VEȘNICIA S-A NĂSCUT LA SAT
CALENDAR CRESTIN
ORTODOX
,
Vineri, 23.06 – Sf. Sfinţit Mc. Timotei; Sf. Irh.
Vasile, Ioan; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina.
Sâmbătă, 24.06 – Sf. Ap. Vartolomeu şi Varnava; Sf. Cuv. Efrem.
Duminică, 25.06 – Duminica III. Sf. Cuv. Onufrie cel Mare, Petru Atonitul.
Luni, 26.06 – Sf. Mc. Achilina, Antonina; Sf.
Cuv. Andronic şi Sava; Sf. Cuv. Ana.
Marţi, 27.06 – Sf. Prooroc Elisei; Sf. Irh. Metodie.
Miercuri, 28.06 – Sf. Irh. Iona; Sf. Prooroc
Amos; Sf. Cuv. Mc. Grigorie, Casian; Sf. Cuv.
Ieronim; Sf. Fericitul Augustin.
Joi, 29.06 – Sf. Irh. Tihon; Sf. Cuv. Tihon, Moise; Sf. Irh. Teofan Zăvorâtul.
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CELE CU BOALA
FOILETON
De cum prinde a se desprimăvăra,
celor câteva bănci din faţa primăriei
nu le mai arde de urât. Aici îşi găsesc
oprelişte bolnavele satului, venite încoace cu gândul de a-l îndupleca pe
primar pentru a le repartiza, dacă se
poate, pe timp de vară, un lucru mai
uşurel, că nu de alta, dar le este contraindicată munca la prăşit pe arşiţă, li
se face rău la stomac la răritul sfeclei
şi culesul tutunului.
Sosesc şi deodată prin rând. Exact
ca la moară: ”Cine-i ultimul, ultima?”.
Primarul satului, de-atâta-i şi primar,
ştie el de ce-i cozul. Poate din aceste ori alte motive nu se prea grăbeşte
să le primească în audienţă. Însă cum

numai simte că i se face amar pe suflet, împinge în afară, cu ambele mâini,
geamurile ferestrei, spunându-le celora cu boala de pe bănci ca nu cumva
să se supere de vor fi primite în audienţă mai târziu.
-- Da nu-ţi fă mari probleme,
dom’primar! sare în picioare o nevăstuică în rochie cu boghiţele vişinii. Cât
va trebui, atâta vom aştepta!
Dar nu trece mult timp şi primarul
din nou creşte-n umerii ferestrei:
- Avem câteva locuri vacante la
grădiniţele de copii, însă pentru ocuparea lor trebuie să mai prezentaţi şi
un certificat de la medicul satului!
Cele cu boala o iau care şi încotro:
cine la vale, cine la deal, ca mai apoi
să se întâlnească de acum în ograda
punctului medical.
- Parcă erai, fa, numai ce la primărie?
- Şi eu te-am văzut acolo, lelei.
- Cauţi de lucru?
- Nu, mă doare ceva mai jos de

lingurică...
- Şi pe mine mă încearcă de la o
vreme splina.
- Vreai să pleci la operaţie?
- Doamne fereşte!(îşi face semnul
crucii), am copii...
Pe poarta punctului medical intră
nevăstuica-n rochie cu boghiţele. Numai că de astă dată boghiţelele-s de
o altă culoare, de culoare neagră. Şi-a
schimbat, se vede, haina, pentru a
spulbera careva bănuieli. Dar uite numai trecu poarta, şi cele două, de-au
dovedit să sosească primele încoace,
o şi iau la rost:
- Da pe tune ce te mai doare?
- Eu zac de SIDA, răspunde ne-

văstuica în rochie cu boghiţele negre.
- Asta nu e când te doare mai sus
de genunchi?
- Oleacă mai sus...
Între timp îşi fac apariţia şi celelalte cu boala.
Una mai cu cap a pus mâna pe un
băţ în care, chipurile, se sprijină când
merge. Alta, tot nu fără cap, a dovedit
să coboare în fundul beciului, înhăţând
de acolo o canistră plină cu băutură,
iar ca să nu se prea vadă a învelit
canistra ceea tocmai în trei ziare, dar
minune: culoarea vinului a dat-o de gol
– s-au vopsit foile ziarele. A treia, fără
multă ruşine şi răbdare, ţine la subţioară un răţoi mut şi caută să-şi facă drum
printre cei adunaţi aici.
-Ia opriţi-o! Unde se vâră ca musca...fără rând! Prinde să bată alarma
o basma neagră care de-abia trece
poarta punctului medical.
- Care rând, doamnă? Ce fel de
rând?, se întoarce cea cu răţoiul mut
la subţioară.

- Parcă la primărie erai după mine!
- Asta – la primărie.
Şeful punctului medical pune
mâna pe un cuţit mare de bucătărie şi
iese în faţa celora cu boala.
- Ştiţi dumneavoastră în ce stare
de criză ne aflăm şi noi medicii: nu-i
una, ne lipseşte alta, leacuri n-ajung.
De aceea am primit ordin de sus să-l
rugăm pe cel mai bolnav dintre dumneavoastră pentru a se jertfi întru sănătatea iştilorlalţi.
- Cum de înţeles ce ziceţi? sare
iarăşi în picioare nevăstuica în rochie
cu boghiţele.
- Să facem din trupul lui leacuri,
răspunde şeful punctului medical.
- Cum să faceţi leacuri?, se îmbulzesc cu toţii în jurul celui cu cuţitul în
mână.
- Uite-aşa: îl tăiem şi... buna ziua!
Din inima sa preparăm leacuri pentru
bolile de inimă, din ficat- pentru ficat,
din picioare-pentru bolile de picioare...
Care se simte tare-tare bolnav şi n-o
să poată rezista o vară întreagă la
muncile din câmp, rog să mă urmeze.
Pe dată se-ntunecă la faţă soarele. Pământul s-a întors şi el cu gaidinele-n sus. Cele de-au venit primele încoace se pomeniră, pe dată, ultimele.
Cele de la coadă, neînţelegând despre
ce-i vorba, au închis după ele portiţa şi
acum sunt strânse la gard.
- Încet, încet, măi oameni buni, că
mă înăduşiţi! strigă o băbuţă ce-şi caută ochelarii pe jos lângă poartă.
- Daţi-o într-o parte că fac moarte
de om! se ridică un băţ cioturos deasupra capetelor disperate.
Nevăstuica-n rochie cu boghiţele
negre ocheşte o gaură în fundul gardului şi se repede într-acolo.
- Ho-o o, fa, ce-i cu tine? răcneşte
aiurită femeia cu răţoiul mut la subţioară. Iaca, dragă, oleacă nu m-a dat
la pământ!
Cea cu canistra învelită în ziare
vopsite în vin se retrage mai într-o
parte:
- Ca să-ţi închipui numai: în loc să
te lecuieşti, aici într-adevăr poţi deveni
calică pentru toată viaţa!
... Şeful punctului medical priveşte
zămbitor prin fereastră la spectacol,
bucurându-se la culme că i-a reuşit
trucul.
Grigore TESLARU
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Recent a avut loc prima
ediție a seminarelor științificopractice cu tema „Sistemul
Conservativ de Agricultură – o
soluţie pentru un management
durabil al terenurilor”, cu genericul „Ziua Câmpului”, organizate în cadrul Proiectului
„Agricultura Competitivă în
Moldova” (MAC-P). Scopul evenimentului a fost de a promova
soluții pentru o agricultură
competitivă în Republica Moldova cu ajutorul tehnologiilor
no-till și strip-till (semănatul
direct).
Gazda primei ediții a fost
agentul economic „Gospodarul-Rediu” SRL din satul
Rediul de Sus, raionul Fălești.
În cadrul evenimentului, la
care au participat peste 60 de
persoane – producători agricoli, precum şi reprezentanţi
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ŞAPTE ANI ȘI ȘASE LUNI
DE ÎNCHISOARE PENTRU
FURTUL A 5 MILIARDE DE LEI?
Magistrații Judecătoriei Buiucani a capitalei l-au
condamnat pe Ilan Șor la
șapte ani și șase luni de
închisoare,
informează
MOLDPRES.

ai autorităţilor publice centrale
şi locale, cercetători, reprezentanţi ai societăţii civile şi
mass-media, a fost demonstrată, în teren, performanța
obținută de producătorii
agricoli locali care au aplicat
tehnologii conservative, avantajele economice obținute, dar
și vulnerabilitățile acestor noi
abordări în agricultură.
În faţa numeroasei asistenţe
s-au produs Sergiu Gavrilaş,
consultant Proiectul MAC-P,
care a prezentat o informaţie
la tema „Sistemul Conservativ
de Agricultură: principii, modele, avantaje”; gazda – Nicolai
Kiktenco, directorul SRL „Gospodarul-Rediu” – s-a referit
la experienţa sa în aplicarea
tehnologiilor şi procedurilor prietenoase mediului; iar
Gheorghe Jigău, în calitate de
consultant ACSA, a comentat
evoluţia fertilităţii naturale a
cernoziomurilor în condiţii de
agricultură sustenabilă.

PUBLICAŢIE
NAŢIONALĂ

Procurorii au cerut inițial
ca Ilan Şor să fie condamnat la 19 ani de detenție.
Decizia a fost pronunțată
după aproape două ore de
deliberări. Totodată, Ilan Șor
a fost eliberat din arest până
la pronunțarea sentinței definitive. Primarul de Orhei
va fi deținut în penitenciar
de tip semi-închis.
Ilan Șor a fost prezent
inițial la ședință, ulterior acesta a părăsit sediul
instanței. Potrivit avocaților
săi, el a acuzat probleme
de sănătate, fiind solicitată
ambulanța.
În
urma
pronunțării
sentinței, procurorul Andrei
Băieșu a menționat că hotărârea ar fi una neântemeiată

și prea blândă. „Pe parcursul urmării penale, dar și în
timpul examinării dosarului,
au fost acumulate suficiente
probe care să demonstreze
vinovăția lui Ilan Șor”, a declarat procurorul.
Totodată, avocații lui Ilan
Șor au specificat că „vor
contesta sentința la Curtea
de Apel, întrucît aceasta ar
fi una prea aspră”.
Ieri, 22 iunie,a expirat
un an de când Ilan Șor se
află în arest preventiv. Procuratura Generală a iniţiat o
urmărire penală pe numele
lui Ilan Șor încă în luna decembrie 2014, privind tranzacţiile dubioase între BEM
şi Banca Socială. Șor este
învinuit că în 2014 ar fi obţinut prin înşelăciune peste
cinci miliarde de lei de la
Banca de Economii, pe care
i-ar fi spălat prin intermediul
a zeci de companii off-shore, sumă confirmată şi de
memorandumul Kroll.

DE LA LUME ADUNATE...
REGRETUL LUI VOLTAIRE
Celebrul Voltaire ședea odată la masă cu
regele.
- Spune-mi o anecdotă, Voltaire! porunci
regele, cam amețit de vin.
- Azi sunt prea prost pentru așa ceva,
răspunse Voltaire supărat.
- Ei dracie! se infurie regele, m-ai auzit
pe mine spunând: ”Azi nu pot să domnesc,
pentru că sunt prea prost?”
- Din nefericire - nu, maiestate! răspunse
Voltaire cu aerul cel mai serios din lume.

Sfârşit în pag. 2
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serviciu în R. Moldova.
EI au sarcina să inspecteze locul de producere a materialului săditor cu prelevarea
mostrelor, destinat exportului
în Federaţia Rusă. În prima zi
de lucru experţii sa-u deplasat

PROIECTUL MAC P
ÎN SUSŢINEREA AGRICULTURII

treprinderilor, care respectă cerinţele şi standardele de creştere a pomilor altoiţi şi a butaşilor
de viţă de vie.
De menţionat că în timpul
apropiat, la invitaţia ANSA,
în republică se va deplasa
un alt grup de experţi de la
„Rosselhoznadzor”. În conformitate cu practica internaţională, ei urmează să se documenteze cu procesele de creştere
producţiei vegetale în plantaţiile agenţilor economici, care
intenţionează să exporte fructe, struguri şi legume pe piaţa
Federaţiei Ruse.

DE GRANTURI AR PUTEA BENEFICIA
ŞI CULTIVATORII DE STRUGURI DE MASĂ
până la 1,2 mil lei.
Prin intermediul acestor granturi se urmărește
îmbunătățirea calității și
productivității operațiunilor de
sortare și ambalare a strugurilor de masă, implementarea
de noi opțiuni de ambalare,
cum ar fi cutii de carton sau
lemn, caserole sau pungi,
și îmbunătățirea sistemelor de gestionare a calității și
siguranței alimentare existente conform standardelor
internaționale.
Aplicațiile pot fi depuse
până pe data de 6 iulie 2017
iar detaliile despre apelul de
granturi sunt disponibile pe
adresa
http://www.civic.md/
grants/37588-usaid-proiectulagricultura-performanta-inmoldova-apm-apel-pentru-finantare-prin-granturi-pentru-

mii hectare de terenuri agricole.
Practica a demonstrat eficienţa aplicării judicioase şi
corecte a unui atare sistem.
Astfel, în sezonul agricol 20152016 la „Gospodarul Rediu”
de pe fiecare hectar de grâu
semănat cu soiurile „Lăutar” şi
„Meleag” şi lucrat conform tehnologiilor în cauză s-au obţinut,
respectiv, câte 6,3 şi 9,8 tone
de boabe. Ca rezultat, nivelul

Început în pag. 1

în raionul Briceni, unde-s fondate cele mai multe pepiniere
de creştere a materialului săditor pentru livezi şi plantaţii de
pomuşoare.
La faţa locului, membrii
grupului de lucru în frunte
cu Adjuncta Şefului Direcţiei „Rosselhoznadzor” pentru
regiunile Oriol şi Kursc, Olga
Krasovsacaia, au avut o întrevedere cu Directorul General
ANSA, Gheorghe Gaberi. În
discuţie a fost abordat subiectul perspectivei de conlucrare
în domeniul respectiv, dat fiind
posibilităţile în creştere de pro-

implementarea-tehnologiilorinovatoare-si-practicilor-moderne-de-sortare-si-ambalarea-strugurilor-de-masa.html .
Conform
e x p e r ț i l o r,
suprafața plantațiilor noi de
struguri de masă a crescut,
iar în ultimii 15 ani strugurii de
masă au constituit în mod constant 45-55% din plantațiile viticole noi. Ca urmare a creșterii
plantațiilor, recolta totală de
struguri de masă s-a dublat în
perioada 2006-2016, depășind
100 mii tone în 2016. Ca parte
a Acordului de Asociere cu UE
și semnarea DCFTA -ului cu
Republica Moldova, la sfârșitul
anului 2014 Uniunea Europeană a oferit o cotă de 10000
tone pe an, fără taxe vamale,
pentru comercializarea strugurilor de masă produși în
Moldova. Această cotă a fost

utilizată în întregime de exportatorii de struguri de masa în
2015 și 2016. În acest context,
disponibilitatea certificatelor
de calitate și siguranță alimentară, cum ar fi Global GAP sau
HACCP / IFS / ISO 22000,
sunt necesare pentru relațiile
pe termen lung cu comercianții
din UE.
Cantitățile de struguri de
masă exportați au confirmat
interesul piețelor internaționale
pentru strugurii de masă din
Republica Moldova, dar și
necesitatea de a spori calitatea strugurilor (ciorchini mai
mari și mai uniformi), precum
și introducerea de noi opțiuni
de ambalare (lăzi atractive de
carton sau lemn, caserole sau
pungi), care nu au fost cerute
de piețele tradiționale.
Cor. „Gazeta Satelor”
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ducere şi export a materialului
săditor în Republica Moldova şi
orientarea agricultorilor din Rusia spre extinderea livezilor de
pomi fructiferi.
Pe parcursul săptămânii
curente experţii din Federaţia
Rusă vor inspecta pepinierele
din 25 de gospodării agricole
din diferite regiuni ale ţării, în
special, în raioanele Briceni,
Edineţ, Soroca, Orhei, Străşeni, urmând apoi să prezinte
rezultatele investigaţiilor pentru
acordrea dreptului de export în-

Proiectul USAID Agricultura
Performantă în Moldova (APM)
anunță un nou apel de granturi
pentru modernizarea infrastructurii post-recoltare destinate strugurilor de masă. Fondurile acordate vor contribui la
creșterea competitivității strugurilor de masă moldovenești
pe piețele externe.
Granturile oferite de proiectului USAID APM pot fi solicitate de întreprinderile care operează sau care intenționează
să instaleze depozite frigorifice pentru struguri de masă,
cu case de ambalare, să modernizeze infrastructura postrecoltare prin achiziționarea
liniilor de sortare și ambalare,
a echipamentelor performante de producere a ambalajului
etc.Suma granturilor acordate
poate varia de la 600 mii lei
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În acest context, ţinem să
amintim cititorilor noştri că Sistemul Conservativ de Agricultură (SCA) este unul în care
culturile agricole sunt cultivate
în lipsa parţială sau totală a
lucrării solului, în condiţiile în
care cel puţin 30-35 la sută din
resturile culturii premergătoare
sunt păstrate la suprafaţa solului. Aceasta permite asigurarea
păstrării/conservării fertilităţii
solululi prin micşorarea procesului de eroziune cauzată de
vânt şi de apă; de asemenea,
se asigură păstrarea/conservarea apei în sol darorită micşorării pierderilor de apă din sol
prin procesul de evaporare.
Ca atare, SCA se bazează
pe următoarele principii mai
importante: acoperirea permanentă a solului cu resturi vegetale în scopul obţinerii unui
mulci la suprafaţă; distrugerea
minimă a structurii solului; di-

rentabilităţii a fost, respectiv,
de 141 şi 266 la sută la culturile
nominalizate!
Evident, în aşa caz comentariile sunt de prisos.
De unde şi interesul nesimulat al celor peste 60 de
participanţi la seminarul de la
Rediul de Sus faţă de agenda
evenimentului.
Ilie BUJOR

versificarea gamei culturilor
agricole cultivate în cadrul asolamentelor.
În fond, SCA este aplicat
în agricultura naţională deja pe
parcursul unui deceniu, la ziua
de azi fiind lucrate conform tehnologiilor respective peste 200

PROGRAMUL PARE 1+1 DEVINE TOT MAI ATRACTIV

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)
a semnat contracte de finanțare nerambursabilă în sumă de 7,26 milioane lei cu 37 de
beneficiari ai Programului PARE 1+1. Antreprenorii beneficiari vor investi în economia
națională 20 milioane de lei și vor crea 150
locuri de muncă.
Potrivit datelor ODIMM, din totalul companiilor beneficiare de finanțare nerambursabilă, 62 la sută își desfășoară activitatea
în agricultură (cultivarea cerealelor și vițeide-vie; cultivarea fructelor (mere, nuci, pier-

sici și cireși); creșterea legumelor în spații
protejate; creșterea animalelor și apicultură, 22 % activează în domeniul prestării serviciilor, iar 16 % în industria prelucrătoare
(producerea mobilei, peleților, produselor
textile, etc.
Beneficiarii sunt din 21 regiuni ale țării,
dintre care 8 întreprinderi activează în municipiul Chișinău, 3 întreprinderi în raionul
Telenești, câte 2 întreprinderi își desfășoară
activitatea în raioanele Basarabeasca,
Hâncești, Florești, Cahul, Râșcani, UTA Găgăuzia și câte o întreprindere în Călărași,

Cimișlia, Dondușeni, Ialoveni, Glodeni,
Leova, Nisporeni, Orhei, Soroca, Sângerei,
Strășeni, Ștefan-Vodă, Taraclia și Ungheni.
Semnatarii Programului PARE 1+1
urmează să contribuie cu partea lor de
investiție, conform regulii 1+1 din banii câștigați în 13 state: Belgia, Bulgaria,
Federația Rusă, Franța, Israel, Italia, Letonia, Marea Britanie, Portugalia, România,
Spania, SUA și Sudan.
De la începutul anului curent, ODIMM a
semnat 70 de contracte de finanțare nerambursabilă în sumă de 14 milioane lei.

ISTORIE DE SUCCES

CELE 300 HA DE PARAGINĂ DIN CARACUI – ASTĂZI MĂNOASE LANURI CU GRÂNE

Au făcut studii superioare în
drept şi informatică, dar nu activează în domeniul dat; au avut posibilitatea să plece peste hotare, dar nu
au făcut-o; au rămas în ţară şi şi-au
iniţiat o afacere în domeniul agricol,
astăzi pentru nici o clipă neregretând faptul că şi-au ales acest destin.
E istoria de succes a doi tineri (de
25 şi, respectiv, 33 ani), Constantin
Şandrovschi şi Andrei Bivol din satul Costeşti, raionul Ialoveni - băieţi
energici, entuziasmaţi, ambiţioşi, optimişti şi mereu predispuşi de a experimenta, care în doar patru ani de
activitate au transformat mai multe
hectare de teren arabil din Caracui,
aflate mai mult în paragină, în nişte
lanuri roditoare cu grâne.

Chiar dacă instabilitatea economică
din ţară ne aruncă un număr considerabil de concetăţenii în diverse ţări străine,
îndeosebi generaţia tânără, totuşi, mai
rămân din cei temerari, care în pofida
problemelor financiare întâmpinate, dar
şi lipsei susţinerii din partea statului, se
avântă în iniţierea unor afaceri, în cele
mai dese cazuri în domeniul agricol. Tinerii Constantin Şandrovschi şi Andrei Bivol
şi-au început activitatea în satul Caracui
în toamna anului 2013 la solicitarea mai
multor cetăţeni de aici, care s-au arătat
predispuşi de a-şi da cotele lor de pământ
în arendă, majoritatea dintre acestea nefiind lucrate mai mulţi ani.
-- Am preluat 280 de ha de teren arabil în arendă de la oamenii din Caracui la
sfârşitul lunii noiembrie 2013, o perioadă

cam întârziată, aş spune, pentru desfăşurarea lucrărilor de toamnă, inclusiv
pregătirea pământului pentru lucrările de
primăvară, luând în consideraţie şi faptul
că majoritatea dintre acestea erau nişte
terenuri neprelucrate, lăsate pârloagă mai
mulţi ani la rând, mărturiseşte Constantin.
Ne-a fost foarte greu, deoarece eram în
prag de iarnă, am lucrat pe temperaturi
foarte joase, chiar minus 8 grade, cu tehnică agricolă împrumutată, neavând la
acel moment tehnica noastră. Cu toate
acestea, am reuşit ca într-o lună şi jumătate se ne încadrăm, astfel încât deja la
data de 14 ianuarie 2014 cele 280 de ha
erau arate şi pregătite pentru semănatul
de primăvară.
În primul an, 2014, tinerii au semănat
80 de ha cu floarea soarelui, celelalte - cu
porumb. Şi chiar dacă rezultatele nu au
fost cele pe măsura aşteptărilor, băieţii ne
spun, că de fapt aceasta nu i-a descurajat
nicidecum, ci dimpotrivă - i-a motivat să se
concentreze la noi idei. În acelaşi an, au
apelat la credite bancare, pentru procurarea tehnicii agricole, investiţii care i-au
costat circa 10 milioane lei.
--Am procurat două tractoare „inteligente” de ultimul model, care fac parte
din noile tehnologii de ghidaj și programare, tractor, care fiind programat, lucrează
singur. Totodată, ne-am procurat câteva
semănătoare şi un scarificator,îl completează Andrei, partenerul său. În următorii
ani de activitate, pe terenurile arendate
de la sătenii din Caracui, au apărut culturi
noi: mai întâi grâul, apoi rapiţa, mazărea
furajeră şi lucerna. În toamna anului 2015,
SRL „Golden Grapes & Cereals” şi-a lărgit aria de activitate, ajungând să aibă în
arendă deja 1300 ha de teren arabil şi 34

ha de viţă de vie (soiuri tehnice).
-- Datorită diversităţii culturilor, dar
probabil şi tehnicii agricole de ultimul
model, din cele 12 Şcoli de câmp iniţiate
pe teritoriul ţării, una dintre acestea este
la Caracui, prin intermediul căreia se implementează noua metodă de lucrare a
solului, prin tehnologia No-Till, aşa–zisa
agricultură fără plug, fără arat. Noua metoda permite păstrarea stratului de cernoziom, dar și sporirea dublă a recoltelor,
totodată, ferește solul de secetă, întrucât
resturile de plante, care rămân deasupra
solului, nu permit razelor solare să absoarbă umiditatea, relatează Constantin,
care ne-a mai accentuat că la moment din
totalul de 1300 ha, doar 300 de ha se lu-

crează cu plugul, restul cu scarificatorul,
respectiv, creşte şi productivitatea la ha.
Pentru comparaţie, de pe terenurile lucrate cu plugul am obţinut o productivitate de
2500-2800 t/ha de floarea soarelui, iar de
pe cele lucrate cu scarificatorul – minim 3
tone la hectar. O diferenţă de o tonă obţinem în atare situaţie şi în cazul cultivării
porumbului, specifică tânărul arendaş.
-- Avem diferite studii, dar nici unul dintre noi - agricole, cu toate acestea, rodul
muncii noastre împreună ne face să învăţăm permanent ceva nou şi să aplicăm
în practică, să experimentăm cultivarea
unor noi culturi, noi tehnologii, mai întâi
pe loturi mici, ş-apoi pe hectare întregi. De
fapt, orişice afacere trebuie să se bazeze

pe responsabilitate, încredere şi implicare
reciprocă, ceea ce la noi persistă, de unde
vine, probabil, şi succesul nostru, îl completează Andrei.
-- Îmi aduc aminte de acele timpuri
când aceşti doi tineri au venit în sat pentru
a lua în arendă câteva cote de pământ din
Caracui, eu, la acel moment, fiind în cel
de-al treilea mandat de primar în localitate, povesteşte Anatolie Popuşoi, specialist
principal din cadrul Direcţiei raionale Agricultură şi Alimentaţie. Deşi am fost puţin
sceptic la început, poate pentru faptul că
iniţiativa a venit tocmai de la Costeşti, şi
nu de la cineva din satul nostru, dar văzând rezultatele lor într-o perioadă atât de
scurtă, m-am bucurat că localitatea a scăpat în sfârşit de suprafeţe întregi de pârloagă, care, pe lângă acest fapt, în fiecare
an se adunau datorii enorme la impozitul
funciar. Datorită acestor bravi băieţi, astăzi toate câmpurile satului Caracui sunt
lucrate, oamenii beneficiind de cota-parte
din pământul dat în arendă, dar şi de locuri de muncă bine plătite. Cred că astăzi
oamenii din sat au un mare noroc că tinerii
producători agricoli de la Costeşti au ales
anume satul Caracui.
Cei patru ani de activitate în satul Caracui nu i-au legat pe tinerii agricultori,
Constantin Şandrovschi şi Andrei Bivol
(care locuiesc, de fapt, în capitală) doar
de afacerea lor, de pământurile luate în
arendă, ci mult mai mult de oamenii de
aici, cărora le sunt alături atât în zilele de
lucru, cât şi la toate sărbătorile marcate în
sat, împărtăşind cu ei bucuriile şi necazurile, dar şi având de realizat planuri mari şi
ambiţioase pentru această comunitate…
Tatiana TODOSEICIUC

