „carne vegetală”. Acest lucru este 

datorat consistenţei, structurii și multitudi-
nii de vitamine din conţinutul lor.
Știai că ciupercile Pleurotus sunt sin-

gurele alimente de origine non-animală 
care conţin vitamina D? Totodată, conform 
studiilor și ulterior întrebuinţării, s-a desco-
perit că această sursă sigură de sănătate are 
și proprietăţi terapeutice deosebite precum: 
control cardiovascular, efect anti-infl amator, 
anti-tumoral, antibiotic și nu numai.

Așadar, ai toate motivele să crești această 

CIUPERCILE, SUPERALIMENT ŞI MEDICAMENT
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- Domnule Ginu Costel 
Toma, sunteţi unul din 
principalii parteneri în 
cadrul proiectului „Anga-
jarea societăţii civile în 
îmbunătăţirea politicilor 
și promovarea modelelor 
efi ciente de dezvoltare 
rurală”, fi nanţat de De-
legaţia CE în Moldova și 
implementat de Federaţia 
Agricultorilor din Moldova 
FARM, în parteneriat cu 
Federaţia Agricultorilor 
„Fermierul”, România, 
„Workshop for Solutions”, 
Letonia, și Reţeaua naţio-
nală LEADER din Republi-
ca Moldova. Ce reprezintă 
organizaţia Dvs. și cu ce 
experienţă veniţi în acest 
parteneriat ?

- Federaţia Agricultorilor 
„Fermierul” este înfi inţată 
în 2009, și, bineînţeles, ne 
propunem să reprezentăm și 
să susţinem fermierii mici 
și mijlocii din România. Iar 
atunci când zic ”fermier”, 
mă refer la ţăran, aceasta 
fi ind defi niţia. Tot așa cum 
în Franţa acum se încearcă 
reînfi inţarea denumirii de 
ţăran – paisan -, în situaţia 
în care sunt peste 750 mii de 
ţărani, în sensul de lucrător 
nemijlocit al câmpului și care 
trăiește din munca sa, depusă 
în domeniul agricol. Până la 
”Fermierul”, am experien-
ţă în cadrul altor asociaţii 
ţărănești și, cu siguranţă, 
vom continua. Am imple-
mentat peste zece proiecte 
pe fonduri europene, care au 
fost coordonate direct   de 
Guvernul României, și mai 
multe proiecte direct de la 
Comisia Europeană. Avem o 
experienţă mai mult decât 
bogată. Mai mult decât atât, 
primul proiect pe care l-am 
implementat în România, 
între 2010-2013, a fost un 
proiect care se numea ”Îm-
preună pentru dezvoltarea 

dialogului social”. Principalul 
obiectiv al acelui proiect era 
introducerea dialogului social 
în mediul rural. Prin activită-
ţile desfășurate, am reușit să 
îmbunătăţim, în 2012, Legea 
dialogului social.

Experienţă dobândită în 
cadrul activităţii cu ţărani, 
de peste 15 ani, o combin 
cu experienţa participării la 
înfi inţarea primului Grup 
de Acţiune Locală (GAL) din 
România, acţiune realiza-
tă tocmai în 2007. Până în 
2009, dacă nu greșesc, acest 
GAL a obţinut personalitate 
juridică. Este un element 
important pentru mine, de-

oarece GAL-urile reprezintă 
un parteneriat public-privat 
ce au potenţialul de a juca un 
rol esenţial în mediul rural, 
contribuind la dezvoltarea 
zonei de pe raza teritoriului 
unde au fost înfi inţate aceste 
organisme. Aceste entităţi 
sunt organizaţii non-gu-
vernamentale, care au ca 
obiectiv specifi c dezvoltarea 
zonei în care sunt instituite. 
Funcţionarea Grupurilor de 
Acţiune Locală se bazează pe 
implicarea activă a actori-
lor locali, care au rolul de a 
identifi ca direcţia majoră de 
dezvoltare a ariei teritoriale 
pe raza căreia se afl ă GAL-ul 

respectiv, implicând, totoda-
tă, toţi locuitorii acelei zone. 

Am participat la foarte 
multe activităţi dedicate ţă-
ranilor, precum cele în cadrul 
Comisiilor de agricultură, 
Comisiilor de la Ministerul 
Agriculturii, în elaborarea 
de multe măsuri, modifi cări 
legislative etc. În toţi acești 
ani am acumulat un bagaj pe 
care puţini îl au în România, 
pentru că am lăsat foarte 
multe lucruri deoparte și 
m-am implicat plenar. La 
debut, nu rareori s-a întâm-
pat să investesc propriile mij-
loace, alături de timp și efort, 
ca să fac ceea ce am vrut, pe 
palierul promovării interese-
lor producătorilor agricoli din 
România.

- Ce istorie are colabo-
rarea cu FARM și care a 
fost debutul ?

- Primul contact datează 
din anul 2013, atunci când 
am afl at de Federaţia Agricul-
torilor din Moldova. S-a în-
tâmplat în nordul Republicii 
Moldova și, de fapt, am afl ar 
despre FARM de la un primar 
de lângă Râșcani. Am avut 
aici o deplasare legată de un 
eveniment care a avut loc 
atunci, în decembrie 2013, 
am ajuns la Consiliul Raional 
Râșcani, acolo am cunoscut 
pe acest domn primar, care, 
la data respectivă, deţinea 
funcţia de vicepreședinte al 
FARM (Agroinform pe atunci 
– n.r.) Astfel, domnul primar 
m-a întrebat dacă nu aș vrea 
să colaborez vu Agroinform, 
am răspuns afi rmativ și mi-a 
dat numărul de telefon al 
vicedirectorului FARM, Iurie 
Hurmuzachi. În ianuarie 
2014 am venit la Chișinău 
special pentru a discuta o 
posibilă colaborare. După pri-
mele discuţii am convenit ca, 
în cazul în care sunt anumite 
oportunităţi de proiecte, de 
a face proiecte împreună, să 

le punem în aplicare. Ceea 
ce și s-a întâmplat, precum 
avem exemplul proiectului 
care s-a terminat anul trecut, 
în martie. Astăzi, precum 
cunoașteţi, suntem parteneri 
în cadrul altui proiect de 
anvergură - „Angajarea socie-
tăţii civile în îmbunătăţirea 
politicilor și promovarea mo-
delelor efi ciente de dezvoltare 
rurală”. Vreau să vă spun că, 
de o bună perioadă de vreme, 
se întâmplă să merg într-un 
proiect sau altul ghidat mai 
mult de imboldul sufl etesc, 
decât de logică. Și mă bucur 
că instinctul nu a dat greș, 
în cazul colaborării cu FARM. 
Pot să vă mai spun că primul 
proiect a mers bine, implica-
rea colegilor de la FARM fa-
cilitând buna implementare 
a acestuia. Am fost bucuroși 
să punem umărul cu cei care 
și-au propus să facă lucruri 
bune. Astăzi suntem deja în 
anul doi, în al doilea proiect. 

- După o asemenea 
perioadă de ”rodaj”, cum 
apreciaţi potenţialul și 
capacităţile Federaţiei 
Agricultorilor din Moldova 
FARM ?

- La FARM am avut o 
mare surpriză, pentru că nu 
am mai văzut o asemenea 
intensitate de lucru. Pot 
să menţionez capacitatea 
extraordinară de lucru, 
punctualitatea demonstrată 
în realizarea celor asumate în 
cadrul proiectului și, bineîn-
ţeles, implicarea totală. Chiar 
lucrurile sunt abordate, vorba 
din bătrâni, de parcă se fac 
pentru sine, precum e cazul 
creării RNDR. Aceasta este 
o reţea pe care o faci și, mai 
apoi, o predau altor respon-
sabili. Aici nu ai avantaje și 
benefi cii, or lumea deseori 
gândește doar din avanta-
jul său material – ce câștig 
personal, ce bag în buzunar și 
la burtă ? ...

- Ce presupune Proiec-
tul „Angajarea societăţii 
civile în îmbunătăţirea 
politicilor și promovarea 
modelelor efi ciente de dez-
voltare rurală” ?       

- Proiectul „Angajarea 
societăţii civile în îmbună-
tăţirea politicilor și promo-
varea modelelor efi ciente de 
dezvoltare rurală” este unul 
foarte-foarte bun pentru 
dezvoltarea mediului rural, 
pentru dezvoltarea satului. 
Pentru că, fi rește, creează 
un întreg ansamblu care 
lucrează la acestă dezvoltare. 
Creează mai întâi posibi-
litatea de a spune ceea ce 
îţi propui să faci, îţi aduci 
experienţele din alte state 
și locuri, în care deja s-au 
consumat energii consacrate 
ani de zile pentru elabora-
rea unor acţiuni gândite în 
domeniul vizat. Doar nu poţi 
să facă același lucru și să 
te aștepţi la alte rezultate. 
Asemenea proiecte se fac și 
în Uniunea Europeană, pe 
bani mulţi – sunt aduși la 
aceeași masă actorii care, 
în mod fi resc, sunt în tabere 
diferite. Precum, bunăoară, 
Ministerul Agriculturii, cel 
al Finanţelor, alte autorităţi 
ale statului, și cetăţeanul, 
reprezen tat de către entită-
ţile societăţii civile. Comu-
nicarea părţilor implicate 
oferă oportunităţi de a face 
lucrurile să se schimbe în 
bine, prin eforturi conju-
gate, prin consolidarea ca-
pacităţilor organizaţionale 
prin schimb de experienţă și 
practici etc. Este în benefi -
ciul întregii societăţi, căci, 
eminamente, nu vom vedea 
un stat prosper cu oameni 
nefericiţi și nemulţumiţi. 

- Vă mulţumim pentru 
interviu ! 

Interviu realizat de 
Eduard BALAN

FEDERAŢIA AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA 
ESTE UN EXEMPLU DE IMPLICARE ȘI DEVOTAMENT CAUZEI 
DE PROMOVARE A INTERESELOR PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
Interviu cu Președintele Federaţiei Agricultorilor „Fermierul”, Ginu Costel Toma (România)

ciupercă și să te bucuri de benefi ciile pe care le 
are asupra organismului. În acest sens, afl ă în 
continuare o modalitate de plantare Pleurotus 
și reguli generale de îngrijire a acestei ciuperci.

CULTIVAREA CIUPERCII PLEUROTUS 
PE BUTUCI DE LEMN

Cultivarea ciupercilor pe butuci reprezin-
tă o metodă simplă de creștere a ciupercilor 
acasă deoarece nu necesită o îngrijire minu-
ţioasă. Această metodă imită mediul natural 
al culturilor de ciuperci, așadar reprezintă o 
variantă destul de sigură de reușită.

Dacă obișnuiești să mergi la cules de ciu-
perci în păduri de fagi, poate ai văzut și soiuri 
de Pleurotus pe tulpinile înalţilor copaci care 
le adăpostesc. Fagul ușor putrezit este prefe-
ratul acestor ciuperci. Totodată, un alt copac 
considerat „acasă” pentru ele este plopul.

PREGĂTIREA BUTUCILOR PENTRU 
CULTIVAREA CIUPERCILOR

Un pas important în cultivarea de Pleuro-
tus pe butuci este pregătirea butucului. Iată 

ce trebuie să faci.
Într-un loc semi-umbrit din curte 

sau grădină se așază butucii de lemn de 
fag, plop sau ulm pe care îi ai la dispoziţie. Îi 
poţi pune unul lângă altul și unul peste altul, 
pe iarbă, astfel încât să fi e asigurat sufi cient 
spaţiu pentru apariţia și dezvoltarea ciupercii.

Așa cum am menţionat anterior, soiul 
de ciuperci Pleurotus preferă lemnul ușor 
putrezit. Așadar, dacă butucii pe care îi ai sunt 
verzi, îi poţi lăsa peste iarnă în curte, pentru 
ca frigul și umezeala să accelereze procesul de 
degradare ușoară a lemnului. Odată cu venirea 
primăverii trebuie asigurată umezeala lem-
nului în continuare, pentru a favoriza apariţia 
ciupercii.

Pentru a planta Pleurotus, se face o gaură 
în scoarţa lemnului cu burghiul și se așază 
miceliul de Pleurotus. Din luna mai și până 
în septembrie se poate efectua plantarea, 
în funcţie de cantitatea de ciuperci pe care 
dorești să o obţii.

Când sunt gata de cules, ai nevoie doar de 
un cuţit pentru a le îndepărta de pe butucii 
de lemn pe care au crescut. Nu uita să te uiţi 
bine și între butuci pentru că acolo se pot 
ascunde exemplare impresionante de ciuperci 
Pleurotus.

Această metodă de cultivare este simplă, 
la îndemână și nu necesită un timp îndelun-
gat de îngrijire a culturilor. În același timp, 
această ciupercă se poate cultiva și în interi-
or, la fel ca celelalte specii de ciuperci. 

ÎN GRIJIREA CIUPERCILOR 
PLEUROTUS  SFATURI UTILE

Rezistenţa la frig, la temperaturi care 
ajung și la - 20 grade Celsius reprezintă o 
calitate de bază a ciupercilor Pleurotus. Toc-
mai de a aceea, perioada optimă de creștere a 

acestui tip de ciupercă este toamna târziu și 
primăvara.

Un aspect esenţial în creșterea lor este 
determinat de nivelul de umiditate a aerului, 
care trebuie menţinut ridicat la valori de 85 
- 95%. Locul ales pentru a le crește trebu-
ie să aibă parte și de lumină, naturală sau 
artifi cială. În întuneric absolut recolta ta de 
Pleurotus nu se va dezvolta.

Un sfat important în îngrijirea culturilor 
de Pluerotus este modalitatea de stropire a 
acestora. Este esenţial de știut că udarea prin 
pulverizare este varianta câștigătoare. Acest 
lucru este valabil indiferent dacă ai ales să 
crești Pleurotus în saci, în interior, iar aceștia 
își fac apariţia  prin găurile pregătite, fi e pe 
butuci, afară, însă ploile nu sunt sufi ciente.

În funcţie de soiul și locul ales pentru 
creșterea de Pleurotus acasă, ţine cont de 
perioada de creștere a acestora și culege-le 
la timp. În acest mod te poţi bucura de mai 
multe culturi pe an.

Noi îţi dorim să ai parte de o cultură bo-
gată de Pleurotus, ciuperci atât de gustoase, 
sănătoase și bogate în proprietăţi terapeutice.
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Republica Moldova, situată în sud-estul 
Europei, între România și Ucraina, cu soluri 
negre bogate în humus și climă temperată, 
s-a bazat foarte mult pe agricultură de-a 
lungul istoriei sale. Cea mai mare parte a 
teritoriului este un platou deluros moderat, 
întretăiat de multe izvoare și râuri, o parte 
din Podișul Moldovei care îşi are originea 
în Muntii Carpati, având o altitudine medie 
de 200m şi un maximum de 250m, împărţit 
în stepa Bălţ ilor și valea Prutului mijlociu. 
Teritoriul a fost extensiv despădurit pentru 
agricultură în secolele 19 și 20, și Moldova 
are cea mai mică suprafaţă acoperită cu 
păduri din ţările Europei, de circa 11,4% 
(0,38 milioane hectare). Republica Moldova a 
moștenit din perioada sovietică peste 78 de 
sisteme centralizate de irigare, care acoperă 
144 mii de hectare de teren agricol. Potrivit 
estimărilor făcute de autorităţile publice 
competente, în prezent irigăm un procent 
infi m din suprafaţa totală a terenurilor 
agricole, deși râurile Prut și Nistru ar putea 
asigura irigarea a peste 400 mii hectare.

În anul 2012, Fondul Provocările Mile-
niului Moldova a demarat reabilitarea a 10 
sisteme de irigare în cadrul Programului 
Compact al Corporaţiei Provocările Mileniului 
și fi nanţat de Guvernul SUA. Pentru moder-
nizarea acestor sisteme de irigare au fost 
alocate circa 80 de milioane USD. Sistemele 

de irigare modernizate cu suportul Guvernu-
lui SUA însumau capacitatea de a asigura cu 
apă circa 15 mii de hectare de teren agricol. 
Potrivit unor ofi ciali, pentru restabilirea 
tuturor sistemelor de irigare din ţară – ceea 
ce înseamnă accesul la apă pentru alte 64 mii 
de hectare – sunt necesare 3,5 miliarde USD. 
Plus de aceasta, este necesar să fi e ajustate 
normele legale, care reglementează domeniul 
irigării în agricultura naţională. În acest con-
text, Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală  
a elaborat un Document de poziţie privind 
facilitarea accesului la apele din bazine acva-

tice și subterane pentru irigare, pe care vi-l 
propunem atenţiei mai jos. 

Pe plan mondial, agricultura foloseşte 92 % 
din totalul apei dulce consumate în lume. 
Cele mai intensive culturi „acvatice” sunt 
grâul, orezul şi porumbul, care utilizează 27% 
din apa dulce consumată. Obţinerea cărnii 
necesită 22%, lapte - 7% din consumul de apă 
dulce din lume. Aceste date privind cantitatea 
apei consumate în lume au fost prezentate de 
colaboratorii ştiinţifi ci ai catedrei de gestiona-
re a resurselor acvatice de la Universitatea din 
Twente (Ţările de Jos).

PENTRU REPUBLICA MOLDOVA, SCHIMBĂRILE CLIMATICE SOLICITĂ 
ACŢIUNI ENERGICE DE REABILITARE A SISTEMELOR DE IRIGARE

ANALIZA PROBLEMEI

Seceta care persistă în urma schimbărilor 
climaterice afectează producţia agricolă și, im-
plicit, securitatea alimentară a ţării. Teritoriul 
Republicii Moldova conform datelor statistice 
este afectat de secetă o dată în 3-4 ani, iar 
zonele de sud – fi ecare al 2-lea an. 

În anul 2018, defi cit semnifi cativ de preci-
pitaţii s-a semnalat în luna aprilie, când suma 
lunară a acestora pe 80% din teritoriul ţării nu 
a depășit 1-5 mm (5-15% din norma lunară), 
izolat precipitaţii n-au căzut. Cantitatea de 
precipitaţii în perioada aprilie-mai a constituit 
pe teritoriu în fond 10-50 mm (10-55% din 
normă). Defi cit semnifi cativ de precipitaţii de 
asemenea s-a menţinut în lunile august și 
octombrie – suma acestora în aceste luni nu 
a depășit în fond 1-20 mm (2-40% din norma 
lunară).

Anul 2019 a fost urmat de noi focare 
de secetă masivă. În ansamblu, în Moldova, 
în perioada caldă a anului, aprovizionarea 
naturală cu apă a producţiei cu valoare înaltă: 
fructe, pomușoare și legume constituie numai 
40-60% din cantitatea necesară.

Reducerea dependenţei de secetă este 
o provocare majoră a sectorului agricol pe 
termen mediu și lung. Irigaţia, este principala 
măsură efi cientă de optimizare a regimului de 
umiditate a solului în perioada de vegetaţie a 
plantelor.

STAREA ACTUALĂ

Sursa principală de apă pentru irigare în 
agricultură constituie fl uviul Nistru și rîul 
Prut. Conform amplasării geografi ce și posibili-
tăţilor tehnice 13 raioane din Moldova inclusiv 
terenurile agricole din mun Chișinău și Bălţi 
nu au acces la sursele de apă nominalizate, 
alternativele constituind bazinele acvatice și 
apele subterane.

Majoritatea bazinelor acvatice de pe 
teritoriul ţării sunt transmise în arendă 
de către autorităţile publice locale dar 
cu posibilitatea permiterii irigării pentru 
agricultură în anumite condiţii ex. păstra-

rea unui anumit nivel minim a debitului 
de apă etc.

Sursele principale de aprovizionare cu apă 
subterană sunt sondele arteziene. Conform 
Anuarului IPM - 2018 „Protecţia mediului în 
Republica Moldova” din 2500 sonde arteziene 
exploatate doar 48 din sunt folosite pentru 
necesităţi de agricultură (sau alte scopuri decît 
cel al alimentării cu apă potabilă și menage-
ră). Dar din 13 raioane ale Moldovei și mun. 
Chișinău, ce nu au ieșire directă la fl uviul 
Nistru și rîul Prut – doar 3 raioane și mun. 
Chișinău dispun de 11 sonde ca sursă de apă 
în producerea agricolă: Strășeni 1, Basarabeas-
ca 3, Cimișlia 3 și mun. Chișinău 4.

CADRUL LEGAL EXISTENT

Utilizarea apei din bazinele acvatice pentru 
irigare este reglementată de Hotărîrea Nr. 810 
din 20.08.2018 pentru modifi carea Hotărîrii 
Guvernului nr. 977/2016 cu privire la apro-
barea Regulamentului-tip de exploatare a 
lacurilor de acumulare/iazurilor.

Art.45 al.(2) din Legea apelor Nr. 272 din 
23.12.2011 prevede că - În zonele în care nu 
există surse necesare de apă de suprafaţă, dar 
există rezerve sufi ciente de ape subterane, 
inclusiv cu proprietăţi potabile, se permite 
folosirea acestora în alte scopuri decît cel al 
alimentării cu apă potabilă și menajeră în baza 
unor reglementări aprobate de Guvern.

PROBLEME IMPEDIMENTE LEGALE 
NESOLUŢIONATE

În multiple cazuri arendașii bazinelor de 
acumulare sau iazurilor nu permit producăto-
rilor agricoli pomparea apei la irigare pentru 
culturile agricole invocând mai multe preve-
deri din Hotărîrea Nr. 810 din 20.08.2018.

În art.45 al.(2) din Legea apelor Nr. 272 nu 
se defi nește clar care sunt acele alte scopuri 
pentru folosirea apei.

Reglementările ce permit folosirea apelor 
subterane în alte scopuri decît cel al alimen-
tării cu apă potabilă şi menajeră nu sunt 
elaborate.

PROPUNERI

Analizând cadrul legislativ existent dar și 
impedimentele la folosirea apei pentru irigare 
în agricultură atît din bazinele acvatice cît și 
subterane RNDR propune următoarele:

Aprobarea de către Parlamentul RM în a 
doua lectură a Proiectul legii pentru modifi -
carea și completarea unor acte legislative nr. 
169 din 25.05.2018, ce prevede în particular că 
- Articolul 110 din Codul contravenţional nr. 
218-XVI din 24 octombrie 2008 (republicat în 
Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2017, 
nr. 78-84 art. 100), cu modifi cările și comple-
tările ulterioare, se completează cu alineatele 
(3), (4) și (5) cu următorul cuprins: „(3) Împiedi-
carea accesului altor utilizatori de apă pentru 
amplasarea şi/ sau utilizarea prizei de apă și 
instalaţiilor mobile în condiţiile Legii apelor 
nr. 272 din 23 decembrie 2011 se sancţionează 
cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţi-
onale aplicată persoanei fi zice, cu amendă de 
la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei juridice cu sau fără privarea de drep-
tul de a desfășura o anumită activitate pe un 
termen de la 3 luni la un an.

În art.45 al.(2) din Legea apelor Nr. 272 
din 23.12.2011 după cuvîntul „menageră” de 
întrodus sintagma „inclusiv irigare”.

Aprobarea “Reglementării tehnice privind 
pretabilitatea solului și calitatea apelor pentru 
irigare” elaborate de către Institutul de Pedo-
logie, Agrochimie și Protecţia Solului “N.Dimo” 
cu includerea ultimului în lista autorităţilor ce 
examinează solicitările de eliberare a autoriza-
ţiilor de mediu pentru folosirea specială a apei 
de irigare cu atribuţiile respective.

ÎNCHEIERE

Îndeplinirea propunerilor RNDR vor 
contribui la facilitarea accesului la apele din 
bazinele acvatice și subterane pentru irigare, 
respectarea cerinţelor tehnologice la cultivarea 
culturilor agricole și diminuarea consecinţelor 
secetei și insufi cienţei de umiditate cu sporirea 
productivităţii și respectiv a veniturilor produ-
cătorilor agricoli.

MINISTRUL ION PERJU: 
„TRANSMITEREA STAŢIILOR 
DE IRIGARE ÎN GESTIUNEA 
ASOCIAŢIILOR UTILIZATORILOR 
DE APĂ DIN LOCALITĂŢI, ESTE 
UNA DIN OPORTUNITĂŢILE 
DE ATRAGERE A INVESTIŢIILOR 
NECESARE RENOVĂRII LOR”

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, Ion PERJU a 
convocat recent în ședinţă de lucru 
reprezentanţii Agenţiei „Apele Moldo-
vei”, Agenţiei Proprietăţii Publice, dar și 
alţi factori de decizie, pentru a discuta 
despre starea dezastruoasă a staţiilor de 
irigare din ţară, care de-a lungul anilor 
au devenit nefuncţionale și reabilitarea 
cărora este prioritară pentru a oferi 
suport producătorilor agricoli.

În cadrul ședinţei s-a discutat 
despre starea deplorabilă în care se afl ă 
în prezent staţiile de irigare, creanţele 
la plată a salariilor pentru angajaţi, dar 
și despre posibilităţile de redresare a 
situaţiei în domeniu.

„Situaţia în acest domeniu o 
cunoaștem destul de bine, afl ându-mă 
în vizitele din teritoriu m-am documen-
tat de la faţa locului. Am discutat cu 
reprezentanţii staţiilor de irigare, dar 
și cu producătorii agricoli din regiuni 
cele mai optime soluţii de reabilitare 
ale acestora. Transmiterea staţiilor de 
irigare în gestiunea Asociaţiilor Utili-
zatorilor de Apă din localităţi, este una 
din oportunităţile de atragere a inves-
tiţiilor necesare renovării lor. Vă asigur 
că Ministerul Agriculturii, Dezvoltă-
rii Regionale și Mediului va depune 
eforturile necesare împreună cu colegii 
de la Fondul de Dezvoltare Durabilă și 
Agenţia Proprietăţii Publice pentru a 
urgenta acest proces”, a spus ministrul 
Ion PERJU.

Totodată, ministrul a menţionat 
faptul că MADRM, de comun cu Fondul 
de Dezvoltare Durabilă informează și 
consultă autorităţile publice locale 
privind reformarea sistemului de irigare 
și importanţa preluării în gestiune a 
infrastructurii de irigare pentru reno-
varea acestora și utilizarea efi cientă în 
irigarea terenurilor agricole.

În context, reprezentanţii APP au 
precizat că în condiţiile în care nu vor fi  
constituite Asociaţii ale Utilizatorilor de 
Apă, staţiile de irigare ce sunt nefunc-
ţionale ar putea fi  scoase defi nitiv din 
folosinţă, iar un grup de lucru, constituit 
din reprezentanţii mai multor instituţii 
de resort, va determina procedura de 
valorifi care a activelor neutilizate la 
întreprinderile atestate în domeniul 
irigării și vor stabili cum va fi  soluţio-
nată problema datoriilor acumulate de 
întreprinderi.

DOCUMENT DE POZIŢIE
facilitarea accesului la apele din bazine acvatice și subterane pentru irigare

Elaborat de Federaţia Agricultorilor din Moldova FARM 
și Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova
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Pe 25 februarie curent, condu-
cerea AIPA a avut o întrevedere 
cu un Grup de experţi ai Băncii 
Mondiale și FAO. Întrevederea 
a avut drept scop cunoașterea 
mecanismului de subvenţionare și 
măsurile de sprijin întru susţine-
rea și stimularea investiţiilor în 
sectorul zootehnic.

În cadrul întrevederii, directo-
rul AIPA, dl Curmei, a menţionat 
dialogul constructiv și a mulţumit 
pentru implicare şi sprijinul acor-
dat ţării noastre în diverse dome-
nii, dar mai cu seamă în sectorul 

agroindustrial, fi ind un semnal 
important de sprijin pentru cursul 
de reformare și modernizare a 
Republicii Moldova.

Dialogul s-a axat pe subiecte 
ce vizează măsurile de sprijin 
din Fondul Naţional de Dezvol-
tare a Agriculturii și Mediului 
Rural (FNDAMR), mecanismele 
de fi nanţare oferite de către stat, 
priorităţile și necesităţile  pentru 
perioada următoare, dar și despre 
noile iniţiative ce vor revitaliza 
sectorul zootehnic, fi ind o prio-
ritate pe agenda Guvernului. În 
acest context, a fost subliniată 

importanţa cooperării şi dialogului 
dintre autorităţile moldovenești și 
a Băncii Mondiale.

Conducătorul echipei de experţi 
a Băncii Mondiale, Melissa Brown, a 
reiterat disponibilitatea donatorilor 
de a susţine și în continuare dezvol-
tarea sectorului agroalimentar prin 
proiectele de asistenţă în vederea 
încurajării investiţiilor.

În încheiere, directorul AIPA a 
mulţumit reprezentanţilor Băncii 
Mondiale și FAO confi rmând dispo-
nibilitatea de a conlucra și în con-
tinuare întru dezvoltarea sectorului 
agricol și rural.

CONDUCEREA AIPA ÎN DISCUŢII CU EXPERŢI AI BĂNCII MONDIALE ȘI FAO

Revitalizarea sectorului 
zootehnic a fost subiectul unei 
întrevederi avute miercuri, 19 
februarie, de ministrul Agri-
culturii, Dezvoltării Regiona-
le și Mediului, Ion Perju, cu 
reprezentanţi ai Băncii Mon-
diale.

Organismul fi nanciar va fi nanţa 
un program special de redresare a 
situaţiei din zootehnie.

„Suntem hotărâţi să readucem 
la viaţă sectorul zootehnic din 
Republica Moldova”, a declarat Ion 
Perju, citat de Serviciul de presă al 
ministerului.

 Interlocutorii au discutat despre 
situaţia actuală în care se afl ă 
sectorul zootehnic și priorităţile de 
dezvoltare ale acestuia, dar și despre 
iniţiativa ministerului de a le oferi 
fermierilor suport prin elaborarea 
unui supliment la Regulamentul de 
subvenţionare. 

BANCA MONDIALĂ BM VA FINANŢA UN PROGRAM 
CE PREVEDE REVITALIZAREA SECTORULUI 
ZOOTEHNIC DIN REPUBLICA MOLDOVA

• Data publicării: 24 februarie 2020
• Data limită: 3 aprilie 2020
• Data atelierului informativ: 5 martie 

2020

Proiectul USAID Agricultura Performantă 
în Moldova (USAID/APM) lansează un apel 
de fi nanţare prin granturi pentru susţinerea 
asociaţiilor sectoriale naţionale și regio-
nale care reprezintă producătorii de fructe 
proaspete, struguri de masă, pomușoare și/
sau miere de albini. Granturile vor fi  acordate 
în special pentru elaborarea și implementa-
rea activităţilor ce vor duce la îmbunătăţirea 
sistemelor de servire a necesităţilor membri-
lor, la creșterea capacităţilor personalului și a 
conducerii asociaţiilor privind conceptualiza-
rea, dezvoltarea și oferirea serviciilor precum 
și implementarea activităţilor strategice de 
lansare a serviciilor noi sau îmbunătăţite 
pentru asigurarea sustenabilităţii fi nanciare a 
asociaţiilor pe termen lung.

Pentru pachetul complet al aplicaţiei și 
verifi carea întrebărilor/răspunsurilor accesaţi 
link - https://drive.google.com/drive/folders/1e
RoTSyPwgACKrC3nc46IlDTnmhHbif-m 

Pentru asociaţiile interesate, USAID/APM 
va organiza un atelier informativ privind 
procedura de aplicare la data de 5 martie 
2020, orele 11:00 la sediul proiectului APM, 
str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, 
Republica Moldova. Pentru a participa la ate-
lier, confi rmaţi participarea expediind numele 
participantului, denumirea organizaţiei și nr. 
apelului pentru fi nanţare la adresa de email: 
grants@moldovaagro.com până la data de 4 
martie 2020.

Granturile pot fi  solicitate de către asoci-
aţiile naţionale și regionale care reprezintă 
unul sau câteva sectoare sprijinite de USAID/
APM și anume: fructe proaspete, struguri de 
masă, pomușoare (căpșuni, zmeura și într-o 
măsură mai mică mure), mierea de albini și 
legumele produse în câmp deschis. Astfel, de 
exemplu o organizaţie care reprezintă sectorul 
strugurilor de masă și sectorul lactatelor nu 
este eligibilă, deoarece sectorul lactatelor nu 
este un sector prioritar al APM, dar o asoci-
aţie care reprezintă sectorul pomușoarelor 
și legumelor crescute în câmp deschis, este 
eligibilă, deoarece ambele sectoare sunt prio-
ritare pentru APM.

Proiectul APM anticipează acordarea a 
aproximativ 990,000.00 MDL pentru fi nan-
ţarea activităţii de grant. Se estimează că 
fi ecare sumă a grantului poate varia între 
200,000 și 450,000 MDL. În scopul demon-
strării angajamentului faţă de activitate, 
este necesară o contribuţie din partea solici-
tantului a cel puţin 10% din valoarea totală 
a activităţii.

Activităţile care pot benefi cia de susţi-
nere fi nanciară pot fi  următoarele, dar nu se 
limitează la:

• Implementarea în cadrul asociaţiei a 
unui proces continuu pentru a conecta și îm-

bunătăţi comunicarea directă între membrii 
asociaţiei și organele de conducere (cum ar fi  
președintele, membrii consiliului de adminis-
traţie și directorul), oferind în același timp in-
formaţii valoroase despre nevoile membrilor;

• Studierea celor mai bune practici de 
furnizare a serviciilor de către o asociaţie 
similară din străinătate și implementarea 
serviciului respectiv la nivel local;

• Implementarea sistemelor interne, cum 
ar fi  sost -ul pentru gestionarea asociaţiei, care 
vor permite colectarea îmbunătăţită a infor-
maţiilor despre nevoile și cerinţele membrilor;

• Pilotarea sau furnizarea de servicii 
specializate îmbunătăţite, bazate pe una sau 
mai multe necesităţi bine defi nite și justifi -
cate – de exemplu, o asociaţie ar putea oferi 
sprijin producătorilor pentru implementarea 

standardelor naţionale și internaţionale de 
siguranţă și gestionare a alimentelor;

• Instruirea conducerii asociaţiilor și/sau 
a personalului în domeniul conceptualizării, 
dezvoltării și implementării de servicii valo-
roase pentru membri, însoţită de implemen-
tarea efectivă a serviciului;

• Implementarea sistemelor care conduc 
la îmbunătăţirea accesului pe piaţă pentru 
membri;

• Primirea expertizei tehnice pentru elabo-
rarea unui Plan strategic;

• Îmbunătăţirea competenţelor angajaţilor 
și a conducerii (prin instruire sau alte mijloa-
ce) pentru a reprezenta nevoile membrilor;

• Publicarea periodică a publicaţiilor in-
terne, analize de politici publice (policy brief), 
rapoarte.

Instrucţiuni pentru aplicare:
Dosarul de aplicare poate fi  depus prin 

două modalităţi:
• Expediaţi dosarul complet la adresa 

grants@moldovaagro.com sau
• Depunerea dosarului în formă fi zică 

la ofi ciul APM din orașul Chișinău, str. A. 
Mateevici 87, de luni până vineri, 09:00 – 
18:00.

Titlul mesajului expediat electronic trebu-
ie să aibă următoarea formă:

• Dosar de aplicare la RFA_033, Denumi-
rea companiei

Dosarul depus trebuie să conţină urmă-
toarele documente:

• Anexa A. Formularul de aplicare – com-
pletat deplin, în format Word și copia scanată 
a anexei semnate.

• Anexa B. Buget – completat deplin, în 
format Excel și copia scanată a anexei sem-
nate.

• Anexa C. Formularul de auto-evaluare – 
completat deplin.

• Anexa D. Confi rmări obligatorii – semna-
te toate câmpurile, în cazul în care confi rmaţi 
și subscrieţi.

• Certifi cat de înregistrare de la Camera 
Înregistrării de Stat sau de la Ministerul Jus-
tiţiei sau Extras.

• Certifi cat bancar pe numele organizaţiei 
(inclusiv numărul contului în valuta naţio-
nală).

• Copia buletinului de identitate al admi-
nistratorului instituţiei.

• Copia statutului sau a actelor de consti-
tuire.

• Copia manualelor de proceduri interne 
(achiziţii, de personal, administrative) (dacă 
sunt disponibile).

• Organigrama organizaţiei.
• Copia rapoartelor fi nanciare supuse cen-

zorului sau auditului pentru ultimii 3 ani.
• Note la rapoartele fi nanciare (dacă sunt 

disponibile).

Toate documentele trebuie să fi e denumi-
te corespunzător și atașate emailului. Puteţi 
atașa documentele prin 3 modalităţi:

• Atașarea la email a tuturor actelor, ca 
atașamente separate;

• Crearea unui link Google Drive, cu 
condiţia că toate atașamentele sunt ampla-
sate într-o singură mapă setată cu acces de 
descărcare;

• Arhivarea documentelor într-o singură 
arhivă denumită corespunzător.

Expediaţi dosarul de aplicare într-un 
singur email.

Dacă în formularul completat sau 
dosarul depus lipsesc careva informaţii și 
documente, fără o explicaţie a acestui fapt, 
dosarul poate să nu fi e înregistrat. Dosarul 
poate fi  depus o singură dată în cadrul unui 
apel de fi nanţare.

GRANTURI PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII 
ASOCIAŢIILOR DE PRODUCĂTORI AGRICOLI/APICULTORI
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AIPA A DAT STARTUL RECEPŢIONĂRII CERERILOR DE SOLICITARE 
A SUBVENŢIEI ÎN AVANS PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA NIVELULUI DE TRAI 
ŞI DE MUNCĂ ÎN MEDIUL RURAL

În perioada 17 f ebruarie – 20 mai 
curent , Agenţia de Intervenţie şi Plăţi 
pentru Agricultură (AIPA) va recepţio-
na cererile de solicitare a subvenţiilor 
în avans, pentru îmbunătăţirea nivelu-
lui de trai şi de muncă în mediul rural, 
destinate îmbunătăţirii şi dezvoltării 
infrastructurii publice rurale şi dimi-
nuării tendinţelor de declin social şi 
economic în zonele rurale.

În condiţiile Regulamentului, 
eligibili pentru obţinerea subvenţiilor în 
avans sunt: unităţile administrativ-teri-
toriale de nivelul întâi (sate și comune, 
precum și orașe cu o populaţie de până 
la 10000 locuitori cu statut de rezident, 
conform ultimului recensământ al 
populaţiei și al locuinţelor) și persoanele 
juridice sau fi zice înregistrate în locali-
tăţile rurale care își creează sau dezvoltă 
activităţi non agricole.

Măsuri de sprijin sunt următoarele:
Măsură 1. Îmbunătăţirea și dezvol-

tarea infrastructurii economice publice 
rurale, prevede subvenţionarea proiecte-
lor investiţionale orientate spre:

- construcţia/reabilitarea/moder-
nizarea drumurilor și podurilor publice 
locale;

- extinderea/reabilitarea/moderniza-
rea sistemelor de alimentare cu apă, de 
epurare a apei şi de canalizare.

Măsură 2. Renovarea și dezvoltarea 
localităţii rurale, prevede subvenţiona-
rea proiectelor investiţionale pentru:

- reabilitarea străzilor pietonale 
locale, instalarea iluminatului public;

- renovarea sau reabilitarea clădiri-
lor publice, a zonelor pentru organizarea 
pieţelor, târgurilor;

- crearea și dotarea centrelor de 
îngrijire pentru copii, bătrîni și persoane 
cu nevoi speciale;

- crearea traseelor turistice, con-
servarea și restaurarea patrimoniului 
imobil istoric-cultural și de peisaj 
natural rural.

Pentru măsura 1 și 2, valoarea 
subvenţiei acordate va constitui 80% din 
valoarea investiţiei eligibile, dar nu va 
depăși suma de 3 000 000 lei. Solicitanţi 
de subvenţii în cadrul acestor două 
măsuri vor fi  Autorităţile Publice Locale 
de nivelul I. 

Măsură 3. Diversifi carea economiei 
rurale prin activităţi non-agricole,  cu-
prinde următoarele tipuri de investiţii:

- proiecte privind diversifi carea eco-
nomiei rurale, prin înfi inţarea și renova-

rea atelierelor de întreţinere a tehnicii și 
echipamentelor, ateliere de cizmărie;

- proiecte privind înfi inţarea cen-
trelor de instruire și formare pentru 
însușirea profesiilor;

- proiecte privind înfi inţarea tabere-
lor de odihnă pentru copii;

-proiecte privind construcţia/mo-
dernizarea/dotarea sălilor de cinema, 
posturilor locale de televiziune și radio;

- proiecte privind construcţia/
reconstrucţia și utilarea punctelor de 
comercializare directă doar a produselor 
alimentare și nealimentare de fabricare 
proprie/locală;

- proiecte privind păstrarea, dezvol-
tarea și diversifi carea activităţilor de 
artizanat şi meșteșuguri tradiţionale;

- proiecte privind dezvoltarea și 
promovarea serviciilor și activităţilor de 
turism rural.

Pentru măsura 3, valoarea sub-
venţiei acordate  va constitui 50% din 
valoarea investiţiei eligibile, dar nu va 
depăși suma de 1 000 000 lei. Solicitanţi 
de subvenţii în cadrul acestei măsuri vor 
fi  atât persoane juridice precum și fi zice, 
înregistrate în conformitate cu legislaţia 
naţională și care crează sau dezvoltă 
activităţi non-agricole.

Printre condiţiile de bază pot fi  
enumerate următoarele:

- implementarea proiectului într-o 
localitate rurală;

- au la bază un deviz de cheltuieli 
ale lucrărilor și/sau serviciilor prevăzute;

- implementarea proiectului nu va 
depăși 24 luni.

Documentele privind depunerea și 
obţinerea subvenţiilor pentru îmbună-
tăţirea nivelului de trai şi de muncă în 
mediul rural, le găsiţi pe http://aipa.gov.
md/ro/ghidul-solicantului-masuri. 

Examinarea cererilor de acordare 

a subvenţiilor se va realiza de către 
AIPA conform procedurilor stipulate în 
Regulament.

Evaluarea și selecţia fi nală a proiec-
telor investiţionale, care au îndeplinit 
criteriile de eligibilitate va fi  realizat de 
către Comisia de evaluare și selecţie.

Pentru fi ecare dintre măsurile 
menţionate, alocaţia fi nanciară anuală 
din FNDAMR va constitui un cuan-
tum de pînă la 5%, ce reprezintă cca 
50 milioane de lei, în conformitate 
cu sursele alocate Fondului în Legea 
bugetului de stat pentru anul 2020.

AIPA A DAT STARTUL CAMPANIEI DE RECEPŢIONARE A CERERILOR 
DE SUBVENŢIONARE PENTRU ANUL 2020

Agenţia de Intervenţie și Plăţi 
pentru Agricultură (AIPA) împreună 
cu Ministerul Agriculturii Dezvoltării 
Regionale și Mediului au susţinut o con-
ferinţă de presă cu tematica: ”Mijloacele 
Fondului Naţional de Dezvoltare a Agri-
culturii și Mediului Rural pentru anul 
2020 și principiile de subvenţionare”.

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, dl Ion Perju, 
atrecut în revistărezultatele gestionării 
Fondului Naţional de Dezvoltare a Agri-
culturii și Mediului Rural pentru anul 
2019. Totodată, dl Perju a menţionat că, 
,,pentru anul 2020 valoarea FNDAMR 
constituie 1 miliard de lei. Din aceste 
surse, vor fi  achitate angajamentele asu-
mate faţă de producătorii agricoli ce au 
depus cereri de solicitare a subvenţiilor 
în anul 2019, contribuţia statului pentru 
Fondul Viei și Vinului dar și pentru 
implementarea proiectelor investiţionale 
prin subvenţii în avans’’.

În acest context, în anul 2019 AIPA 
a recepţionat 7505 cereri de subvenţio-
nare în valoare de pese 1182 mil. lei. Din 
totalul de 4476 de producători agricoli 
unici 180 sunt debutanţi de subvenţii 
ceea ce constituie 4% din totalul solici-
tanţilor de subvenţii. Valoarea investiţi-
ilor efectuate de producătorii agricoli în 
2019 constituie cca 4 miliarde lei, gene-
rând peste 2500locuri noi de muncă.

Cea mai mare pondere a solicită-
rilor de subvenţii din anul 2019, sunt 
direcţionate către: dezvoltarea infras-
tructurii post-recoltare și procesare 
fi ind solicitate subvenţii în sumă de 
399,3 mil. lei;subvenţionarea tehnicii 
și utilajului agricol inclusiv mini-till și 
no-till fi ind solicitate subvenţii în sumă 
de 245,8 mil. lei; subvenţionarea tehnicii 
și utilajului agricol inclusiv mini-till și 

no-till fi ind solicitate subvenţii în sumă 
de 245,8 mil. lei.

Totodată, în contextul implementării 
Regulamentului ce prevede acordarea 
subvenţiilor în avans pentru proiectele 
start-up, în anul 2019, MADRM a lansat 
3 apeluri de depunere a cererilor. În 
urma acestor apeluri AIPA a recepţionat 
63 de cereri de solicitare a subvenţiilor 
în avans. Astfel, din totalul dosarelor 
depuse în anul 2019, 37 proiecte start-
up vor administrate de femei-fermieri 
și 26 afaceri urmează a fi  gestionate de 
tineri fermieri.

Dl Vadim Curmei, directorul AIPA, a 
subliniat că, începând de astăzi, ”AIPA a 
demarat Campania de depunere a cere-
rilor pentru solicitarea subvenţiilor post-
investiţionale din FNDAMR, campanie ce 
va dura până la 31 octombrie curent’’.

Totodată, Vadim Curmei a precizat 
că ,,în acest an, în premieră, producă-
torii agricoli vor putea depune dosarul 
de subvenţionare electronic pentru 

următoarele submăsuri: Stimularea 
investiţiilor pentru procurarea tehnicii 
și utilajului agricol convenţional/ Non-
Till și Mini-Till; Stimularea creditării 
producătorilor agricoli de către băncile 
comerciale și instituţiile fi nanciare 
nebancare; Stimularea mecanismului 
de asigurare a riscurilor în agricultură. 
Pe parcurs, acest modul va fi  extins ca 
să poată fi  aplicat și pentru celelalte 
submăsuri de sprijin’’.

 REAMINTIM: Pentru anul 2020, 
conform Legii bugetului de stat mări-
mea Fondul naţional de dezvoltare a 
agriculturii și mediului rural constituie 
1 miliard de lei. Astfel, mărimea spriji-
nului fi nanciar acordat unui producător 
agri col în cadrul unui an de subvenţi-
onare, cumulativ pe toate măsurile de 
sprijin nu va depăși suma de 5,0 mil. lei 
per be nefi ciar, iar pentru grupurile de 
producători valoarea sprijinului fi nan-
ciar se majorează cu 50% din valoarea 
subvenţie autorizate.

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI REALIZ ATE DE MADRM 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului Vă informează despre 
principalele activităţi realizate, în perioada 
14 noiembrie 2019 - 22 februarie 2020, pe 
domeniile de gestiune.

În domeniul agriculturii  au fost demarate 
mai multe reforme ce vizează: revederea me-
canismului de aplicare a TVA pentru producţia 
agricolă în scopul de a stimula dezvoltarea sec-
torului zootehnic și produselor cu valoare adău-
gată sporită; a fost elaborat Programul naţional 
de dezvoltare a sectorului laptelui pentru anii 
2020-2026, Programul naţional de dezvoltare a 
apiculturii pentru următorii șase ani, Progra-
mul naţional de dezvoltare a sectorului de 
creștere a ovinelor și caprinelor pentru aceeași 
perioadă, precum și Programul de Dezvoltare a 
Horticulturii pentru anii 2020-2026.

În perioada nominalizată, MADRM a iniţiat 

modifi carea Legii cu privire la principiile de 
subvenţionare în dezvoltarea agriculturii și me-
diului rural, pentru a stimula investiţiile în sec-
torul de post-recoltare și procesare a producţiei 
agricole. Scopul modifi cărilor este de a extinde 
plafonul de vârstă pentru tinerii fermieri, dar și 
de a iniţia plăţile  directe per cap de animal și 
pentru hectar, precum stimularea investiţiilor 
prin excluderea condiţiei de 50% prezenţă a 
materiei prime proprii.

Totodată, MADRM a reușit să deblocheze 
exporturile de produse agroalimentare pe piaţa 
Federaţiei Ruse și să extindă lista exportato-
rilor de produse proaspete, băuturi alcoolice 
și produse conservate.  Lista exportatorilor de 
fructe și legume pe piaţa rusă a fost extinsă cu 
alte 205 companii moldovenești. De asemenea, 
Republica Moldova a primit 16 000 de autoriza-
ţii de transport pentru anul 2020.

MADRM a înregistrat evoluţii, inclusiv, în 

cooperarea cu partenerii externi pentru dezvol-
tarea agriculturii,  prin semnarea și promovarea 
mai multe documente de colaborare. Graţie coo-
perării internaţionale va fi  posibilă construcţia 
a două puncte suplimentare de inspecţie la 
frontiera de nord-vest (Sculeni) și la frontiera 
de nord-est (Otaci-Unguri). De asemenea,  a fost 
semnat Programul de cooperare dintre Minis-
terul afacerilor Rurale al Estoniei și Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
al Republicii Moldova pentru perioada 2020-
2022.

În domeniul protecţiei mediului și resurse-
lor naturale, MADRM a iniţiat și realizat acţiuni 
majore care contribuie semnifi cativ la îmbu-
nătăţirea calităţii mediului înconjurător și la 
prestarea unor servicii publice de calitate.

În context,a fost creată infrastructura de 
management al deșeurilor la nivel regional. În 
acest sens, a fost lansat procesul de discuţii cu 

autorităţile publice locale în vederea identifi că-
rii regiunii de management al deșeurilor (RMD) 
care va fi  selectată ca proiect pilot din cele trei 
regiuni (RMD nr. 1- r-nul Cantemir, mun. Cahul, 
r-nul Taraclia și UTA Găgăuzia, Vulcănești și 
Ceadîr-Lunga, ca proiect pilot; RMD nr. 5 – r-nul 
Ungheni, r-nul Nisporeni, r-nul Călărași, RMD 
nr. 8 – r-nul Briceni, r-nul Ocniţa, r-nul Edineţ, 
r-nul Dondușeni) care au la bază Studii de feza-
bilitate și acordurile de mediu fi nalizate.

La nivel naţional au fost lansate activităţile 
de implementare a proiectului regional EU4En-
vironment, care va acorda asistenţă ţării noas-
tre în asigurarea utilizării durabile a capitalului 
natural, îmbunătăţirea calităţii mediului, 
bunăstării populaţiei și stimulării creșterii eco-
nomice. În colaborare cu experţii UE proiectul 
va sprijini ţara noastră în adoptarea măsurilor 
concrete împotriva schimbărilor climatice prin 
implementarea Acordului de la Paris.
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Comitetul Forumului Global pentru Alimen-
taţie și Agricultură 2020 (GFFA) a emis rezo-
luţia aprobată de ofi cialii care au participat la 
Conferinţa miniștrilor agriculturii din Berlin. 
Documentul conţine o serie de recomandări 
privind securitatea alimentară, promovarea 
rolului comerţului agroalimentar în asigurarea 
agriculturii durabile, precum și serviciile pentru 
agricultură ce pot contribui la realizarea secu-
rităţii alimentare, îmbunătăţirea mijloacelor de 
trai și a veniturilor fermierilor și realizarea unor 
sisteme alimentare mai durabile pentru conserva-
rea planetă.

„Suntem îngrijoraţi că schimbările climatice 
afectează deja securitatea alimentară globală. 
Sectorul agricol și sistemele alimentare trebuie 
să producă adecvat cantităţi de alimente sigure, 
pentru a lupta cu foamea și malnutriţia sub toate 
formele sale, dar că trebuie să o facă în mod dura-
bil. Considerăm că politicile comerciale ar trebui să 
facă parte dintr-o strategie mai mare integrată și 
coerentă spre o sustenabilitate îmbunătăţită a agri-
culturii și a sistemelor alimentare ce includ o serie 
de alte politici și investiţii interne. În acest sens, 
ne-am angajat să îndeplinim obiectivele Agendei 
2030 pentru Durabilă Dezvoltare. Intenţionăm 
să facem faţă mai multor provocări, printre care: 
Promovarea comerţului pentru securitatea alimen-
tară globală; crearea lanţurilor valorice alimentare 
durabile și sigure; Promovarea comerţului incluziv; 
Asigurarea siguranţei alimentare, Consolidarea 
regulilor corecte în comerţul agricol. Vom încuraja 
astfel politicile agricole și comerciale ce promovea-

ză securitatea alimentară, astfel încât să fi e redusă 
sărăcia. Pentru a valorifi ca avantajele comerţului 
pentru dezvoltarea agricolă durabilă și pentru a 
crea noi oportunităţi economice, ne angajăm să aju-
tăm fermele, în special proprietarii mici și fermele 
familiale, deveniţi mai efi cienţi și mai rezistenţi la 
șocuri. Prin urmare, vom susţine diversifi carea și 
adoptarea de practici durabile, promovarea instru-
mentelor de gestionare a riscurilor și investiţiile în 
infrastructură, inovaţie, formare, educaţie. Pentru a 
face faţă provocărilor viitoare, vom încuraja inova-
ţiile antreprenoriale în sectorul agricol. Subliniem 
rolul principal al tinerilor antreprenori în avansarea 
lor inovaţii. Vom încuraja fermierii să participe la 
comerţul electronic”, scrie în Rezoluţia adoptată.

Totodată, în document se menţionează că fi e-
care ţară are dreptul să își dezvolte propriul model 
agricol să ţină cont de setul său unic de circum-
stanţe și obiective, pentru a-și alimenta populaţia 
în timp respectând nevoile altor ţări și obligaţiile 
internaţionale.

 „Ne reafi rmăm angajamentul nostru faţă 
de Comunicatul GFFA din 2019 digitalizarea în 
agricultură și soluţii inteligente pentru agricul-
tura viitoare. Sectoarele alimentare trebuie să fi e 
atractive pentru o nouă generaţie de fermieri. Vom 
promova politici ce să permită tuturor fermierilor 
să participe la comerţ. Ne vom strădui să integrăm 
micii acţionari pe pieţe. Politicile trebuie să fi e 
dezvoltate astfel încât comerţul să ofere contribuţii 

mai inteligente pentru a face faţă provocărilor glo-
bale, să faciliteze utilizarea durabilă și efi cientă a 
apei, a pământului, a biodiversităţii și a energiei și 
să prevină supraexploatarea și degradarea terenuri-
lor și resurselor naturale. Vom facilita comerţul cu 
agricultura și cu produse alimentare sigure. Ne-am 
angajat să oferim investiţii adecvate în capacitatea 
de siguranţă a alimentelor, infrastructură”, se mai 
spune în Rezoluţie.

Forumul Global pentru Alimentaţie și Agricul-
tură  este o reuniune internaţională privind proble-
mele politicii agroalimentare, în cadrul căreia are 
loc cea mai mare conferinţă informală a miniștrilor 
agriculturii din lume. Evenimentul din acest an 
s-a desfășurat sub genericul „Alimente pentru toţi 
– Comerţ pentru securitate, diversitate și nutriţie 
durabilă.

Obiectivul forumului a fost de a identifi ca  po-
litice comune privind asigurarea securităţii alimen-
tare globale, de a iniţia și de a monitoriza un proces 
internaţional și de a promova schimbul dintre 
factorii politici, operatorii economici, comunitatea 
știinţifi că și societatea civilă în acest sens.

 Totodată, GFFA își propune să abordeze 
următoarele subiecte: relevanţa comerţului în 
securitatea alimentară, crearea de reguli corecte 
pentru comerţul agricol, posibilitatea ca lanţurile 
de aprovizionare globale să fi e incluse, durabile și 
sigure, proiectarea comerţului pentru promovarea 
dezvoltării agricole.

 Amintim că Republica Moldova la Conferinţa 
miniștrilor agriculturii din Berlin a fost reprezenta-
tă de ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului din Republica Moldova, Ion PERJU.

COMITETUL GFFA A EMIS REZOLUŢIA APROBATĂ 
LA CONFERINŢA MINIȘTRILOR AGRICULTURII DIN BERLIN

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, Ion PERJU, 
a avertizat angajaţii din domeniul 
silviculturii să manifeste o atitudi-
ne responsabilă și profesionistă în 
domeniu și să nu întreprindă acţiuni 
ilegale, în caz contrar vor fi  sancţi-
onaţi conform legislaţiei în vigoare. 
Ministrul a convocat, pe 24 februarie 
curent, în ședinţă de lucru reprezen-
tanţii Agenţiei Moldsilva și  res-
ponsabilii ocoalelor silvice din ţară, 
drept rezultat al vizitei în raionul 
Hâncești.

„După vizita de duminică în raionul 
Hâncești am considerat important 
să ne revedem în acest format. Vă 
avertizez că nu voi admite și nu voi mai 
tolera iresponsabilitatea, neprofesiona-
lismul și neglijenţa în ramura silvicul-
turii. La venirea în funcţia de ministru, 
am stabilit un șir de priorităţi - una 

dintre acestea a fost și rămâne comba-
terea defrișărilor ilicite de pădure, dar 
și sporirea suprafeţelor împădurite. Din 
păcate, constat că eforturile sunt insu-
fi ciente în direcţia respectivă. Faptul că 
nu afi șez public ceea ce observ și este 
 cunoscut, nu înseamnă că problema 
respectivă este lipsită de interes din 
partea mea personală și a instituţiei pe 
care o conduc”, a menţionat ministrul 
Ion PERJU în mesajul adresat partici-
panţilor la ședinţă.

În cadrul ședinţei ministrul a 
solicitat informaţia actualizată privind 
situaţia la zi pe fi ecare ocol silvic, 
fi ecare defrișare planifi cată, precizând 
că va fi  modifi cată și legislaţia în do-
meniu: „Vom schimba viziunea și vom 
modifi ca și Codului Silvic, astfel, încât 
să admitem doar tăieri ce contribuie 
la regenerarea pădurilor. Vom discuta 
și cu partenerii de dezvoltare pentru 
a dezvolta capacităţile instituţionale 

și a spori activităţile de plantare și 
împădurire”.

Totodată, ministrul a solicitat 
tuturor responsabililor din domeniul 
silviculturii să manifeste o atitudi-
ne responsabilă și profesionistă în 
domeniu și să nu întreprindă acţiuni 
ilegale,  dar să își canalizeze eforturile 

în contracararea defrișărilor ilicite și 
să manifeste o colaborare efi cientă 
cu instituţiile abilitate ale statului, 
în special cu organele de drept și 
anticorupţie.  

„Stimaţi angajaţi ai Moldsilva, 
faceţi public planul anual de acţiuni 
de sporire a suprafeţelor împădurite. 

Vă îndemn să informaţi mai mult 
publicul despre măsurile de sanitărie 
silvică, ca oamenii să nu confunde 
acţiunile planifi cate în benefi ciul 
fondului silvic cu tăierile ilicite. Vom 
impune acţiuni drastice, vor fi  vizaţi 
toţi cei implicaţi în activităţile silvice”.

În context, directorul Agenţiei 
Moldsilva, Dumitru Cojocaru, a expli-
cat că noul concept al Codului Silvic 
este în etapă de defi nitivare, a vorbit 
despre informaţiile apărute în spaţiul 
public privind tăierile ilicite, a spus că 
în continuare va pleda pentru înăspri-
rea pedepselor pentru tăierile ilicite, 
dar și pentru revenirea la situaţia 
când inspectorii „Moldsilva” aveau și 
calitatea de agenţi constatatori, ceea 
ce făcea mult mai efi cientă lupta cu 
defi cienţele din ramura silvică.

La fi nalul ședinţei ministrul a pre-
cizat că asemenea ședinţe în format 
extins vor fi  convocate periodic.

ÎN PERIOADA 14 NOIEMBRIE 2019  22 FEBRUARIE 2020
O altă acţiune prioritară a fost semnarea 

Memorandumului de Înţelegere între Organi-
zaţia pentru Securitate și Cooperare în Europa 
– Misiunea în Moldova și MADRM cu privire la 

implementarea unui proiect,  ce va contribui 
la evacuarea, reambalarea și transportarea  a 
circa 600 tone de deșeuri de pesticide din regi-
unea transnistreană.

În anul curent, activitatea ministerului este 
orientată în aplicarea noilor principii europene 
de administrare publică, raţionalizarea struc-
turii instituţionale în domeniu, consolidarea 
responsabilităţii autorităţilor administrative 
din sistem, elaborarea şi aprobrea cadrului 
normativ în domeniile prevăzute de Acordul de 
Asociere RM-UE (evaluarea de mediu, gestiona-
rea resurselor naturale, resurselor de apă, ma-
nagementul deșeurilor și substanţelor chimice).

În domeniul dezvoltării regionale principa-
lele realizări se referă la aprobarea Planului de 
fi nanţare a proiectelor de dezvoltare regională 
pentru anul 2020. Astfel, circa 200 de mln 
de lei din Fondul Naţional pentru Dezvoltare 
Regională vor fi  destinaţi pentru implementa-
rea proiectelor în localităţile rurale, în special 
pentru: aprovizionarea cu apă și sanitaţie a 
localităţilor circa 74 de mln de lei; infrastructu-
ra drumurilor regionale și locale - peste 41 de 

mln de lei; dezvoltarea infrastructurii de afaceri 
– circa 51 de mln de lei, precum și sporirea 
activităţii turistice circa 24 de milioane de lei.

Graţie mijloacelor fi nanciare distribuite 
vor fi  reabilitaţi circa 40 de km de drum și 17 
poduri, iar 18 localităţi vor benefi cia de 26,56 
de km de apeduct, staţii de epurare și  pompare 
și tratare ale apei. Totodată, urmează a fi  recon-
struite două obiective turistice noi.

Cu suportul partenerilor externi a fost dat 
starul implementării  proiectelor în Zonele ur-
bane focale Cahul și Ungheni „UE for Cahul” și 
„UE for Ungheni” în valoare de 23 mln. euro, iar 
în colaborare cu Agenţia de Cooperare Interna-
ţională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului 
Modernizarea Serviciilor Publice Locale au fost 
agreate proiectele prioritare ce vor fi  fi nanţa-
te de UE în domeniile efi cienţă energetică și 
aprovizionare cu apă și canalizare, în valoare de 
32 mln. Euro.

Ministrul Ion PERJU: „NU VOI MAI TOLERA IRESPONSABILITATEA, 
NEPROFESIONALISMUL ȘI NEGLIJENŢA ÎN RAMURA SILVICULTURII”
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2 ÎN 1. PLANTA CARE PRODUCE ROŞII ŞI CARTOFI ÎN ACELAȘI TIMP
De la industria auto 

până la domeniul agricol, 
se pare ca am intrat în era 
hibridului. Experimente în 
care se combină tot felul 
de produse pr inprocedee 
diverse pentru a crea „ceva 
nou”, mai bun, mai efi cient, 
mai productiv, sunt tot mai 
des abordate de ştiinţă şi 
tehnică.

Nici horticultura nu este 
“străină” de astfel de tehnici. 
În 2017, planta hibrid care 
producea vinete și cartofi , 
creată de românul Valentin 
Cucu, a luat prin surprindere 
actualitatea agricolă de atunci.

Recent, compania de 
ho rticultură Thompson and 
Morgan vinde pe piaţa din 
Marea Britanie o noua, plan-
tă care produce cartofi  și roșii 
în același timp.

Planta, denumită „Tom-
Tato”, este un hibrid creat pe 
cale naturală, fără manipu-
lare genetică, rezultată prin 
altoirea unei plante de cartof 
cu o plantă de tomate.

Având în vedere faptul 
că roşia şi cartoful fac parte 
din aceeași familie, cea a 
solanaceelor, altoirea lor a 
fost posibilă.Totuși, proce-
sul de altoire este destul de 
difi cil. Din fi ecare plantă este 
tăiată o bucată de ţesut de 
dimensiunea unei gămălii de 
ac, care este apoi verifi cată și 
crescută separat într-un gel 
special și ulterior în compost.

Când ating înălţimea de 
cinci centimetri, tulpinile 
celor două plante sunt tăiate 
în unghiuri identice și altoite. 
Capătul superior al plantei de 
cartof și extremitatea inferi-
oară a plantei de tomate sunt 

legate, până când se formea-
ză o îmbinare naturală.

„Este o operaţiune care 
necesită o îndemânare deose-
bită”, a afi rmat Paul Hansord, 
directorul companiei Thom-
son and Morgan.

Procesul de altoire începe 
într-un laborator din Olanda, 
după care plantele sunt 
trimise în Marea Britanie, 
unde cresc în sere până ajung 
sufi cient de mari pentru a fi  
vândute.

O singură plantă poate 
produce aproximativ 500 
de roșii cherry și o recoltă 
rezonabilă de cartofi . Roșiile 
și cartofi i pot fi  recoltaţi în 
același timp.

Planta produsă de Thom-
son and Morgan nu este o 
premieră, însă încercările 
anterioare au avut defi cienţe 
în ceea ce privește gustul.

IATĂ CUM POŢI PĂSTRA FRUCTELE PROASPETE 
PÂNĂ LA PRIMĂVARĂ

Fie că vorbim despre 
mere, pere, prune, struguri 
sau gutui, fi ecare dintre 
aceste bogăţii ale toamnei 
ne încântă cu parfumul, 
prospeţimea, culoarea şi 
gustul lor.

Insă, dacă nu deţinem 
secretul păstrării acestor 
fructe de toamnă în condiţii 
optime, nu ne putem bucura 
de proprietăţile lor decât o 
scurtă vreme, cât ele sunt pe 
rod şi în perioada culesului.

Fructele depozitate sunt 
organisme vii, în care se 
petrec o mulţime de procese. 
În primul rând, respiraţia, în 
rezultatul căreia se consumă 
substanţele plastice, acu-
mulate în fructe, și oxigenul 
din mediul înconjurător, se 
degajă bioxid de carbon, apă 
și energie. Pe lângă aceasta, 
se schimbă gustul, culoarea, 
se intensifi că aroma şi au loc 
pierderi în masa fructelor.

Ca să te bucuri toată iar-
na de savoarea perelor, me-
relor, strugurilor sau gutuilor 
din propria grădină, trebuie 
să ţii cont de aceste sfaturi 
de păstrare şi depozitare.

Pentru a preveni des-

hidratarea fructelor, umi-
ditatea din încăperea unde 
se păstrează acestea pentru 
iarnă trebuie să fi e 90%, la 
începutul depozitării, şi 80-
85% pe parcursul lunior de 
depozitare.

MERELE

Cele pentru depozitarea 
peste iarnă se culeg cu apro-
ximativ 1-2 luni înainte de a 
atinge maturitatea. Fructele 
trebuie să fi e perfect sănă-
toase, fără urme de lovituri 
sau stricăciuni. Merele se 
înfăşoară individual în hârtie 
de ziar sau pergament şi se 
păstrează în încăperi răcoroa-
se şi uscate, aşezate pe raf-
turi. De asemenea, se mai pot 
depozita în lăzi, de preferat, 
fără sa se atingă între ele. Au 
nevoie de verifi cări periodice, 
pentru eliminarea celor care 
încep să se strice. Mai pot fi  
păstrate în rumeguş, grâu 
sau fân.

O metodă relativ nouă 
pentru prelungirea termenu-
lui de păstrare și a calităţii 
merelor constă în tratarea 
produselor depozitate cu 
1-metilciclopropen timp de 

24 de ore. Ulterior produ-
sele pot fi  păstrate atât în 
depozit frigorifi c obișnuit, cât 
și în condiţii de atmosferă 
controlată. Efectul vizibil este 
păstrarea fermităţii, sucu-
lenţei și crocanţei fructelor, 
plus prelungirea termenului 
de păstrare chiar și după 
externarea lor din depozitul 
frigorifi c.

PERELE

Se culeg cu cel puţin 
3-4 luni înainte să atingă 
maturitatea, pentru a se 
păstra peste iarnă. Şi acestea 
se tin în aceleaşi condiţii de 
temperatură ca şi merele, în-
făşurate în hârtie şi puse pe 
rast uri sau aşezate în lădiţe. 
Perele se menţin foarte bine 
în timpul sezonului rece şi în 
straturi de fân uscat.

GUTUILE

Doar fructele perfect să-
nătoase se depozitează în lă-
diţe fără zăbrele, de preferat 
căptuşite, pentru a menţine 
temperatura constantă. Se 
mai pot înfăşura în hârtie de 
ziar şi ţine pe rast uri. Şi lor le 

trebuie o încăpere răcoroasă. 
Se verifi că periodic pentru a 
îndepărta fructele stricate.

STRUGURII

În primul rând se culeg 
ciorchinii cu ramura pe care 
au crescut, pentru a rezista 
mai mult. În caz că au fost 
culeşi doar ciorchinii, fără 
ramură, e bine să se sigileze 

cu ceară de albine capătul 
codiţei. Peste iarnă, se ţin fi e 
în lădiţe de lemn aşezate una 
peste alta, dar cu loc pentru 
aerisire, fi e agăţaţi pe o sfoa-
ră, în pod.

 O altă metodă de păstrare 
a strugurilor, nouă pentru 
ţara noastră însă folosită de 
ceva vreme in Republica Mol-
dova vizează evitarea fumi-
gaţiei prin arderea sulfului. 

Aceste plăci de hîrtie conţin 
metabisulfi t de sodiu, se 
amplasează în fi ecare ladă cu 
struguri, care respectiv sunt 
prerăciţi și ambalaţi într-o 
pungă de polietilenă. Efectul 
utilizării este în combate-
rea efectivă a mucegaiului, 
provocat de Botrytis Cinerea, 
și menţinerea codiţei verzi 
a strugurilor și prospeţimea 
boabelor.

Piureul de cartofi  are o serie 
de proprietăţi benefi ce determi-
nate de compoziţia sa bogată: 
sufi ciente vitamine, minerale şi 
alte ingrediente necesare unei 
stări de sănătăte bună.

Cartofi i conţin o cantitate 
mare de amidon, vitamine, zahăr, 
aminoacizi, lizină şi minerale – 
calciu, fosfor.

Cercetătorii de la Universita-
tea din Illinois au descoperit că 
piureul de cartofi  consumat în 
timpul antrenamentelor lungi 
este la fel de efi cient ca un gel 
special de carbohidraţi utilizat 

pentru a menţine nivelul de za-
hăr din sânge şi pentru a stimula 
performanţa atletică.

Descoperirile oamenilor 
de ştiinţă au fost publicate în 
Journal of Applied Physiology. În 
cadrul experimentului, 12 per-
soane au participat la o sesiune 
de ciclism.

În medie, fi ecare dintre ei a 
parcurs cu bicicleta aproximativ 
267 de kilometri pe săptămână. 
Voluntarii au fost împărţiţi în 
trei grupe.

Celor din prima grupă li s-a 
permis să bea doar apă în timpul 
sesiunii de antrenamente, cei 

din a doua grupă au primit un 
supliment de gel, iar participan-
ţilor din grupa a treia li s-a oferit 
piure de cartofi .

„Nu am descoperit diferenţe 
în performanţa bicicliştilor care 
au consumat carbohidraţi din 
piure de cartofi  sau geluri în can-
tităţi recomandate de aproxima-
tiv 60 de grame pe oră în timpul 
experimentului”, a declarat auto-
rul studiului, Nicholas Bird.

Acesta a menţionat că 
participanţii care au consumat 
geluri şi piure de cartofi  au avut 
rezultate mai bune decât cei care 
au băut doar apă.

BENEFICII NEAŞTEPTATE ALE CONSUMULUI 
DE PIURE DE CARTOFI

 nr. 2 (286) 

28 februarie 20201010



1111ACTUALITATE

Deşi o regăsim destul de 
rar în lista meniului nostru 
cotidian, mămăliga se dove-
deşte a fi un aliment-medica-
ment.

Aşadar, nu ar trebui să lip-
sească din alimentaţie, deoare-
ce, proprietăţile terapeutice ale 
mămăligii o recomandă pentru 
mai bine de 70 de afecţiuni, au 

concluzionat nutriţioniştii.
Reduce aciditatea, are o 

acţiune calmantă şi sedativă în 
gastrita hiperacidă şi în ulcer, 
contribuie la detoxifierea ficatu-
lui, creşte imunitatea, reglează 
nivelul colesterolului din sânge 
şi combate obezitatea.

În acelaşi timp, dieta cu mă-
măligă reduce stresul, ameliorează 
anexita, incontinenţa urinară, 
reumatismul şi diabetul, iar lista 
benefi ciilor este mult mai lungă.

LEAC PENTRU…
VIAŢĂ LUNGĂ

Cei care mănâncă zilnic fi e mă-
măligă, fi e produse din porumb, se 
bucură de longevitate. Aceasta este 
concluzia unor studii desfăşurate pe 
parcursul mai multor ani.

Cercetatorii endocrinologi 
consideră că un consum zilnic de 

mămăligă scade cu 60% riscul de 
boli psihice generate de disfunctii 
tiroidiene.

De asemenea, reglează concen-
tratia de glucoză în sânge, fi ind de 
folos diabeticilor. Reduce cantitatea 
de colesterol din sânge, scăzând 
astfel riscul de ateroscleroză şi, 
implicit, de infarct.

Mai mult, banala mămăligă 
revitalizează functiile sexuale, in 
special cele feminine.

DE AJUTOR 
ÎN OBEZITATE

Mămăliga poate fi  consumată la 
mesele principale în locul pâinii. În 
curele de slăbire, mămăliga trebuie 
consumată cu iaurt şi cu brânză sla-
bă. Când este combinată cu alimen-
te grase (unt, slănină sau smântână 
), atunci meniul are efectul unei 
mese copioase.

Dacă vrem să socotim câte 
calorii consumăm zilnic, atunci 
trebuie să ţinem seama că 100 g 
de mălai are 351 calorii, în timp 
ce 100 grame de pufuleţi conţin 
520 calorii.

Cataplasma cu mămăligă caldă 
face minuni în bronşite, gripă, tuse 
cronicizată iar aplicată pe zona 
inferioară a abdomenului, pentru 
anexite şi cistite.

Mămăliga vindecă şi urciorul 
prin aplicarea de mâmâligă caldă 
pe pleoape, schimbând-o cat se 
poate de des iar pentru stimularea 
creşterii părului, foarte efi cient este 
masajul cu mălai.

E suficient un pumn de mălai, 
se masează bine scalpul timp 
de câteva minute, se scutură 
apoi bine mălaiul şi nu se spală 
părul. Se repetă acest tratament 
2-3 zile, abia apoi se spală bine 
părul .

MĂMĂLIGA  LEACUL PENTRU O VIAŢĂ LUNGĂ

Este o plantă aromatică veche de când 
lumea, ale cărei frunze conţin o cantitate 
mare de uleiuri volatile, substanţe polifenoli-
ce, taninuri, fl avonoizi şi principii amare care 
îi conferă principii de medicament.

Datoritã conţinutului sãu în uleiuri, 
planta este folosită nu doar ca medicament, 
ci şi ca aromatizant în industria cosmeticã şi 
alimentarã.

Cu aroma sa care trezeşte simţurile, menta 
şi-a câştigat statutul de plantă medicinală de 
top, fi ind totodată şi un ingredient nelipsit în 
restaurante, cofetării şi baruri.

Deşi este o cultură de nişă, plantaţia de 
mentă aduce profi turi frumoase celor ce doresc 
să investească în acest domeniu. Vestea bună 
este că această plantă aromatică este din ce 
în ce mai căutată pe piaţa românescă, ceea ce 
o face uşor de valorifi cat. O altă veste bună 
este aceea că înfi inţarea unei culturi de mentă 
se poate face oricând: de la toamnă târziu la 
primăvara devreme.

De profi tabilitatea acestei plante s-a con-
vins Daniel Sturzu, un fermier care scoate un 

profi t de 1000 de euro la hectar din cultiva-
rea mentei. Acesta spune că înfi inţarea unei 
culturi de mentă este una sigură fără mari 
riscuri, iar preţul rămâne constant. “Este o 
cultură sigură pentru că, în general, plante-
le aromatice – cimbru, oregano, tarhon, își 
menţin preţul”.

Terenul se pregătește ca și la culturile de le-
gume și presupune discuit, frezat. Atunci când 
solul este uscat, după cereale sau leguminoa-
se, se va efectua o lucrare de dezmiriștire, cu 
plugul la 8-10 cm adâncime, după care atunci 
când solul are umiditatea sufi cientă, se va 
executa arătura adâncă la cca. 30 cm cu plugul, 
urmat obligatoriu de grapa stelată.

Stolonii mentei sunt amplasaţi, pe vertica-
lă, într-un strat superfi cial de sol bine determi-
nat (0-6 cm). S-a stabilit de asemenea că prin 
plantarea mai adâncă, la 15-20 cm, stolonii 
cresc vertical până la stratul de la 3 la 5 cm, 
unde se amplasează orizontal. Norma la hectar 
este 160.000 fi re.

“De la plantaţiile de mentă îngrijite ca la 
carte se pot obţine circa 6-8 tone de stoloni 
la hectar iar cantitatea de stoloni recoltată 

poate constitui material de înmulţire pentru 
6 hectare de plantaţie nou-înfi inţată”, ne mai 
spune cultivatorul.Preţul unui stolon pleacă de 
la 0,8 lei / buc de la 5000 buc, 0.9 lei / buc de la 
1000 buc, 1 leu de la 100 buc sau 2 lei de la 1 
buc.După plantare urmează curăţarea terenului 
de buruieni. Aici vine partea mai grea pentru că 
această lucrare se face manual pentru că men-
ta este foarte sensibilă la erbicide iar folosirea 
lor ar compromite total producţia. Buruienile se 
elimină manual.

Odată plantată, menta are mare nevoie de 
apă astfel că trebuie udată de 2, 3 ori pe săp-
tămână. În plus are nevoie șI de fertilizatori de 
creștere care au rolul de a o scoate din starea 
de repaus.

“Are nevoie de foarte multă apă, trebuie să 
se facă baltă la tulpină pentru a se dezvolta în 
condiţii optime”, spune cultivatorul. Nevoia de 
apă a mentei se manifestă cel mai pregnant în 
prima jumătate a perioadei de vegetaţie până 
la butonizare.Umiditatea solului este factorul 
care poate decide momentul optim de plantare. 
Este foarte important de știut că la o umiditate 
a solului sub 30%, menta nu trebuie plantată, 

deoarece cea mai mare parte a stolonilor se 
usucă, indiferent de conţinutul iniţial de apă al 
acestora.

Menta este foarte atractivă pentru insec-
te probabil datorită mirosului puternic și a 
gustului dulce. Acestea se înlătură cu diverse 
insecticide existente pe piaţă care nu fac rău 
plantei în comparaţie cu erbicidele.

 Recoltarea frunzelor de mentă se face săp-
tămânal foarfeca de vie se taie anumite părţi 
ale plantei, obţinâdu-se, de pe 1.000 de metri 
păraţi, cam 100 de kilograme. Îi trebuie o lună 
de zile unei plante ca să se regenereze cu totul, 
iar pe parcursul unui an se pot obţine fără 
probleme 3-4 culturi – cicluri complete, deci 
menta este foarte rentabilă.

CULTURA DE PRIMĂVARĂ UŞOR DE VALORIFICAT, 
CARE ADUCE UN PROFIT NESPERAT

Roșiile se numără printre alimentele bogate 
din punct de vedere nutritiv care oferă și in-
credibile benefi cii pentru sănătate, atunci când 
sunt consumate zilnic.

Roșiile sunt bogate în vitaminele A, C, K, B6, 
potasiu, acid folic, tiamină, magneziu, niacin, cupru 
și fosfor, care sunt esenţiale pentru a menţine o 
stare bună de sănătate. Una dintre cele mai im-
portante virtuţi ale roșiilor este că ele scad în mod 
natural colesterolul, grăsimile saturate, sodiul și 
caloriile. Puteţi folosi roșiile în sandwich-uri, salate, 
sosuri, piureuri și supe. Citiţi pentru a descoperi 9 
motive pentru a mânca roșii în fi ecare zi. 

1. ÎMBUNĂTĂŢESC VEDEREA
Roșiile sunt o sursă excelentă de vitamine A 

și C, care ajută la îmbunătăţirea vederii și pot pre-
veni orbirea nocturnă. Un studiu recent arată că, 
prin conţinutul ridicat de vitamina A, roșiile pot 
ajuta la prevenirea degenerescenţei maculare, o 
boală gravă a ochilor. Mai mult decât atât, roșiile 
pot reduce riscul de apariţie a cataractei. Roșiile 
conţin, de asemenea, antioxidanţi fi tochimici - li-
copen, luteină și zeaxantina - care protejează ochii 
de problemele provocate de lumină.

2. AJUTĂ ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA 
CANCERULUI

Potrivit unui studiu publicat în Jurnalul 

Institutului Naţional al Cancerului (din SUA), 
consumul de multe roșii poate ajuta la combate-
rea cancerului de prostată. Tomatele pot ajuta, de 
asemenea, la reducerea riscului unor alte tipuri de 
cancer, cum ar fi  cel de stomac, pulmonar, de col 
uterin, ovarian, de faringe, de gură, de gât, rectal, 
de colon, de esofag. Asta pentru ca rosiile sunt 
bogate in licopen antioxidant. Pentru a stimula 
benefi ciile anti-cancer ale roșiilor, încercaţi să le 
gătiţi în salate, cu ulei de măsline.

3. CURĂŢĂ PIELEA
Consumul de roșii cu regularitate poate ajuta 

clar pielea ta să arate perfect. Roșiile conţin lico-
pen, un antioxidant puternic care protejează pielea 
de efectele soarelui și fac pielea mai puţin sen-
sibilă la ultraviolete, una dintre cauzele aparţiei 
ridurilor și liniilor fi ne. Roșiile ajută în vindecarea 

acneei și a erupţiilor cutanate și minimizează porii 
mari. O mască cu pulpă de roșii poate restabili 
strălucirea sănătoasă a pielii.

4. REDUC NIVELUL DE ZAHĂR 
DIN SÂNGE

Rosiile contin carbohidrati foarte mici și ele 
ajuta la reducerea nivelului de zahar din sange. 
Rosiile contin, de asemenea, crom, care ajuta la 
controlul glicemiei, și fi bre, care ajuta la mentine-
rea nivelului de zahăr din sânge de la obtinerea 
prea mare. Câteva studii au constatat ca puternicii 
antioxidanti din tomate protejează fl uxul sanguin 
și rinichii, zonele care sunt adesea afectate de 
diabet zaharat.

5. PROMOVAREA UNUI SOMN BUN
Rosiile sunt o mare sursă de licopen și vita-

mina C, care te pot ajuta sa dormi mai bine. Deci, 
dacă aveţi probleme de a adormi, luaţi în consi-
derare adăugarea roșii pentru dieta ta de zi cu zi. 
Puteţi folosi rosii din supa sau salata, sau adăuga 
o periuţă pentru dumneavoastră.

6. PĂSTREAZĂ OASELE 
SĂNĂTOASE

Rosiile contin vitamina K si calciu, care ajuta 
la mentinerea oaselor sanatoase. Prin urmare, 
consumul de roșii poate contribui la consolidarea 
și repararea oaselor tale. S-a demonstrat că lico-

penul antioxidant poate îmbunătăţi, de asemenea, 
masa osoasa si ajuta în lupta impotriva osteopo-
rozei - o boala grava, care poate duce la fracturi 
osoase, deformare și la invaliditate.

7. TE APĂRĂ DE DURERI CRONICE
Datorită prezenţei agenţilor anti-infl amatori, 

cum ar fi  carotenoide și biofl avonoide, roșii pot 
ameliora durerea cronica. Persoanele care sufera 
frecvent de dureri usoare sau moderate au, de 
obicei, infl amaţie. O persoană care bea un pahar 
de suc de roșii în fi ecare zi poate reduce nivelurile 
sanguine de TNF- alfa, care cauzeaza infl amatile, 
cu aproximativ 34 la suta. Astfel, rosiile sunt bune 
pentru persoanele care suferă de probleme de 
sanatate cronice, cum ar fi  boli de inima, osteopo-
roza, cancer și Alzheimer.

8. BUNE PENTRU PĂRUL TĂU
Rosiile sunt, de asemenea, bune pentru parul 

tau. Ele sunt bogate în vitamine și fi er, care ajuta 
la intarirea parului si poate adăuga chiar straluci-
re a parului deteriorat și lipsit de viaţă. Mai mult 
decât atât, roșii au aciditatea care echilibrează 
nivelul pH-ului în păr. Dacă aveţi mătreaţă și sen-
zaţie de mâncărime, se aplică suc de roșii proaspăt 
pe par si scalp, dupa samponare, și se clătește cu 
apă rece sau călduţă după 4-5 minute. Nu folosiţi 
roșii pe par prea des, deoarece aciditatea lor poate 
usca parul.

8 MOTIVE CA SĂ CONSUMI PĂTLĂGELE ROȘII
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EAST FRUIT

Exportatorii și livădarii moldoveni au 
stabilit un nou record la furnizarea de 
fructe și struguri de masă către Rusia, în 
2019 - veniturile din export pentru prima 
dată în istorie au ajuns la 200 de milioane 
de dolari SUA. Analiștii EastFruit spun că 
Moldova, prin acest indicator, a ocupat locul 
opt în clasamentul celor mai mari furnizori, 
depășind Serbia, care a redus veniturile la 
196 milioane dolari.

„Datorită faptului că fructele din Moldova 
au fost de obicei cele mai iest ine, pe același 
segment de produse, poziţia acestei ţări în 
clasamentul celor mai mari furnizori de fruc-
te către Rusia, ca valoare, a rămas scăzută. 
Dacă luăm în considerare doar volumul livrat, 
în tone, atunci Moldova va fi  deja pe locul al 
treilea, cedând doar Ecuadorului și Turciei „, 
spune Andrei Yarmak, economist la depar-
tamentul de investiţii al Organizaţiei ONU 
pentru Alimentaţie și Agricultură (FAO).

„În următorii ani, principala provocare 
a furnizorilor de fructe din Moldova va fi  
diversifi carea exporturilor pentru a reduce 
riscurile potenţiale din pierderea pieţei ruse și 

îmbunătăţirea calităţii și, prin urmare, a valo-
rii și preţului fructelor exportate. Într-adevăr, 
astăzi Rusia își extinde propria producţie de 
fructe și începe deja să completeze segmentul 

de produse iest ine în multe categorii, unde 
Moldova este deosebit de puternică, în special 
în categoria merelor proaspete ”, a declarat 
expertul FAO.

Veniturile principale din Rusia exportatorii 
moldoveni le-au obţinut din livrările de mere 
- aproximativ 108 milioane de dolari SUA. 
Exportul strugurilor de masă din Moldova că-
tre Rusia a realizat câștiguri de 34 de milioane 
de dolari SUA, încă 21,5 milioane de dolari 
provenind de la exportul de prune. Alte fructe 
și pomușoare care au fost exportate în volume 
mari din Moldova în Rusia sunt cireșele dulci, 
căpșunii, prunele, caisele și cireșele.

Exportul principalelor articole de export: 
mere, struguri de masă și prune din Moldova 
în Rusia aproape că nu s-a schimbat de-a 
lungul anului. Dar exportul de cireșe a scăzut 
imediat cu 22%. În același timp, veniturile 
din exportul căpșunilor proaspete au crescut 
de 2,5 ori, de la prune -  cu 34%, și din expor-
tul caiselor proaspete - de 3,6 ori.

MOLDOVA A CÂȘTIGAT PENTRU PRIMA DATĂ 200 DE MILIOANE DE DOLARI 
DIN EXPORTUL DE FRUCTE ÎN RUSIA ȘI A DEPĂȘIT SERBIA

În ciuda faptului că până la începutul 
ultimei săptămâni din februarie, com-
parativ cu situaţia de la mijlocul lunii, 
preţurile minime și maxime pentru mere 
în Moldova au crescut ușor (cu aproxi-
mativ un leu/kg), majoritatea loturilor de 
calitate pentru export sunt încă vândute 
cu cel mult 11- 13 lei/kg (0,65-0,77 dolari/
kg), scrie East-fruit.

Mai mult, angajaţii departamentului mar-
keting ale asociaţiilor producătorilor agricoli 
și marilor companii menţionează că, nu există 

motive întemeiate de creștere a preţurilor 
pentru recolta din anul 2019.

Pe de o parte, pe piaţa din Moldova în con-
tinuare rămân activi intermediarii, furnizorii 
și comercianţii. Aceștia sunt în căutarea ofer-
telor pentru mere roșii de calitate „standard” 
la un preţ relativ scăzut – „astfel încât să fi e 
comercializate cu preţuri cuprinse în interva-
lul de 45-50 de ruble per kilogram angro pe 
piaţa rusă”.

Ca factor constrângător, cumpărătorii au 
remarcat prezenţa unei alternative iest ine pe 
piaţa rusă – merele din Iran, care au intrat 

pe piaţa rusă la începutul lunii februarie în 
cantităţi mari.

Cantitatea de mere de calitate scăzută ale 
producătorilor din ţară este deja mai mică, 
deoarece au vândut activ în perioada decem-
brie-ianuarie. Până la sfârșitul lunii februa-
rie, în frigiderele întreprinderilor horticole 
moldovenești, chiar și merele rămase de soiul 
Idared pot fi  clasifi cate ca fi ind bune (după 
criteriul pieţei ruse) pentru export.

Cerere pentru acest soi este relativ înaltă, 
dar preţurile nu mai cresc sau înregistrează 
majorări nesemnifi cative.

MERELE MOLDOVENEȘ TI: CE SOIURI SUNT SOLICITATE ȘI LA CE PREŢURI 
SE POT AȘTEPTA PRODUCĂTORII

Conform evaluării ofi ciale a agenţiei 
de stat „Apele Moldovei”, la mijlocul lunii 
februarie a acestui an conţinutul de apă 
al râului Nistru în Republica Moldova este 
de aproximativ 53% din normă. Situaţia ce 
ţine de volumul de apă al râului Prut este 
și mai gravă.

Experţii remarcă faptul că, teoretic, nive-
lul resurselor de apă ale principalelor râuri 
ale ţării poate crește pe fundalul precipitaţi-
ilor puternice de primăvară. În mod similar, 
situaţia s-a dezvoltat în 2019, când din aprilie 
până în iunie în unele regiuni ale Moldovei 
au căzut  două norme și jumătate de precipi-
taţii, cât e cantitatea fi rească pentru această 
perioadă a anului. Dar o repetare a acestui 
scenariu meteorologic timp de doi ani conse-
cutiv este puţin probabilă. 

În condiţiile actuale, specialiștii agenţi-
ei de stat nu exclud posibilitatea apariţiei 
unor probleme de furnizare a apei către 
orașe și sate și, prin urmare, posibilitatea 
introducerii restricţiilor privind utilizarea 
apei din rezervoarele de apă de suprafaţă 
în scopuri de irigaţie. În ultimii cinci ani, 
Moldova de două ori a fost la un pas de 
asemenea restricţii, dar, cu toate acestea, a 
fost posibil să fi e evitate, graţie precipitaţii-
lor salvatoare.  

În acest an, problemele prognozate ce 
ţin de accesul la surse de apă pentru irigare 
nu au dus încă la o ajustare a planurilor de 
producţie a cea mai mare parte a între-
prinderilor agricole, specializate în legume 
și pomușoare. Fermierii afi rmă, în acest 
context, că ”sunt obișnuiţi deja să meargă 
pe muchie de cuţit”. 

 

Experţii moldoveni prezic 
d eja scăderea producţiei de 
cireșe, caise și, eventual, pru-
ne în acest an. Conform pro-
gnozelor experţilor în dome-
niu, din cauza iernii anormal 
de calde în multe livezi ale 
Moldovei crește brusc riscul 
de răspândire a dăunătorilor. 
În special, cea mai periculoasă 
pentru fructele sâmburoase 
și fructele cu coajă lemnoasă, 
precum și nuci, este molia de 
est. Având în vedere situaţia 
negativă actuală, la sfârșitul 

lunii februarie și începu-
tul lunii martie, Federaţia 
Agricultorilor din Moldova 
FARM, Asociaţia Producători-
lor și Exportatorilor de Fructe 
Moldova Fruct și Uniunea 
Asociatilor Producatorilor 
de Culturi Nucifere planifi că 
să organizează o serie de 
seminare privind protecţia 
plantaţiilor.

Specialiștii în agronomie 
atrag atenţia asupra faptului 
că tratamentele chimice la 
începutul primăverii sunt 

complicate de faptul că multe 
plantaţii, în special cele tine-
re, sunt sub stres din cauza 
lunilor secetoase. În acest 
sens, se recomandă monito-
rizarea atentă a compoziţiei 
amestecurilor din rezervoare-
le de pesticide și a nu depăși 
dozajul acestora.

Reprezentanţii organi-
zaţiilor horticole consideră, 
de asemenea, puţin probabil 
ca se va repeta  situaţia de 
anul trecut, când ploile de 
la sfârșitul primăverii și la 

începutul verii au crescut 
rezervele de umiditate ale 
solului, după o toamnă și o 
iarnă relativ uscate. Având în 
vedere că sistemele de iriga-
ţie și de protecţie împotriva 
ploii sunt montate pe doar 
5-7% din livezile de sâmbu-
roase, acestea sunt excesiv 
de dependente de condiţiile 
meteorologice și de cicluri-
le biologice, pe care motiv 
experţii prezic deja o scădere 
a roadei de cireșe, caise și, 
eventual, prune în acest an.

LIVĂDARII MOLDOVENI SE PREGĂTESC PENTRU O EVENTUALĂ DETERIORARE 
A SITUAŢIEI FITOSANITARE

ÎN 2020, ROADA DE FRUCTE ȘI STRUGURI MOLDOVENEȘTI POATE SCĂDEA DIN CAUZA 
LIPSEI DE APĂ PENTRU IRIGARE
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1313EAST FRUIT

Sursa: east-fruit.com

PREŢURILE SĂPTĂMÂNALE ANGRO 
LA PRODUCŢIA HORTICOLĂ

(30.01.2020)

Denumirea produsului
Preţurile producătorului, MDL/KG

minim maxim mediu
FRUCTE ȘI POMUȘOARE

Mere Golden Delicious 12.00 14.00 13.00
Mere Idared 10.00 13.00 12.00
Mere Jonagold 12.00 14.00 13.00
Mere  Reinette Simirenko 10.00 12.00 11.00
Mere Gala 12.00 14.00 13.00
Mere Grany Smith 12.00 14.00 13.00
Mere Fuji 14.00 15.00 14.00
Mere timpurii - - -
Mere, alte soiuri 10.00 14.00 12.00
Pere Conference 25.00 25.00 25.00
Alte soiuri de pere 17.00 18.00 17.00
Struguri de masă (albi) - - -
Struguri de masă (roșii) 24.00 25.00 24.00
Struguri negri 20.00 22.00 20.00
Struguri Moldova 19.00 21.00 20.00
Struguri Kismis - - -
Caise - - -
Prune - - -
Piersici - - -
Portocale 16.00 17.00 16.00
Mandarine 18.00 20.00 18.00
Banane (galbene) 17.00 18.00 17.00
Zmeură - - -
Căpșune - - -
Afi ne (calitate superioară) - - -
Afi ne (clasa I) - - -
Mure - - -
Coacăză (neagră) - - -
Coacăză (roșie) - - -
Cireșe (diametrul peste 26 mm) - - -
Cireșe (diametrul până la  26 mm) - - -
Vișine - - -
Pepene verde (harbuz) - - -
Pepene galben (zemos) - - -

LEGUME
Cartofi  (recolta anului curent) - - -
Cartofi  (recolta anului trecut) 4.30 5.00 4.50
Morcovi (recolta anului curent) - - -
Morcovi (recolta anului trecut) 5.00 6.00 5.00
Ceapă galbenă (recolta anului curent) - - -
Ceapă galbenă (recolta anului trecut) 5.00 5.50 5.00
Tomate de seră (roșii, rotunde) 22.00 24.00 23.00
Tomate de seră (roze) - - -
Tomate de seră (roșii, cărnoase) 24.00 24.00 24.00
Tomate de seră (soi Cherry) 27.00 28.00 27.00
Castraveţi de seră (scurţi, netezi) - - -
Castraveţi de seră (scurţi, cu suprafaţa 
zgrunţuroasă) 30.00 32.00 30.00

Castraveţi de seră (lungi, netezi) - - -
Ardei dulci de seră (roșii) 40.00 45.00 40.00
Ardei dulci de seră (verzi) - - -
Ardei dulci de seră (galbeni) 40.00 45.00 40.00

VERDEŢURI
Pătrunjel 55.00 60.00 55.00
Mărar 55.00 60.00 55.00
Coriandru - - -
Busuioc - - -

NUCI ȘI FRUCTE DESHIDRATATE
Miez de nuci 85.00 110.00 95.00
Nuci (cu coajă) 25.00 30.00 25.00
Miez de alune 120.00 140.00 130.00
Alune (cu coajă) 40.00 50.00 45.00
Miez de migdale 150.00 180.00 160.00
Migdale (cu coajă) - - -
Caise deshidratate - - -

Metoda de congelare cu 
șoc termic permite celulelor 
și ţesuturilor pomușoarelor 
să își păstreze pe deplin 
structura naturală și valoa-
rea nutritivă.

Metoda de congelare cu 
șoc termic a pomușoarelor 
are câteva avantaje faţă 
de alte metode similare. 
În primul rând, acest tip 
de îngheţare vă permite 
să menţineţi integritatea 
structurii, aspectul și gustul 
produselor congelate. Acest 
lucru l-a spus directorul 
companiei S.B. Frozen Foods 
Semyon Brik, într-un inter-
viu exclusiv pentru postul de 
televiziune 1 + 1.

„Dacă comparăm în-
gheţarea industrială a 
pomușoarelor cu îngheţarea 
la domiciliu, atunci diferenţa 
este destul de semnifi cativă. 
Într-un frigider obișnuit, de 
casă, procesul de congelare 
a fructelor de pădure are loc 
într-un mod diferit, mult mai 

lent, iar, la decongelare, pro-
dusul își pierde proprietăţile 
și aspectul comercial. În timp 
ce îngheţarea la șoc la o tem-
peratură de -35 ° C asigură o 
tranziţie aproape instantanee 
a lichidului conţinut în in-
teriorul pomușoarelor într-o 
stare solidă de agregare. 
Acest lucru permite celule-
lor și ţesuturilor de căpșuni, 
zmeură, afi ne sau mure să își 
păstreze pe deplin structura 
naturală și valoarea nutriti-

vă. Astfel pomușoarele aduse 
acasă de la supermarket în 
timpul iernii sunt identice 
prin proprietăţile lor utile cu 
fructele care tocmai au fost 
culese”, notează Semyon Brik.

 Un alt avantaj al acestui 
tip de îngheţare a poriducţiei 
este perioada de valabilitate 
semnifi cativă a produselor, 
căci pomușoarele pot fi  păs-
trate până la doi ani, fără a-și 
pierde proprietăţile.

SPECIALIȘTII S.B. FROZEN FOODS: 
METODA DE CONGELARE CU ȘOC TERMIC 
PERMITE SĂ MENŢINEŢI CALITĂŢILE 
BENEFICE ALE POMUȘOARELOR

În prezent, în Moldova, 
plantaţiile de viţă de vie 
de tip Pergola/Tendone și 
Gable/Ypsilon se apropie 
de 200 ha.  Conform ob-
servaţiilor experţilor din 
Proiectul USAID Agricultura 
Performantă în Moldova 
(APM), la sfârșitul anului de 
comercializare, viticultorii 
moldoveni au comercializat 
majoritatea produselor din 
plantaţii formate de tipurile 
Pergola/Tendone și Gable/
Ypsilon, la un preţ mediu de 
20-24 lei / kg (1 USD, 14-1,37 
/ kg). În timp ce cea mai 
mare parte a strugurilor de 
masă cultivate în podgoriile 
clasice - cu spalier vertical 
-, a fost vândută la un preţ 
de 13-16 lei / kg (0,77-0,95 
USD / kg).

Potrivit experţilor APM 
/ USAID, în prezent, în Re-
publica Moldova, suprafaţa 
plantaţiilor de viţă de vie din 

tipurile Pergola/Tendone și 
Gable/Ypsilon se apropie de 
200 ha. Mai mult de jumăta-
te din aceste plantaţii sunt 
vii noi, formate din start în 
funcţie de tipurile indicate, 
iar restul sunt plantaţii tine-
re transformate în Pergola/
Tendone și Gable/Ypsilon din 
plantaţii clasice. Acum doi-
trei ani, astfel de podgorii, 
de un tip nou, ocupau nu 
mai mult de 100 de hectare 
în întreaga ţară. Aceasta în 
contextul faptului că, potrivit 
statisticilor, suprafaţa totală 
a plantaţiilor de struguri de 
masă este puţin peste 17 mii 
de hectare. Anul trecut, în 
ţară au fost plantate 862 hec-
tare de vie, inclusiv jumătate 
de soiurile de masă.

Construcţiile plantaţiilor 
Pergola/Tendone („foișor”) și 
Gable/Ypsilon („acoperiș în 
două ape”) oferă cultivatorilor 
o oportunitate ridicată de a 
efectua operaţiuni manuale 

pe viţă de vie uscată și verde, 
de a regla cantitatea de stru-
guri pe butuc și de a recolta 
rapid și precis. În plus, carac-
teristicile de proiectare ale 
acestui tip de plantaţie oferă 
cea mai bună (dar, în același 
timp, difuză) iluminare a 
ciorchinilor și, de asemenea, 
cu condiţia ca acestea să 
fi e pregătite corespunzător 
pentru iarnă, și o mai mare 
rezistenţă la îngheţ. În Mol-
dova, în ultimii ani, iernile 
și primăverile au fost relativ 
blânde, pe astfel de plantaţii 
- Pergola / Tendone și Gable 
/ Ypsilon - a tolerat bine 
îngheţurile chiar și un soi de 
struguri iubitor de căldură, 
precum Cardinalul. 

O condiţie necesară a 
tehnologiei agricole pentru 
podgoriile Pergola / Tendone 
și Gable / Ypsilon este nutriţia 
corespunzătoare a viţei de vie, 
respectiv - prezenţa sisteme-
lor de irigare prin picurare. În 
Moldova, potrivit experţilor 
APM/USAID, aproape toate 
viile de acest tip sunt echipate 
cu aceste sisteme. În timp 
ce numai 5-7% din podgo-
riile clasice sunt asigurate 
cu irigaţie. În consecinţă, 
roada de struguri de masă la 
plantaţiile de tipuri noi este, 
în medie, de trei până la patru 
ori mai mare (până la 40 t / 
ha). În același timp, calitatea 
produselor este, de asemenea, 
mult mai mare. În ultimii doi 
ani secetoţi, tocmai calitatea 
produselor a devenit factorul 
de preţ dominant în viticultu-
ra Moldovei.

ÎN MOLDOVA, STRUGURII DE MASĂ CRESCUŢI 
FOLOSIND NOILE TEHNOLOGII 
SE VÂND CU 3040% MAI SCUMP DECÂT 
CEI TRADIŢIONALI
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INTERNAȚIONAL

CEI MAI BUNI ÎNLOCUITORI NATURALI 
AI ZAHĂRULUI

Ministerul Agriculturii de la 
Sofi a a adoptat luni planul de 
acţiune menit să dezvolte până 
în 2027 producţia agricolă orga-
nică, în condiţiile în care Bulga-
ria este cel mai mare producător 
de ulei de trandafi r organic şi de 
lavandă din lume.

„Planul va consolida şi va dez-
volta şi mai mult poziţia noastră 
de lider la o serie de producţii 
bio”, se arată în comunicatul Mi-
nisterul Agriculturii din Bulgaria.

Instituţia vrea să sprijine 
fermele bio mici şi mijlocii prin 
promovarea producătorilor, 
adoptarea unor scheme de anga-
jare temporară pentru acestea, 
consiliere şi pregătire profesională 
gratuită pentru fermierii care au 
culturi organice.

De la 26.662 hectare în 2011, 
suprafaţa certifi cată pentru 
culturile bio în Bulgaria a crescut 

de peste şase ori, ajungând la 
162.332 hectare în 2018. Pe aces-
te terenuri se cultivă trandafi ri, 

lavandă şi viţă de vie.
De asemenea, Bulgaria este 

printre liderii europeni în do-
meniul stupurilor de albine din 
care se realizează produse bio, 
numărul lor ajungând la 265.069 
anul trecut, de peste patru ori mai 
mult ca în 2011.

Conform datelor Eurostat, su-
prafaţa de teren alocată agricultu-
rii organice în Uniunea Europeană 
era de 12,6 milioane hectare în 
anul 2017, echivalentul a 7% din 
suprafaţa totală de teren utilizată 
în agricultură, în creştere cu 25% 
comparativ cu situaţia din anul 
2012.

Statele membre UE cu cea 
mai mare pondere a suprafeţe-
lor de teren alocate agriculturii 
organice sunt: Austria (23,4% din 
suprafaţa totală de teren utilizată 

în agricultură), Estonia (19,6%), 
Suedia (19,2%), Italia (14,9%), 
Cehia (14,1%), Letonia (13,9%) şi 
Finlanda (11,4 %).

În restul statelor membre UE, 
ponderea suprafeţelor de teren 
alocate agriculturii organice este 
mai mică de 10% din suprafa-
ţa totală de teren utilizată în 
agricultură, pe ultimele locuri 
fi ind Malta (0,4%), Irlanda (1,7 %) 
şi România, unde suprafeţele de 
teren alocate agriculturii orga-
nice reprezentau doar 1,9% din 
suprafaţa totală de teren utilizată 
în agricultură.

Eurostat precizează că înainte 
ca o suprafaţă de teren să fi e cer-
tifi cată ca fi ind ‚organică’ trebuie 
să treacă printr-un proces de 
conversie, care poate dura 2-3 ani, 
în funcţie de cultura agricolă.

BULGARIA,  CEL MAI MARE PRODUCĂTOR GLOBAL 
DE ULEI DE TRANDAFIR ORGANIC ŞI DE LAVANDĂ

Zahărul nu aduce nimic bun 
în organism. Nu conţine proteine, 
grăsimi esenţiale, vitamine sau 
minerale. Este cel mai nociv ingre-
dient din dieta modernă. Acesta 
a fost asociat cu multe boli grave, 
incluzând obezitatea, bolile cardi-
ace, diabetul și cancerul. Mai mult, 
majoritatea oamenilor consumă 
prea mult zahăr și de multe ori nu 
au nicio idee. Din fericire, există 
multe modalităţi de a îndulci ali-
mentele fără a adăuga zahăr. 

Zahărul interferează cu hor-
monii din organism care reglează 
foamea și saturaţia. Acest lucru 
poate duce la creșterea aportului de 
calorii și creșterea în greutate.

De asemenea, vă afectează 
metabolismul, ceea ce poate duce la 
creșterea depozitării de insulină și 
grasimi. De fapt, multe studii au gă-
sit o legatură puternică între zahăr 
și obezitate.

Persoanele care consumă mult 
zahăr sunt mai susceptibile de a de-
veni supraponderale sau obezi decât 
cei care consumă moderat. (PM)

Mulţi cercetători numesc zahă-
rul „moartea albă”. După consumul 
de carne, cel de zahăr ocupă primul 
loc în deteriorarea calităţii vieţii şi 
în scurtarea duratei de viaţă. Zahă-
rul consumat din obişnuinţă este 
considerat chiar un drog, ce poate 
da dependenţă.

Zahărul rafi nat (zahăr alb) este 
o substanţă de semisinteză ob-
ţinută, în principal, din sfeclă de 
zahăr şi este format dintr-o singură 
substanţă, zaharoză. Paradoxal, 
substituenţii zahărului sunt cu mult 
mai nocivi. Zaharina are anumite 
efecte toxice în organism (dezechi-
libre hormonale şi predispunerea 
la cancerul vezicii urinare, a celui 
genital şi de prostată). Zaharina 
este trecută pe lista alimentelor cu 
potenţial cancerigen.

Aspartamul a fost introdus 
în sucurile de tip „light”, dar şi în 
dulciuri. Printre efectele nocive ale 
aspartamului se afl ă: palpitaţiile, 
greaţa, durerile de cap, insomnia, 
nervozitatea, depresia, problemele 
de concentrare şi chiar pierderile de 
memorie, tulburările de vedere şi 

pierderile temporare ale auzului. În 
multe ţări, aspartamul este interzis 
în alimente, dar în România, acest 
îndulcitor artifi cial este încă permis.
Ştiaţi că un litru de băutură de 

tip cola conţine 100 – 150 de grame 
de zahăr (echivalentul a 22 de cu-
buri) şi substanţe excitante echiva-
lente a trei ceşti de cafea? Deşi este 
de natură organică, prin prelucrare 
zahărul îşi pierde enzimele şi toi 
ceilalţi constituenţi naturali nece-
sari vieţii. Organismul îşi mobilizea-
ză toate resursele pentru a se apăra 
de asaltul zahărului, dar preţul 
plătit este prea mare. Plăcerea 
gustativă pe care ne-o oferă zahărul 
o plătim cu felii de sănătate.

Zahărul poate scădea reacţia de 
apărare a organismului la infecţii. 
Consumul de zahăr determină de-
fi cienţe de crom şi zinc şi perturbă 
absorbţia calciului şi a magneziului. 
In timp, consumul de zahăr duce la 
pierderea elasticităţii şi a funcţio-
nării normale a ţesuturilor.

De asemenea, zahărul hrăneşte 
celulele canceroase, consumul fi ind 
legat de dezvoltarea cancerului la 
sân, a cancerului ovarian, a cance-
rului de pancreas, de prostată, de 
vezică biliară şi a cancerului gastric.

Zahărul poate favoriza apariţia 
osteoporozei, poate creşte tensiunea 
arterială, poate determina apariţia 
durerilor de cap, incluisiv migrene-
lor şi a stărilor de ameţeală.

Zahărul creşte riscul instalării 
bolii Alzheimer şi poate determina 
apariţia cataractei şi a miopiei. 
Absorbţia rapidă a zahărului în 
organism măreşte post a de mâncare 
a persoanelor cu obezitate. Scăderea 
consumului de zahăr duce la creşte-
rea stabilităţii emoţionale.

ÎNLOCUITORII 
NATURALI 
AI ZAHĂRULUI

Zahărul nerafi nat (brun sau 
negru) – Extras prin procedee sim-
ple din trestia de zahăr, păstrează in 
compozitia sa vitamine si minerale 
care lipsesc celui rafi nat: potasiu, 
calciu, magneziu, fosfor, sodiu, 

fi er. Zahărul brut (brun) este mai 
închis la culoare şi are o formă mai 
neregulată.

Pentru prăjituri, cozonaci sau 
alte dulciuri, zahărul brut se com-
portă la fel că şi cel obişnuit, însă 
are punctul de topire mai jos, face 
mai puţină spumă şi este mult mai 
sănătos decât zahărul rafi nat. Zahă-
rul brun cuprinde urme de melasă 
(care conţine la rândul ei minerale) 
de la materia brută la trestia de 
zahăr.

Siropul de agave – Este 
obţinut din planta cu acelaşi 
nume, originară din Mexic. Conţine 
vitaminele B, C, D, E , calciu, fosfor, 
fi er, potasiu, magneziu, seleniu şi 
crom. Este recomandat diabetici-
lor, datorită poziţiei joase pe scara 
glicemică.

Siropul de orez – Se obţine din 
orez brun prajit. Conţine magneziu, 
fosfor, mangan, potasiu şi zinc.

Siropul de tapioca – Rădăci-
nile de tapioca produc mai multă 
energie (ca hrană) pe unitatea de 
teren decât orice altă cultură. Frun-
zele furnizează vitamine si proteine.

Extractul de stevia – Obţinut 
dintr-o plantă, Stevia rebaudiana, 
este de 300 de ori mai dulce ca 
zahărul şi are zero calorii, indice 
glicemic zero, putand fi  folosit şi de 
diabetici.

Xylitolul – Este un îndulcitor 
extras din cocenii de porumb. Are 
un indice glicemic foarte scăzut şi 
este cunoscut pentru efectul său 
antibacterian.

Siropul de arţar – Se obţine 
prin fi erberea sevei copacului. Poate 
fi  folosit ca îndulcitor pentru cafea 
sau ceai sau ca topping pentru 
diferite dulciuri (clatite, placinte) , 
dar şi ca ingredient al unor sosuri 
pentru diverse preparate culinare.

Fructele proaspete – Conţin o 
proporţie ideală a diferitelor tipuri 
de zaharuri.

Sucurile, salatele de fructe, fruc-
tele duc la normalizarea glicemiei, 
la reglarea funcţiilor pancreasului, 
la rafi narea gustului, precum şi a 
percepţiilor olfactive. Şi fructele 
uscate – stafi dele, smochinele, cur-
malele, caisele deshidratate – sunt 
un excelent înlocuitor al zahărului.

Mierea este un îndulcitor ideal 
pentru ceaiuri, lapte şi sucuri. Mie-
rea nu poate fi  folosită la obţinerea 
unor prăjituri sau a cozonacilor 
(aluatul îndulcit cu miere nu creşte) 
şi nici a majorităţii dulciurilor tra-
diţionale care sunt preparate termic 
(mierea încălzită la peste 70°C 
îşi pierde proprietăţile şi devine 
toxică).

Mierea nu se fi erbe pe foc 
pentru a fi  dezaharisită, deoarece se 
pierd substanţele nutritive din ea şi 
rămâne doar un simplu îndulcitor.

Preferaţi mierea zaharisită, de-
oarece ea conţine toate substanţele 
hrănitoare. Dacă pe eticheta recipi-
entului de miere i se atribuie mierii 
de albine o anumită perioadă de 
valabilitate, nu este vorba de miere 
naturală, pură 100%. Mierea natura-
lă nu are termen de valabilitate!

Mierea conţine toate vitaminele 
pe care nutriţioniştii le consideră 
necesare sănătăţii şi multe minera-
le (cupru, mangan, calciu, potasiu, 
sodiu, magneziu, fi er, fosfor, siliciu). 
Există foarte multe sorturi de miere, 
unele monofl ore adică produse din-
tr-un singur fel de fl ori (de salcâm, 
de tei etc), iar altele produse din 
zonele deluroase sau submontane 
cu multe fl ori (miere polifl oră).

Mierea la plic pentru ceai – 
Ceaiul este a doua băutură consu-
mată în lume, cantitativ, după apă. 

Pe lângă faptul că hidratează, ceaiul 
are benefi cii asupra sănătăţii noas-
tre, iar în combinaţie cu mierea de 
albine asigură protecţie împotriva 
bolilor cardiace şi a cancerului, da-
torită conţinutului de antioxidanţi 
din ceai şi al conţinutului bogat al 
mierii în proteine si minerale.

Ceaiul verde se combină cel 
mai bine cu mierea de albine, fi ind 
incompatibil cu laptele sau zahărul. 
In Anglia, ceaiul de la ‚fi ve o’clock’ 
este îndulcit cu miere şi adesea 
aromat cu rom sau lămâie.

Ungurii şi nemţii sunt cunoscuţi 
ca îşi îndulesc ceaiul cu miere la 
care adaugă arome de lămâie, rom 
sau ocazional vin. Olandezii savu-
rează ceaiul negru, la care adaugă 
miere.

Mierea la plic pentru cafea – 
Mierea de salcâm este recomandată 
la cafea, deoarece are o aromă foar-
te discretă, care nu schimbă gustul 
cafelei.

In localurile italiene, dragostea 
faţă de miere este la modă, deoa-
rece există o preocupare intensă 
asupra alimentaţiei sănătoase, 
dorindu-se micşorarea consumului 
de zahăr.

 Fiecare cafenea, restaurant sau 
bar pune la dispoziţia clienţilor săi 
miere la plic, o alternativă de îndul-
citor 100% natural pentru cafeaua 
expresso.
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 FACEŢI UN PAS ÎNAINTE, PROMOVAŢIVĂ AFACEREA!

În paginile ziarului Agravista PUTEŢI PLASA ANUNŢURILE Dvs comerciale.
DORIŢI SĂ VINDEŢI SAU SĂ PROCURAŢI MATERIAL SĂDITOR, INPUTURI, TEHNICĂ SAU PRODUCŢIE AGRICOLĂ?

Doriţi ca despre oferta Dvs să știe cât mai mulţi fermieri, producători agricoli, 
PERSOANE CU ADEVĂRAT INTERESATE DE DOMENIU?

Ziarul Agravista Vă pune la dispoziţie SPAŢIU PENTRU PROMOVARE. 

PUBLICUL DVS ŢINTĂ SUNT TOCMAI CITITORII NOȘTRI!
Nu ezitaţi să ne contactaţi la adresa redacţiei:
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 123 „V”
Tel: (022)23 56 98; (+373)6 888 22 11 Fax: (022) 23 78 30;
Sau la adresa de e-mail: ebalan@agrofarm.md

* PROMOŢIE! Anunţurile de mică publicitate 
pentru membrii Federaţiei Agricultorilor din Moldova 
se plasează gratuit

SERVICIILE OFERITE DE REŢEAUA FEDERAŢIEI AGRICULTORILOR DIN MOLDOVA

SERVICII DE MARKETING
• Servicii de intermediere a producţiei agricole 
• Oferirea informaţiei despre preţuri și pieţe 
• Promovarea cererilor și ofertelor comerciale 
• Elaborarea studiilor și a cercetărilor de piaţă

DEZVOLTAREA AFACERILOR 
• Elaborarea planurilor de afaceri 
• Asistenţă la elaborarea pachetului de documente pentru accesarea finanţărilor 
• Asistenţă la efectuarea studiilor de fezabilitate a investiţiilor și identificarea furnizorilor de echipamente 
• Asistenţă la pregătirea aplicaţiilor pentru accesarea subvenţiilor 
• Organizarea seminarelor  de consultanţă și formare a producătorilor agricoli în cadrul Măsurii 5 din Regulamentul de 

subvenţionare 
• Organizarea vizitelor și misiunilor de afaceri

DEZVOLTAREA COOPERATIVELOR
• Asistenţă la crearea și dezvoltarea cooperativelor de marketing 
• Asistenţă la crearea și dezvoltarea asociaţiilor profesionale pe 

produs 
• Instruiri în dezvoltarea afacerilor și cooperativelor de market-

ing 

Pentru informaţii suplimentare apelaţi oficiul naţional și  organizaţiile regionale ale Fede-
raţiei Agricultorilor din Moldova

Organizaţiile Regionale ale Federaţiei Agricultorilor din Moldova
 CANTEMIR 

AO „Fermer– AGROinform” 
Str. Trandafi rilor 2, et. IV, of. 408 

Tel: 0 273 2 28 53 
cantemir@agrofarm.md 

CAHUL 
AO „Centrul de Business din Cahul” 
Piaţa Independenţei, 6, of. 105; MD 

Tel: 0 299 2 14 13 
cahul@agrofarm.md 

NISPORENI 
OO „Nis-AGROinform” 

Str. Suveranităţii, 2, et.3, of. 307 
Tel: 0 246 2 38 57 

nisporeni@agrofarm.md 

DROCHIA 
AO „AGRO-CONS”, 

Bd. Independenţei, 48 
Tel: 0 252 2 70 32 

drochia@agrofarm.md 

EDINEȚ 
A.O.„AGROinform” 

Şos. Bucovinei, 37 
Tel: 0 246 2 43 84 

edinet@agrofarm.md

FĂLEȘTI 
AO „CUTEZĂTORUL” 

Str. Ștefan cel Mare, 50, et.1, of. 126 
Tel: 0 259 2 29 51 

falesti@agrofarm.md 

HÂNCEȘTI 
AO „Centrul de Extensiune în Agricultură” 

Str. Mihalcea Hâncu, 123, et. 4, bir. 62 
Tel: 0 269 2 34 08 

hincesti@agrofarm.md 

ORHEI 
AO „ORHCONSINFO” 

str. Vasile Mahu, 141 
Tel: 0 235 24 955 

orhei@agrofarm.md 

RÂȘCANI 
AO „Asociaţia Femeilor de Afaceri 

din Sectorul Rural” 
Str. Independenţei 44, of. 12 

Tel: 0 256 2 45 84 
riscani@agrofarm.md 

UNGHENI 
AO „Centrul Pentru Iniţiativă Privată” 

Str. Naţională, 7, bir.507, 
Tel: 0 236 2 34 55 

ungheni@agrofarm.md

Ofi ciul Naţional 
de Coordonare 
al Federaţiei Agricultorilor 
din Moldova „FARM” 

Or. Chișinău, 
Bd. Ștefan cel Mare 123 V, MD 2004 
Tel: +373 22 235698, 
Fax: +373 22 237830 
Email: farm@agrofarm.md 
Pagina web: www.agrofarm.md, 
                      www.agravista.md
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ABONAMENTE LA ZIARUL NOSTRU POT FI PERFECTATE ÎN TOATE OFICIILE POŞTALE 

1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni*

14 42 84 126 154
* august vacanţă

Abonaţi-Vă la ziarul

PREŢURI DE ABONARE ( le i )

DORIŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE 
ŞI NU ŞTIŢI ÎN CE DOMENIU SĂ INVESTIŢI?

ABONAREA

2019

TOATE ACESTEA LA UN PREŢ 
REZONABIL DE NUMAI

154 de lei 
PENTRU UN ABONAMENT 
ANUAL

Tematica materialelor o constituie problemele și realizările agriculturii din ţara 
noastră, dar și de  peste hotare. 

ÎN FIECARE NUMĂR GĂSIŢI:
 interviuri cu persoane de decizie, 

 știri de actualitate, 

 reportaje de la evenimente relevante pentru agricultori, 

 istorii de succes, 

 explicarea legislaţiei în domeniu, 

 anunţuri despre dezvoltare, fi nanţare și școlarizare pentru agricultori.

ZIARUL PENTRU ȘI DESPRE 
AGRICULTORI

Orheiul Vechi.Triptic. Alecu Reniţă.

Agravista* este publicaţia periodică 
care apare de două ori pe lună 
cu un tiraj de peste 3500 de 
exemplare. Ziarul este unul de 
profil agricol iar abonaţii Agravista 
sunt agricultorii, persoanele  
interesate de domeniu, autorităţile 
publice locale și naţionale. 

INDEX DE ABONARE: PM 21948
AGROMEDIAINFORM

INDEX DE ABONARE: PM 21948
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