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str. Iuliu Maniu nr.55
500091 Brașov, România
URL: www.almgenetic.ro

GSM: +40 742/ 791-400
fax: +40 368/ 45-20-56
E-mail: almgenetic@yahoo.com

S.C. A.L.M. GENETIC S.R.L.
Pavilion 2, stand 11

str. Petru Rares 36, ap.33
MD- 2005 Chișinău,
Republica Moldova

GSM: +373 69/ 14-78-43
GSM: +373 69/ 77-49-96
E-mail: agsminkfarm@gmail.com

AGS MINK S.R.L.
Pavilion 2, stand 44

JUNINCI GESTANTE DIN RASELE PRIMHOLSTEIN,
MONTBELIARDE CU ORIGINE FRANȚA

Comercializăm juninci gestante de înaltă calitate genetică din rasele Primholstein și Montbeliarde. Toate
animalele au certificat de origine și pașaport. Animalele pe care le propunem sunt perfect sănătoase (sunt
indemne de IBR, BVD, Tuberculoză și Leucoză). Vitele
din rasa PrimHolstein sunt animale mari (Holstein-ul
cu talia cea mai mare din Europa), au o greutate la
livrare între 560 kg și 670 kg în funcție de gestație.
Junincile din cele două rase sunt livrate când au o

gestație de 5-7 luni. Dispunem de ferme de carantină
avizate de Ministerul Agriculturii din Republica Moldova. Suntem autorizati de către Ministerul Agriculturii din Republica Moldova pentru a livra juninci de
rasă. Se asigură consultanță înainte și după livrarea
animalelor. Pentru a obține rezultate bune, asigurăm
și consultanță gratuită în amenajarea grajdurilor noi,
dar și în modernizarea celor vechi.

Compania AGS MINK dezvoltă și implementează
mini-instalații moderne de biogaz. Acestea presupun
soluționarea problemor de mediu, producerea biogazului în calitate de sursă de energie ieftină (combustibil sau energie electrică), obținerea altor produse cum ar fi: îngrășămintele lichide, biohumusul
și apa pură. Îngrășămintele obținute cu proprietăți

noi includ toate componentele necesare creșterii și
dezvoltării normale a plantelor. Toate acestea îmbunatățesc compoziția și structura solului, cresc randamentul și scurtează timpul de maturizare a plantelor
cu 10-20 de zile. Pot fi folosite și ca îngrășăminte lichide pe tot parcursul anului - prin injecție, udare de
suprafață, pulverizare.
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mun. Chisinau, str. Mihai Viteazul 11
www.agroselect.md

tel. / fax. (022) 82-99-59
agroselectoffice@agroselect.md

AMG-AGROSELECT COMERȚ SRL
Pavilion 2, stand 16

mun. Chisinau,
str. Gh. Codreanu 77/1
URL: apinord.md

069793573 Director Lazar Victor
078319570 Contabil Lazar Anna

APINORD SRL
Teren 2, stand 12

COMPANIA “AMG-AGROSELECT COMERȚ” –
LIDER PE PIAŢĂ

Centrul de Cercetări Ştiinţifice Agroselect Semences
activează cu succes pe piaţa de produse agricole. Direcţiile de bază ale activităţii companiei sunt selecţia,
cultivarea şi prelucrarea seminţelor de floarea soarelui, în conformitatea cu standardele europene
Agroselect Semences face parte din grupul companiilor AMG Holding. Este important de a menţiona
faptul că, Аgroselect Semences este prima instituţie
privată din Republica Moldova ce activează în acest
domeniu. Pentru confirmarea acestui fapt noi ne referim direct la principalele orientări ale activităţii companiei, la părţile forte ale Centrului, datorită cărora

acesta a obţinut hibrizi de floarea soarelui de o calitate înaltă, care sunt rezistenţi la cei mai dăunători
factori, spre exemplu, seceta, şi diferite boli ale acestei culturi.
De asemenea, nu putem să omitem din vedere faptul
că, Аgroselect Semences este o companie ce evoluează dinamic, unde au fost conservate tradiţiile şi
unde lucrează un personal de calificare înaltă, datorită cărui fapt activitatea acesteia este eficientă şi stabilă.

Calitatea mai presus de pret.

Apinord SRL a fost fondată în 2013, începându-și activitatea cu producerea de stupi și rame pentru albine.
La început a fost produs stupul orizontal, iar apoi, urmare a procesului de dezvoltare, a demarat producerea de stupi multietajați. Diversitatea ofertei a dat un
nou impuls creșterii vânzărilor. În 2015, am început
să fabricăm produse noi pentru apicultură, cum ar
fi: diafragmă, ramă pentru regină, hrănitor din lemn,
diafragmă cu plastic spumat, hrănitor pe rame, cutie
pentru transportarea albinilor.
Pentru a fi competitivi trebuie să evoluăm mereu.

În 2016 am deschis un atelier de cusut și am început
să confecționăm haine pentru apicultori, dar și alte
produse. Am adăugat la gama de produse existente
câteva articole noi, de ex.: cămașă apicolă, mască apicolă, pălărie apicolă, combinezon apicol, pânză anticondens și perne pentru stupi. În prezent, Apinord
SRL este cel mai mare producător de echipamente
pentru apicultură în Moldova. Noi lucrăm cu majoritatea magazinelor specializate în apicultură din Republica Moldova.
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Республика Беларусь,
г. Слоним, ул. Брестская 42
URL: aqp.by

Tel.: +375 17 336 04 04
GSM: +375 44 500 21 59
E-mail: info@bmik-aquapack.by

ООО «АКВАПАК ИНДАСТРИАЛ»
Pavilion 2, stand 8

FABRICAREA CARTONULUI ONDULAT
ȘI A AMBALAJELOR

Compania este producător de carton ondulat și ambalaj din Republica Belarus. Producem carton ondulat tristratificat (profiluri В, С și Е de marca Т22-Т27),
carton ondulat în cinci straturi (profiluri СВ, СЕ, ВЕ de
marca П32-П37), tăvi pentru legume, fructe, carne de
pasăre; cutii cu configurație complexă; cutii cu patru
supape.
Pe produse este posibil de aplicat imprimarea flexografică - până la 4 culori.
Procesul de producție a cartonului ondulat și a ambalajelor este supus controlului calității - testele sunt
efectuate într-un laborator special echipat.

Cel mai nou software ne permite să obținem dimensiunile exacte ale ambalajului pentru orice produs,
eliminând astfel erorile de proiectare ale ambalajului
în stadiul inițial.
De asemenea, software-ul nostru pentru crearea planului de aranjare a mărfii pe palete și încărcare în mijloacele de transport permite optimizarea costurilor
de transport și depozitare a ambalajului.
Clienții noștri beneficiază de îmbunătățirea continuă
a procesului de producție, de utilizare a programelor
moderne și de implementare a ideilor noi.

str.Uzinilor 206, Chișinău,
Republica Moldova
URL: www.artizanafactory.md

Tel.: + 373 22/ 40-78-18
GSM: 373 60/ 81-48-14
E-mail: artizana.factory@gmail.com

ARTIZANA FACTORY S.R.L.
Pavilion 3, stand 26

CIUPICI DE ODAIE DIN BLANĂ NATURALĂ
DE OAIE – CHIUNI.

Ciupici de odaie din blană naturală de oaie – chiuni
vor deveni întruchiparea confortului și căldurii pentru picioarele dumneavoastră. Procurând ciupici din
blană de oaie, dumneavoastră investiți în sănătate, pe
care o merită orice persoană.
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Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad.
Koza Plaza A-Blok Kat 10 İç Kapı:
101 Esenler, 24235 İstanbul-Türkiye
Uzina: Akova Mahallesi Sakarya Bulvarı No:81/1
Hendek Sakarya-Türkiye

Tel.: +902126820015
Fax: +902126820315
URL: www.aytav.com.tr
E-mail: export@aytav.com.tr

AYTAV POULTRY EQUIPMENT

Tel.: +373 22/ 793966
GSM: +373 69/ 801-776

E-mail: bacifera@mail.com
URL: www.bacifera.md

AO ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE POMUȘOARE BACIFERA

Pavilion central, stand 55

Compania produce echipamente pentru creșterea păsărilor de curte, producerea cărnii de pasăre și a ouălor: cuști
demontabile pentru pui, cutii pentru
ouă, echipamente de incubație, iar
grație sistemului propriu de încărcare
și descărcare, Aytav contribuie semnificativ la dezvoltarea sectorului. Aytav
comercializează produsele sale atât
în țară, cât și peste hotare. Exportăm
echipamentele noastre în 52 de țări
– acesta fiind aportul nostru în dezvoltarea economiei țării. Toate produsele
corespund cerințelor de igienă pentru
carnea de pasăre și ouă.

Pavilion 3, stand 38

Pomușoare procesate în suc natural – zmeură, căpșuni, coacăză, mure, agriși, cătină albă;
Material saditor de specii arbustive: coacăz, agriș, zmeur, mur, corn altoit.
Marca Bacifera oferă o gamă largă de produse din pomușoare în stare proaspată, uscată, conservată sau material săditor. Dulcețurile, gemurile și fructele în suc natural sunt pregătite artizanal, fără conservanți, cu o cantitate redusă de zahăr și în cantități mici. Marca Bacifera este garanția calității superioare a produselor noastre,
dar și a materialului săditor de diferite specii arbustive prezentat în cadrul expoziției.
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E-mail: office@cca-ngo.org
URL: www.cca-ngo.org

Tel.: +373 22/ 21-00-95
Tel.: +373 22/ 21-00-89

CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI /
IMPLEMENTATOR PROIECT AMIB
Pavilion 2, stand 45

Proiectul Îmbunătățirea Productivității și Accesul la Piață al Producătorilor de Pomușoare
din Centrul și Nordul Republicii Moldova (AMIB)
Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului DE BACIFERE, Fundația HEKS Moldova a inițiat implementarea
proiectului AMIB, care planifică de a avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare. Metoda de
abordare în procesul de implementare va fi principiul M4P (Making Markets Work for the Poors), adică facilitarea schimbărilor în sistem prin conlucrarea strânsă dintre proiect și jucătorii de pe piață (furnizori de material
săditor, furnizori de produse de uz fitosanitar, procesatori, intermediari si exportatori, instituțiile statului, instituțiile de învățământ cu profil agricol, asociații și federații de producători agricoli).
Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 3 ani (2016-2018).

MD2005, mun.Chisinгu,
Bd. Grigore Vieru 9, of.422

Mobile: +373/ 69126827 /79610400
e-mail: ludmila.castravet@gmail.com

CONSULT LC S.R.L.
Teren 2, stand 7

Consult LC SRL prezintă laboratorul tehnologic de
procesare horticolă, destinat prelucrării pomușoarelor, fructelor și legumelor. Echipamentul din dotare
permite recepția materiei prime în volum de până la 2
tone pe zi, păstrarea în depozit frigorific, sortarea produselor după pre-răcire, procesarea prin mărunțire,
omogenizare, concentrare în vacuum a piureului de
fructe și apoi deshidratarea controlată a semifabricatului. Congelarea produselor în vederea utilizării lor
ulterioare în diverse rețete permite crearea unor produse noi. Echipa noastră a lansat pe piață un produs
nou – pistil de fructe și pomușoare în sortiment, pasate, concentrate, deshidratate, ambalate după condiționare. Laboratorul tehnologic va oferi asistență
tehnică și servicii de instruire practică pentru fermierii

interesați în fabricarea produselor conform tehnologiilor proprii, pentru a lansa pe piață loturi mici de
astfel de produse în vederea testării de marketing a
pieței, și va consulta în alegerea tehnologiei și echipamentului pentru a lansa o afacere similară.
Anul acesta au fost elaborate standardele de firmă și
instrucțiunile tehnologice, sunt testate rețetele de fabricare a produselor, sunt alese recipientele pentru
ambalarea produselor și lansate mărcile comerciale
”MoBerry” și ”Sebinka”. Vom oferi posibilitatea de a
face schimb de experiență, vom colabora cu persoanele interesate în cooperare cu scopul lansării pe piață, ca grup de producători, cu produse din pomușoare pentru comercializarea acestora pe piață.
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TEL. +373(22) 211 811
FAX. +373(22 ) 221 951
GSM: +373(79) 771910
skype: dievex.company

NEOSEM, DIEVEX SRL
Pavilion 2, stand 24

str. Bulgara 47
Chișinău, Republica Moldova
URL: agro-diolsem.md

tel./fax: +373 22/ 277-233
GSM: +373 78/ 833-030
E-mail: diolsem@yahoo.com

DIOLSEM S.R.L.
Pavilion 2, stand 33

SEMINŢE DE GAZON DLF TURFLINE ŞI MASTERLINE

Compania Dievex SRL activează pe
piață de aproape 14 ani. În urma cu 4
ani am lansat pe piață marca comercială NEOSEM. DIEVEX este o companie
de producere și distribuire a unui larg
sortiment de semințe, utilaje agricole
și produse de uz fitosanitar.

Amestecurile pentru gazon Turfline şi Masterline au în
componenţă seminţe de cea mai înaltă calitate şi corespund tuturor cerinţelor specialiştilor moderni, reprezentând un mix rezistent la secetă, zone umbroase
şi uzură. Compoziţiile speciale ale acestor amestecuri

corespund cerințelor pieţei, fiind verificate într-o reţea de testare la nivel mondial pentru a evalua adaptarea acestora la diferite utilizări şi condiţii de mediu,
dar şi pentru obţinerea unui gazon scurt, dens şi cu
costuri minime de întreţinere.
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Тel.: 060-300-410
http://egenetics.md

EUROGENETICS SRL
Pavilion 2, stand 5

str. A. Pușkin 60/3, Chișinău,
Republica Moldova
URL: www.expert-agroteh.md

GSM: +373 69/ 264-083
GSM: +373 79/ 130-079
E-mail: expertagroteh@gmail.com

I.M. „EXPERT AGROTEH” S.R.L.
Pavilion 2, stand 33

RAQUEL F1

Compania EUROGENETICS este partenerul oficial
și reprezentantul companiei olandeze Hypor în Republica Moldova. Obiectivul principal al companiei
constă în producerea de scroafe hibride în bază de
scroafe de rasă pură și vieri de la cei mai buni producători genetici din Europa. EUROGENETICS este un
produs de cea mai înaltă calitate europeană, unic de
acest gen în Moldova.

Ferma este situată în raionul Florești, satul Gura Camencii. Toate animalele sunt perfect adaptate la condițiile climatice din Moldova. Compania noastră se
ghidează după experiența celor mai importanți producători europeni de animale de rasă, în crearea de
condiții excelente pentru întreținerea scroafelor.

Hibrid nou exclusiv de porumb zaharat Bicolor tip Super Dulce (SH2).
Culoarea exclusivă a boabelor: boabe bicolore - albe și galbene, care se succed până la vârful știuletelui.
Plante puternice, echilibrate, cu înălţimea de 2 m.
Formează 2 știuleţi.
Știuleţi mari, uniformi, calitativi, complet formaţi până la vârf, cu lungimea de 22-24 cm și 16-18 rânduri de
boabe.
Foarte dulce, cu un gust specific și aromă excelentă.
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str-la Angela Păduraru 9
Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22/ 29-31-30
GSM: +373 69/ 888-038

FEMAX NORD S.R.L.
Pavilion 2, stand 12

TOTUL PENTRU FERMĂ!
Utilaj și Instrumentar Zootehnic, Materiale de însămânțare artificială a
animalelor, Identificarea animalelor, Produse pentru spălarea încăperilor
și utilajului. Seringi și ace.

Mun. Chișinău, str. Pușkin, 26
Web: www.fincombank.com

Теl.: (+373-22) 269-900
Fax: (+373-22) 237-308
E-mail: fincom@fincombank.com

FINCOMBANK SA
Pavilion 2, stand 17

MICRO CREDIT AGRO

Micro Credit Agro de la FinComBank este sprijinul tău financiar destinat capitalului de lucru,
inclusiv pregătirea solului, seminţelor, furajelor,
întreţinerea roadei, creşterea şi îngrăşarea animalelor, păsărilor, recoltarea roadei, primirea şi
prelucrarea producţiei, și investițiile constand
în achiziții sau îmbunătățiri imobiliare, achiziționarea de echipamente și utilaje agricole, mărfuri, materii prime etc.
Suma creditului: de la 5 000 până la 600 000
lei, inclusiv și fără gaj până la 150 000 lei.
Perioada: de la 2 ani pentru activitatea curentă
(marfă, materii prime, îngrășăminte etc.) până
la 5 ani în cazul investiţiilor și procurării mijloacelor fixe.

Vrei să obții creditul Micro Agro acum
de 2 ori mai ieftin?
Vino la FinComBank și oferă afacerii
tale mici un impuls motivant!

20

21
www.moldexpo.md / www.farmer.moldexpo.md

www.moldexpo.md / www.farmer.moldexpo.md

mun. Chișinău, com. Stăuceni,
str. Industrială, 4
www.fortusconstruct.md

tel. + 373 224 560
Fax + 373 22 237 994
GSM + 373 691 28731
e-mail: fortus-rm@inbox.ru

FORTUS SRL
Pavilion central, stand 13

FORTUS este o companie cu activități diversificate,
care activează pe piaţa Republicii Moldova din 1992.
Compania vă oferă un produs modern care este absolut necesar în horticultură și viticultură - stâlpi de
spalier, fabricați din beton precomprimat în conformitate cu cea mai avansată tehnologie italiană, pe linii
de producţie automatizată.

Perioada garantată de utilizare este de 50 de ani. Noi
oferim stâlpi de spalier precomprimați cu tăiere 7,0
х 8,0; 9,0 х 9,5 și 10,0 х 12,0 centimetri, cu înălţimea
standard de la 2,40 până la 5,50 metri. La solicitarea
clientului, este posibilă confecţionarea stâlpilor de
orice altă înălţime.

str. Manoilova 57
MD-3300 Tiraspol,
Republica Moldova

ooo.frutex@gmail.com
http://kanatik.com

«ФРУТЕКС» ООО
Pavilion 2, stand 28

Bandă de legat plantele (vița de vie, arbuști, pomi, zmeură, castraveți,
roșii, flori ș.a).
Material biodegradabil pentru legarea plantelor.
Materialul este compus dintr-o sârmă subțire din oțel, înfășurată strâns
cu o bandă de hârtie craft.
Ușor de utilizat, productivitate înaltă, complet organic – caracteristici
care fac banda cel mai eficient material de legat plantele nu numai din
punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere al timpului folosit
pentru aplicare.
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E-mail: blitviniuc@fundatia-prod.md
www: http://fundatia-prod.md/

Моб.: + (373) 68 59 33 34
Тел.: + (373) 22 55 79 37
Факс: + (373) 22 55 00 11

«FUNDAȚIA PROD» S.R.L.

str. Petru Zadnipru 2/1 ap.108,
Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 69/ 27-29-01

“GREENLOP” S.R.L.

Pavilion 3, stand 1

Compania «Fundația-Prod» SRL este o afacere de
familie cu o istorie bogată, a fost fondată de capul
familiei, domnul Vitalie Balea, în anul 1998. Timp
de aproape 20 de ani, prin eforturi comune, diligență și dragoste, familia Balea își dezvoltă afacerea, încercând să îmbunătățească calitatea produselor și să ofere consumatorului tot ce e mai bun.
Produsele „BALEA WALNUTS” sunt nuci naturale
și sănătoase, cultivate în condiții ecologice, curățate cu grijă și ambalate, utilizând echipamente
moderne. Tehnologiile de curățare și testare pe
mai multe niveluri practic exclud pătrunderea în
produs chiar și a unor particule mici de coajă, asigurând calitatea și puritatea produsului.
Nucile sunt comercializate în jumătăți și sferturi,
fiecare dintre acestea fiind disponibile în pachete
Doi-Pak la 100, 150 și 200 de grame.
La dorința clientului, toate inscripțiile pe ambalaje
pot fi făcute în limba țării importatorului. Suntem
gata, de asemenea, să folosim orice ambalaj convenabil pentru client.
Un design bine gândit al ambalajului poziționează
avantajos produsul nostru pe rafturile magazinelor.
Compania se află în căutare constantă de parteneri de încredere, atât pe piața internă, cât și pe
cea externă, pentru cooperare pe termen lung.

Teren

1. Comerț cu plante și flori decorative.
2. Amenajări Grădini.
3. Instalarea sistemelor de irigare.
4. Oferim servicii de întreținere a grădinilor.
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str. Mitr. G. Bănulescu-Bodoni 57/1, et.3
mun. Chişinău, Republica Moldova
URL: www.heks.ch

Tel./fax: + 373 22/ 854644
GSM: + 373 794 05875
E-mail: heks.moldova@yahoo.com

FUNDAȚIA REPREZENTANŢA DIN REPUBLICA MOLDOVA A
FUNDAŢIEI ELVEŢIENE HILFSWERK DER EVANGHELISCHEN
KIRCHEN SCHWEIZ “HEKS”

str. Constantin Tănase 6, of. 204
MD 2005 Chișinău,
Republica Moldova
URL: www.irigata.md

Tel.: +373 22/ 24-30-02
Fax: +373 22/ 24-32-72
E-mail: irrigata.md@gmail.com

“IRRIGATA-CROP SERVICE” S.R.L.
Pavilion 2, stand 14

Pavilion 2, stand 45

Proiectul “Îmbunătățirea producerii și accesul la piață pentru producătorii de struguri din Moldova Centrală și de Sud”.
Proiectul este implementat de Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Elvețiene HEKS
care are drept scop general de a contribui la reducerea sărăciei producătorilor de struguri prin
creşterea durabilă a veniturilor lor.

„Irrigata-Crop Service” SRL - distribuitorul Rijk Zwaan
în Moldova, oferă în acest sezon produse noi, cum ar
fi: castravete Cantara F1, Lenara F1 și Shakhti F1, varza Lema F1 și Pushma F1 și alte sortimente de hibrizi
de vinete, ardei și culturi verzi. Un loc special în linia
de legume e ocupat de roșii și suntem încântați să vă
prezentăm soiurile noi de tomate: Umagna F1 și Zulfia F1, care se bucură de succes printre producătorii
moldoveni.

În paralel cu gama largă de îngrășăminte oferite de
companiile Terra Tarsa și SQM, vă propunem produsele noi, cum ar fi: azotat de potasiu Ultrasol K 13,7046 și sulfat de potasiu UltrasolSOP 52-0-0-52+18
(S) ca cele mai bune surse de potasiu pentru plante.
Avem permanent în stoc sisteme de irigare prin picurare de la Plastic Puglia (Croația) și substrat de turbă
pentru legume de la compania Nord Torf (Letonia).
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str. Borviz nr.7
520015 mun. Sf. Gheorghe,
jud. Covasna, România
URL: www.konigin-trade.com

Tel. +36 68/ 410-666
GSM: +40 730/ 587-669
GSM +36 20/ 43-42-736
E-mail: konyveles@konigin-trade.com

«KONIGIN 2004» S.R.L.
Teren 2, stand 8

MD-2004, mun. Chișinău
bd. Ștefan cel Mare 162, bir.306
URL: www.lgseeds.md

Tel.: +373 22/ 210049
GSM: 373 69/ 14-97-57
E-mail: lg.moldova@limagrain.com

I.C.S. “LIMAGRAIN MOLDOVA” S.R.L.
Pavilion 2, stand 1

Firma se ocupă cu comercializarea
utilajului pentru miere, rezervoarelor, mixerelor fabricate în Ungaria
de firma Konigin-Trade KFT.
Utilajele sunt fabricate din oțel
inoxidabil de înaltă calitate, sunt
rezistente la acțiunea acizilor și
adecvate pentru industria alimentară. Garantăm calitatea și limpezimea mierii extrase în recipientele
de colectare. Vă oferim o garanție
completă de 4 ani pentru utilajele
noastre.

Limagrain Moldova este reprezentantul oficial al
companiei franceze Limagrain Europe, parte a grupului internațional Limagrain. Distribuitor exclusiv în
Republica Moldova al semințelor înalt productive de
selecție LG: porumb, floarea soarelui, mazăre, grâu

și rapiță. Fondat și administrat de agricultori, LIMAGRAIN este a patra companie din lume, activează în
41 de țări și este lider european pentru producerea
semințelor de cereale și porumb la siloz.
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or. Durlesti, str. A. Marinescu 46
URL: www.macco.md

GSM: +373 69 69 32 04
GSM: +373 78 18 19 19
E-mail: maccomd@gmail.com

MACOVEI TEXTIL S.R.L.

BC MOLDOVA-AGROINDBANKPavilion
SA 2, stand 19

Pavilion 3, stand 19

Vestă din blană naturală

Papucei din blana naturala pentru bebelusi

Vesta este confecționată din blană naturală, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Materia primă folosită
la producerea vestelor este de cea mai înaltă calitate.
Design modern și unic. Mărimile disponibile pentru
femei: 38, 40, 42, 44, 46 ,48, 50, 52; iar pentru bărbați: 50, 52, 54, 56.

Papuceii sunt confecționați din blană naturală, sunt
foarte călduroși și stilati. Piciorușele copilului sunt
protejate și călduțe mereu. Marimile disponibile:
17/18 si 19/20
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Telefon: 060 300 411
http://www.bigboy.md

АО «MARCULESTI-COMBI»
Pavilion 2, stand 25

Marca comercială “BIG BOY” prezintă o linie nouă de
concentrate complete vitamino-minerale și nutreţuri
combinate, de o calitate foarte înaltă, benefice pentru
creșterea animalelor, păsărilor, peștilor de toate tipurile și grupele de vârstă.
Ce veți obține, folosind nutret profesionist echilibrat
si granulat ”Big Boy”:
– Va scădea considerabil mortalitatea animalelor;
– Conversia se va îmbunătăți (raportul de nutret consumat la kg de masa vie)
– Rețetă perfect echilibrată conform vârstei și rasei
animalelor;

– Obținerea rapidă a rezultatelor dorite – datorită rețetelor, formulate conform normelor europene;
– Garanția nutrețului necontaminat este asigurată de
prelucrarea termică și utilajul performant;
– Nu există pierderi la nivel de componente scumpe
și de înaltă calitate ale hranei – toate sunt păstrate în
granule, în comparație cu nutrețul măcinat unde elementele scumpe sunt situate în partea de jos și animalele nu pot ajunge la ele și deci nu le pot consuma.

Samanlı Mah. Yiğitler Cad. No:28
16275 Bursa TURCIA

TELEFON 90 (224) 351 45 00
FAX 90 (224) 351 45 18
E-MAIL info@may.com.tr

MAY SEED
Pavilion 2, stand 37

Compania MAY Seed a apărut pe piață în 1978, când
a fost lansată marca “MAY”, și are ca obiect de activitate cercetarea, producerea și vânzarea în țară şi peste
hotare a semințelor de culturi leguminoase, de câmp,
industriale și furajere.
Este cea mai importanta firma din Turcia în sectorul producerii și comercializării de semințe de floarea-soarelui, porumb, bumbac, soia, cât și semințe ale
principalelor tipuri de legume.

In cadrul celor 2 fabrici, care se găsesc în Turcia, avem
capacitatea de a pregăti 30.150 tone de semințe certificate pe an și suntem cel mai mare investitor intern
din Turcia în acest sector.
Produsele noastre :
Floarea soarelui: Meteor CL, Duet CL HO, Thor CL,
Armada CL.
Porumb dulce : Vega, Caramelo, Baron și Tanem.

32

33
www.moldexpo.md / www.farmer.moldexpo.md

www.moldexpo.md / www.farmer.moldexpo.md

Mazzoni Vivai / Pepiniere Mazzoni
via del Mare, 4, 44039 Tresigallo, Italy
URL: www.mazzonigroup.com

Tel.: +39 0533/ 605-317
Fax: +39 0533/ 607-558
GSM: +39 340/ 804-85-96
E-mail: sales.office@vivaimazzoni.com

MAZZONI VIVAI / PEPINIERE MAZZONI
Pavilion central, stand 41

Pepinierele Mazzoni produc
un vast sortiment de soiuri de
portaltoi, răsaduri de zmeură
și puieți de meri și peri. Toată
producția, care corespunde
cerințelor și este confirmată de
Certificatul Național Genetic și
Sanitar, este conformă cu cele
mai înalte standarde de calitate
și sănătate ale plantelor.

Decebal 23, mun. Chisinau
URL: www.excelsior.md

tel: +373 22/ 47 11 11
GSM: +373 67/ 47 11 11
E-mail: office@megaalliance.md

“MEGA PRODUCT” SRL
Pavilion 3, stand 22

BRANDUL CAFFE EXCELSIOR
Compania Excelsior produce și selectează produse de înaltă calitate
pentru clienții săi. Cafeaua Excelsior
a devenit o plăcere pentru admiratorii săi internaționali. Acesta fiind
un simbol al măiestriei și esența
brandului Fabricat în Italia. EXCELSIOR oferă o gamă variată de cafea
naturală prăjită și măcinată, la preț
accesibil. Întregul proces începe cu
colectarea boabelor din America
Latină și se termină cu ambalajul
modern, care este controlat de un
tehnolog italian, oferind stabilitatea
calității produsului.
În present, cafeaua Excelsior este
prezentă și pe piața Republicii Moldova. Produsul poate fi procurat în
magazinele din țară, dar poate fi
comandat de acasă sau de la oficiu,
cu livrarea gratuită, la numărul de
telefon 022 47 11 11.
Angajații companiei în fiecare zi vor
depune eforturi maxime pentru ca
dvs. să puteți savura această cafea
deosebită.
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str. Mihail Sadoveanu 4
MD 2044 Chişinău, Republica Moldova
URL : www.mos-ion.md

GSM : +373 79/ 430-132
E-mail: alex.chirtoca@gmail.com

«NERDICA» S.R.L.

s. Horești, r-nul Ialoveni

GSM: +373 611 46 083
E-mail: nucservis@gmail.com

NUCMIGDAL
Pavilion 3, stand 14

SUC DE MERE DE STOARCERE DIRECTĂ,
100% NATURAL

MATERIAL SĂDITOR DE NUC ÎN GHIVECE NUTRITIVE
NUCMIGDAL este o pepinieră inovatoare, cu o infrastructură dezvoltată. În prezent, producem și comercializăm material săditor de nuc, cultivat în ghivece nutritive. Astfel, puieții de nuc se plantează cu o

Revenind la tradiții, compania Nerdica S.R.L. a
lansat producerea sucului din mere, de stoarcere
directă, cu ambalare în Bag-in-Box de 3, 5 și 10
litri. Se produce exclusiv din mere proaspete autohtone, utilizându-se procesarea minimă: spălarea - zdrobirea - presarea merelor - pasterizarea
- ambalarea sucului, ceea ce permite păstrarea

cantitate de 6-7 kg de sol, înrădăcinându-se 100 %.
Creșterea anuală nu se scurtează. Deci, coroana se
obține cu un an mai devreme, având un lemn sănătos
și bine maturat.

maximală a gustului și aromei merelor moldovenești. Ambalajul modern cu robinet păstrează prospețimea și este comod de utilizat pentru
consumatori. După deschiderea pachetului sucul poate fi păstrat la temperatura mediului timp
de 10 zile.
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str. Vasile Alecsandri, 35/ А
MD-2009, Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 67/ 441-042
GSM: +373 67/ 441-041
E-mail: omnibus-md@yandex.ru

REVISTA OMNIBUS / САД, ОГОРОД, ПОДВОРЬЕ
Pavilion 3, stand 28

Revista științifică și educațională lunară destinată proprietarilor de terenuri. Peste 25
de ani pe piață.
Un ajutor de nădejde în fiecare casă, gospodărie, la vilă, titular al Premiului Internațional de Calitate (BID, Madrid).
Revista conține sfături utile privind creșterea și protecția plantelor și animalelor de
casă.
Împărtășim experiența apicultorilor. Destăinuim secretele culinarilor profesioniști.
Ajutăm la cumpărarea celui mai bun material săditor. Oferim sfaturi de menținere a
sănătății.

Bd. Th. Pallady nr.51, sector 3, Bucuresti
www.oti.ro

Telefon: +40 232 231 127, +40 720 070 374
Email: iasi@oti.ro

GRUPUL DE FIRME OTI
Pavilion 2, stand 50

OTI ÎȚI OFERĂ SOLUȚII PENTRU SPECIFICUL
AFACERII TALE!

Cu o varietate de produse, atent gândite și specializate pentru a acoperi eficient orice nevoie pe care
afacerea dumneavoastră o are, OTI vă oferă gama de
ambalaje de care aveți nevoie. Fie că vorbim despre
brânzeturi, legume/fructe, carne sau, de ce nu, prăjituri, vă putem furniza caserolele potrivite.
Pungile alimentare OTI respectă normele de siguranță alimentară, fiind certificate Larex România. De dimensiuni generoase, produse din polietilenă virgină

și cu o desprindere fără probleme din rolă, pungile
alimentare Eko și-au câștigat încrederea și loialitatea
clienților.
Sacii SOLID EXTRA sunt ideali de folosit în bucătărie,
restaurante, spații publice datorită rezistenței și grosimii pe care o au. Se desprind ușor din rolă, fiind pretăiați, iar materialul din care sunt fabricați este conceput pentru greutăți mari, dar și obiecte ascuțite, fiind
rezistenți la perforare.
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str. Toma Ciorbă, 20, bir. 6
MD-2004 Chişinău,
Republica Moldova

GSM : +373 69/ 802-896
E-mail: peopleinneed@peopleinneed.cz
URL : http://www.clovekvtisni.cz/en/humanitary-aid/country/ moldova/programs

PEOPLE IN NEED
Pavilion 2, stand 49

str. Pădurii, 36 MD-2002
Chişinău, Republica Moldova
URL : www.petruzalek.md

Tel. : +373 22/ 63-96-66
GSM : +373 69/ 37-61-56
E-mail: tudor.melnic@petruzalek.md

I.C.S. «PETRUZALEK» S.R.L.
Pavilion 2, stand 22

TEHNOLOGIA PATENTATĂ
TEMPER EVIDENT

100% material reciclabil
People in Need este lider în promovarea și dezvoltarea sectorului agricol ecologic din Republica Moldova. Dezvoltarea este promovată prin școlarizarea
producătorilor agricoli, dezvoltarea infrastructurii de
piață, promovarea intereselor producătorilor agricoli
ecologici prin construirea dialogului cu factorii de de-

cizie la nivel guvernamental, cu scopul ajustării legislației și politicilor în agricultura ecologică.
Susținerea agriculturii ecologice în Moldova este finanțată de Guvernul Olandei, Agenția Cehă de Dezvoltare și USAID.

Tehnologia patentată TEMPER EVIDENT® nu permite deschiderea containerului
fără deteriorarea sigiliului.
Tehnologia Safe-T-Fresh mărește durata de viață a produsului de până la 33%*
- Închidere ermetică
- Transparența maximă a containerului
- Design atractiv
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str. Petricani nr.84, et.3 of.3,
MD-2059
Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 60/ 57-32-67
E-mail: info@pomusoare.md
URL: www.pomusoare.md

AO ”POMUȘOARELE MOLDOVEI”

mun. Balti, str. Puskin 19
URL: www.procore.md

Tel.: +373 231 92546 ; +373 69950292
E-mail: pro_co_re@yahoo.co.uk

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ “PRO COOPERARE REGIONALĂ”

Pavilion 3, stand 38

Asociaţia Obştească „Pomuşoarele Moldovei” are ca
scop promovarea și dezvoltarea tradiției producerii
de pomuşoare. Asociaţia promovează tehnologiile
avansate prin oferirea asistenţei în dezvoltarea afacerilor, promovarea unor politici din domeniu, marketing, cooperare etc.
Asociaţia aspiră să contribuie la creșterea productivității și a veniturilor producătorilor de pomușoare din
Republica Moldova.
Asociaţia tinde spre dezvoltarea durabilă a sectorului
producerii de pomuşoare şi pentru sporirea veniturilor populaţiei rurale. Aceasta se realizează prin ofe-

Pavilion 2, stand 45

rirea asistenţei în dezvoltarea afacerilor, şi aplicarea
tehnologiilor avansate.
Asociaţia îşi propune să devină o organizaţie profesionistă, să atragă mai mulţi membri în reţea, să-şi asigure o durabilitate prin oferirea serviciilor de calitate.
Asociaţia acorda asistenţă producătorilor privind
tehnologiile moderne de producere şi operaţiuni
post-recoltare, prin suport informaţional specializat
cum ar fi asigurarea transferului de cunoştinţe și prin
organizarea schimburilor de experienţă în cadrul
”Școlilor de Câmp”.

Asociaţia „Pro Cooperare Regională” contribuie la promovarea şi susţinerea iniţiativelor societăţii civile prin
intermediul activităţilor socio-economice şi crearea condiţiilor de cooperare regională a populaţiei din Republica Moldova.

Activitățile de bază ale organizației:
1. Servicii de extensiune/consultanță în domeniul afacerilor agricole, instruire, vizite de studiu și schimb de
experiență pentru antreprenori și fermieri privați.
2. Suport financiar și consultanță ONG-lor din zona rurală în vederea stabilirii de parteneriate cu APL-ri și
agenți economici pentru soluționarea problemelor stringente din comunitate.
3. Instruire în vederea consolidării capacităților ONG-lor și APL-lor în accesarea de fonduri și scrierea proiectelor.
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Mun. Chișinău, MD-2001
Bd. Ștefan cel Mare 65, of. 901
URL: www.procreditbank.md

Tel: 0800-000-10
+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale
E-mail: office@procreditbank.md

BC “PROCREDIT BANK” SA
Pavilion 2, stand 20

str. Lisabona 2/2 of. 10
URL: www.realchimie.md
E-mail: realchimie@gmail.com

Tel.: +373 22/ 24-14-64
Fax: +373 22/ 24-14-64
GSM: +373 69/ 13-67-63

S.C. «REALCHIMIE & CC» S.R.L.
Pavilion 2, stand 7

FINANŢARE CU GARANŢII INOVFIN
tă posibilitatea de finanțare inovatoare a investițiilor în
echipamente și mijloacele circulante la condiţii avantajoase:
- Garanție oferită de Fondul European de Investiții
pentru 50% din valoarea creditului;
- Garanţia se oferă gratis şi nu implică cheltuieli adăugătoare din partea clientului;
- Perioadă extinsă de rambursare de până la 10 ani în
funcție de destinație;
- Plan de rambursare adaptat specificului activității.

La începutul lunii martie 2016, ProCredit Bank a anunţat lansarea programului nou de garantare InnovFin,
acordat de către Fondul European de Investiţii şi destinat spijinirii proiectelor de modernizare a sectorului
de producere.
Oferind credite prin Programul InnovFin, ProCredit
Bank susţine clienţii săi în creșterea avantajului competitiv prin implementarea inovaţiilor în afacerea lor.
Creditele eliberate prin Programul InnovFin reprezin-

Garanţia oferită de către Fondul European în cadrul
programului de finanţare a proiectelor inovatoare înseamnă abordare flexibilă în privinţa gajului şi oferă
clienţilor acces la finanţare în condiţii de însuficienţă
a garanţiilor.
Programul InnovFin este oferit de către Fondul European de Investiții, în parteneriat cu ProCredit Bank, în
baza programului Orizont 2020 - Programul-Cadru al
Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare.

S.C. „Realchimie & CC” S.R.L. soluții exclusive pentru producătorii agricoli
Activitatea companiei:
- Importul și comercializarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanţilor
- Comercializarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanţilor pentru creșterea produselor BIO
- Comercializarea materialului semincer de culturi de
câmp

- Consultanță profisională, cu elaborarea schemelor
de protecție pentru fiecare cultură agricolă.
S.C. „Realchimie & CC” S.R.L. este importatorul și distribuitorul oficial în Republica Moldova a două companii chimice mari:
- Novachem din SUA
- Agchem Rolfes Group din Africa de Sud.
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s. Văsieni, r-nul Ialoveni,
Republica Moldova
site: rifero.md

GSM: +373 069/ 313-800
E-mail: info@rifero.md

VIONISERVICE S.R.L.
Teren 2, stand 5

str. 31 August 47
MD-6526 s. Mereni, r-nul Anenii Noi,
Republica Moldova

Tel. : + 373 265/ 55-444; 54-303
Fax : + 373 265/ 55-444; 54-303

«SALAMER-COM» S.R.L.
Teren 4, stand 30

GUSTUL MOLDOVEI
“RIFERO” – BOMBOANE ASORTATE DE CIOCOLATĂ

Compania Salamer-Com a fost fondată în anul 1999, începând ca o
afacere de familie în satul Mereni,
raionul Anenii Noi. Pe parcursul
anilor, cu investiții constante în calitate, modernizare și servicii, Salamer a reușit să-și fidelizeze clienții
prin produse din carne de cea mai
înaltă calitate, produse tradiționale,
dar și inovative.
Gustul și calitatea ramân și astăzi
prioritatea nr.1, iar pentru a asigura și menține un standard înalt,
mezelurile și produsele din carne
sunt disponibile exclusiv în reteaua
de magazine SALAMER, prezentă
în cea mai mare parte a Republicii
Moldova.

Împlinește-ți dorința de a trai o nouă experiență a
gustului încercând asortimentul de la Rifero Gustul
Moldovei. Într-o singură cutie găsiți cele cinci produse, fabricarea cărora are loc doar din fructele și semințele crescute cu drag pe meleagurile Moldovei.

Bomboanele Gustul Moldovei sunt un cadou ideal
pentru diverse ocazii, care vor completa masa de sărbătoare și vor încălzi sufletele moldovenilor aflați în
străinătate.
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Gsm: +373/ 69 141 969

„SEED-TRADE” S.R.L.

str.Calea Ieșilor, 28
MD-3101, mun.Bălți,
Republica Moldova

Tel.: 0231-33151, fax: 0231-30221
E-mail: selectia3@gmail.com
URL: www.agriculture.cia.md

IP INSTITUTUL DE CERCETĂRI
PENTRU CULTURILE DE CÂMP „SELECȚIA”

Pavilion 2, stand 3

SORGUL ESTE CULTURA VIITORULUI
(AMIDON, ETANOL, FURAJ, PRODUS ALIMENTAR)

Pavilion 2, stand 41

SOIUL DE GRÂU COMUN MELEAG

Soiul de grâu comun Meleag, creat la IP Institutul de
Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”, a fost
inclus în Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii
Moldova în anul 2013.
Varietatea erythrospermum. Soi de tip semiintensiv,
semitimpuriu, cu talia medie a plantelor de cca 90
cm, cu rezistență bună la căderea plantelor. Masa
medie a 1000 de boabe este de cca 40 g. Conținutul
mediu de proteine este de 14,3%, conținutul mediu
de gluten umed – 30%.

Potențialul de producție în condițiile din stepa Bălțului constituie 8,5-9,0 t/ha de boabe. Norma de semănat e de 5,0-5,5 mil semințe la ha.
Soiul Meleag este unul din standardele naționale în
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante a
Republicii Moldova.
În anul 2016 pe câmpurile agrofirmei „Gospodarul-Rediu” S.R.L. din raionul Fălești, Republica Moldova (conducător Kiktenco N.), pe o suprafața de 5 ha
s-a recoltat în medie câte 11,2 t/ha de boabe.
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str. Armenească, 100, Chișinău
URL: www.aoseminte.md
facebook: facebook.com/aoseminte

tel./fax: +373 22/ 22 01 46
GSM: +373 69/ 63-21-99
E-mail: daniela.olarumd@gmail.com

AO-SEMINȚE

MD 2070 CHIŞINAU,
or. CODRU, str. VIERUL 59
Site web: www.agriculture.md

Tel. 079726817
e-mail: petruiliev27@gmail.com

ASOCIAŢIA CULTIVATORILOR DE CARTOF
DIN REPUBLICA MOLDOVA, „SOLANA-M”

Pavilion 2, stand 38

Pavilion 2, stand 31

Asociaţia cultivatorilor de cartof din Republica Moldova “Solana-M” are ca scop:
Compania „AO-Semințe” - reprezentant agricolă. În anul 2013 SAKATA își marchează activitaoficial și exclusiv al SAKATA Vegetables tea de 100 de ani, fiind una dintre puținele companii
care a ajuns la această etapă. Pe lângă semințe de
Europe în Republica Moldova
AO-Semințe oferă un sortiment variat de semințe de
legume profesionale. SAKATA este unul din liderii
mondiali în producția de semințe de legume și flori. Soiurile și hibrizii creați de companie oferă performanțe și formează standarde noi pentru industria

legume, comercializăm și semințe de flori din gama
profesională și hobby, îngrășăminte minerale, produse de uz fitosanitar și sisteme de irigare. Activăm în
domeniul horticol de peste 20 de ani și oferim consultații bazate pe experiență.

- Consolidarea eforturilor persoanelor fizice şi juridice cointeresate în producerea cartofului şi legumelor,
pentru crearea condiţiilor optime de manifestare a
intereselor comune în realizarea producţiilor mari şi
calitative, competitive pe piaţa internă şi externă;
- Promovarea şi susţinerea prin diverse mijloace a
producerii ecologice;
- Promovarea progresului tehnic în producerea şi valorificarea cartofului şi legumelor;

- Furnizarea seminţelor de calitate superioară
- Testarea şi promovarea soiurilor noi;
- Elaborarea şi realizarea programelor de instruire în
domeniu;
- Stabilirea legăturilor de colaborare cu alte organizaţii;
- Protejarea intereselor producătorilor de cartof şi legume.
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43 Chemin des Clastres-Route Nationale 7
84430 Mondragon France
http://catalogue.starfruits-diffusion.com/?lang=ru

Nif : FR 02 320 378 904
tél : 00.33.(0)4.90.40.07.07
fax : 00.33.(0)4.90.40.98.10

SOCIÉTÉ STAR EXPORT
Pavilion 2, stand 47

RM mun.Chisinau,
str. Feredeului 12
www.sumagro.md

Tel./fax +373 22/ 276062
info@sumagro.md

SUMAGROSERVICE SRL
Pavilion 2, stand 6

AXTRA XB

STAR EXPORT este o asociație formată din patru pepiniere în sud-estul Franței, specializate în producerea
și exportul materialului săditor: răsaduri și portaltoiuri
de pomi fructiferi.
Pepinierele noastre de material săditor sunt situate
pe o suprafață de peste 100 de hectare, iar suprafața
destinată obținerii portaltoiurilor este de 30 de hectare. Activitatea noastră de cercetare și cooperarea
cu centrele de cercetare internaționale și institutele în
domeniul horticulturii permit
asociației noastre să dețină o poziție de frunte printre
pepinierele pomicole din lume.

Oferim o gamă largă de material săditor de selectie
cu statut de «VF» (fără viruși), care asigură crearea
unei livezi sănătoase, omogene și bine întreținute:
caise, cireșe, prune, piersici, nectarine, mere și pere.
Toate produsele noastre sunt aprobate de Ministerul Francez al Agriculturii și controlate de Organizația
CTIFL (Centrul Tehnic Interprofesional în domeniul
producției de fructe și legume), și beneficiază de
dreptul de a deține simbolul garanției calității INRA-CTIFL și certificare fitosanitară.

Combinaţia specială de enzime, creată pentru a îmbunătăţi valoarea nutriţională a furajelor. Compoziţie:
Produs de fermentaţie al Trichoderma reesei endo1,4- β-xilanază endo-1,3(4)- β-glucanază Rate de includere: Curcani pentru îngrășat și curcani pentru
reproducţie, găini ouătoare și de reproducţie, se utilizează 0,5-1 kg/tonă (0,05-0,1%) de furaj finit, încorporat direct sau prin intermediul unui premix.

Pentru toate celelalte utilizări la păsări, inclusiv la speciile de păsări minore, purcei, porci la îngrășat se utilizează 0,25-1 kg/tonă (0,025-0,1%) .
Stabilitate în timpul procesării: Produsul își menţine
eficacitatea, inclusiv în furajele tratate termic de pâna
la 90°C.
Ambalaj: Axtra XB este disponibil în saci de 25 kg.
Producător: Danisco Animal Nutrition, Finlanda.
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Str. Puşkin 47/1, bloc A, oficiul 2
MD 2005, Chişinău, Moldova

Syngenta Agro SRL
Str. Puşkin 47/1, bloc A, oficiul 2
MD 2005, Chişinău, Moldova

Tel.: +373 22 243 275
Tel./ Fax: +373 22 204 750
www.syngenta.md

Tel.: +373 22 243 275
Tel./ Fax: +373 22 204 750
www.syngenta.md

SYNGENTA AGRO SRL

SYNGENTA
AGRO SRL
Pavilionul: Nr. 2 Standul Nr.18

str. Bolgarscaia, 87 of. 11
MD-6104or. Ceadir-Lunga,
UTA Gagauzia

GSM: +373 69/ 10-83-02
allspworld@gmail.com
https://www.facebook.com/allspiceworld/

TATTI LUX S.R.L.
Pavilion 3, stand 36

Pavilionul: Nr. 2 Standul Nr.18

NOUTĂŢI ÎN PORTOFOLIUL SYNGENTA

NGENTA

NOUTATE

NOUTATE

FORCE 1,5 G - noul insecticid pentru culturile
de floarea soarelui, porumb şi cartofi, combate insectele prin acţiune de vapori, stomacală şi de contact şi nu este sistemic în interiorul plantei. Oferă şoc rapid şi control de lungă
durată.
Recomandări de aplicare: Prin încorporare în
sol concomitent cu semănatul culturii.
Substanţa activă: 15 g/kg teflutrin

ste un erbicid postemer54
de porumb.
Acţionează
monocotiledonate şi di-

MIRODENII „PENTRU BASTURMA”

MILAGRO PLUS este un erbicid postemergent pentru cultura de porumb. Acţionează
împotriva buruienilor monocotiledonate şi dicotiledonate anuale şi perene prin intermediul
acţiunii combinate ale celor 2 substanţe active
din clase chimice diferite pe care le conţine.
Recomandări de aplicare: Prin stropirea
semănăturilor în faza de 2-6 frunze ale culturii.
Substanţe active: 220 g/l dicamba, 50 g/l nicosulfuron

Ingrediente: chaman, boia de ardei, usturoi, pudră de
chili, pudră de coriandru, busuioc, cimbru, hamei-suneli.
O altă noutate de la All Spice World. Condimentele
conțin numai ingrediente naturale de cea mai înaltă

calitate, nu conțin sare, conservanți, coloranți, arome
artificiale.
Aceste condimente vă permit să gătiți acasă bucate
delicioase în cele mai bune tradiții, chiar dacă sunteți
bucătari începători.
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s. Valea Trestieni,
r-nul Nisporeni, Republica Moldova
URL : www.lavandademoldova.com

GSM : +373 68/ 22-22-71
E-mail: ulinici_nicu@yahoo.com

«ULINICI NICU VICTOR» G.Ț.

str. Constantin Tănase 9, bir. 512
URL: www.capmu.md

Tel.: +373 22/ 222-479; 222-465
Fax: +373 22/ 244-469
E-mail: capmu@capmu.md

UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA ȘI
MONITORIZAREA PROIECTELOR ÎN DOMENIUL AGRICULTURII,
FINANȚATE DE BANCA MONDIALĂ

Pavilion 2, stand 13

BRANDUL „LAVANDA DE MOLDOVA”

Compania noastra oferă un asortiment larg de
buchete și pungi cu levănțică frumos mirositoare. Aveți posibilitatea să alegeți dimensiunea și
culoarea pungii, toate sunt de brandul „Lavanda
de Moldova”. Producem si ulei esential de levănțică, 100% natural.

Pavilion 2, stand 29

PROIECTUL „AGRICULTURA COMPETITIVĂ
ÎN MOLDOVA” (MAC-P)
Obiectivul Proiectului „Agricultura competitivă în
Moldova” (MAC-P) vizează sporirea competitivității
sectorului agroalimentar al Republicii Moldova prin
susținerea modernizării sistemului de management
al siguranței alimentelor, facilitarea accesului producătorilor agricoli la piețe și integrarea practicilor agricole de mediu și a celor de management durabil al
terenurilor.
Începând cu anul 2014, în cadrul proiectului este implementat programul de granturi investiționale „Facilitarea accesului la piețele de desfacere”, care prevede asocierea agricultorilor din domeniul horticol în
grupuri de producători şi susținerea acestora în efectuarea investițiilor în tehnologii destinate infrastructurii post-recoltă. A doua finanţare adiţională acordată
Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova, în
valoare de 10 mil. dolari SUA, prevede continuarea
stimulării investiţiilor în infrastructura post-recoltă din
sectorul horticol, dar și extinderea suportului asupra a
două sub-sectoare noi: colectarea şi procesarea mierii şi laptelui.
Un grant acordat în cadrul acestui program constituie cel mult 50% din valoarea investiţiei eligibile, cu
un plafon de 350 mii dolari SUA per grup de producători. Grupurile de producători vor asigura co-finanțarea celeilalte porțiuni de minim 50% din valoarea
investiției eligibile.
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str. A. Mateevici, 79 а
MD-2050 com. Stăuceni,
mun. Chişinău, Republica Moldova
URL : www.asociatianuciferilor.moldagro.md

GSM : +373 69/ 55-70-37
GSM : +373 79/ 13-27-98
E-mail: gajim@mail.ru

A.O. «UNIUNEA ASOCIAȚIILOR PRODUCĂTORILOR
DE CULTURI NUCIFERE DIN REPUBLICA MOLDOVA»
Pavilion 2, stand 35

str. Prieteniei, 39,
MD-6512 s. Bulboaca,
r-ul Anenii Noi, Republica Moldova
URL: www.apismd.com

GSM +373 69/ 99 25 22,
tel./fax +373 22/ 855 076
E-mail: vastdial@apismd.com

S.C. VASTDIAL & CO S.R.L.
Pavilion 3, stand 20

CARPATICA® - SOI DE NUCI URIAȘE,
REZULTATUL MUNCII DE MULȚI ANI.

Nucile acestui impresionant soi ating până la 90 mm
lungime și o greutate de până la 55 g. Astfel de forme
de nuci sunt rareori întâlnite în natură. Carpatica® fascinează prin dimensiune, miezul uriaș și gustul specific care îl amintește pe cel de alună.

Carpatica® poate fi cultivat cu succes în livadă, dar
fiind unul de nișă, suprafețele cultivate trebuind să
rămână restrânse pentru a putea regrupa producția
și menține un preț înalt de comercializare (+40% față
de prețul nucilor obișnuite).

”Vastdial & Co” propune o gamă variată de miere, în
diferite vase de sticlă. Astfel, puteți savura miere de
salcâm, miere de tei, miere de salvie, miere de floarea soarelui, miere polifloră. Mierea conține peste
300 de compuși benefici pentru sănătate. Din aceștia, aproximativ 100 sunt obținuți de la albine, iar 200
din nectarul florilor. De aceea, toate tipurile de miere
par a fi identice, deși se deosebesc radical prin gust
și consistență.

Pentru a putea gusta și compara fiecare tip de miere,
vă propunem un set din 6 borcănașe cu miere diferită, care este și un cadou minunat și sănătos pentru
cei dragi.
Mierea Imperiul Apis este naturală, de calitate superioară, fără adaosuri. Fiecare lot de miere se testează
în laboratoare.
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str. Petricani 33, Chișinău,
Republica Moldova

Tel.: +373 22/ 31-22-00
GSM: +373 68/ 55-98-55
E-mail : vitafortoficiu@mail.ru

Î.C.S. “VITAFORT -COMBIFEED” S.R.L.
Pavilion 2, stand 9

BIBOLATTE

Argumentele pentru a folosi Bibolatte:
- BIBOLATTE, datorită compoziției sale speciale, este
un furaj foarte gustos pentru purcei.
- BIBLOATTE conține 50% lapte praf nedegresat care,
administrat în formă lichidă purceilor, poate înlocui
parțial sau total laptele de scroafă.
- BIBOLATTE compensează producția slabă de lapte
a unor mamele.
- Prin administrarea de BIBOLATTE, pe lângă alăptarea scroafei, procesul de înțărcare se va derula în
siguranță, deoarece trecerea la consumul de furaj va
fi rapidă.

Pe lângă scroafă, furajați purceii cu BIBOLATTE, din
două motive:
• omogenizează dezvoltarea purceilor la înțărcare,
• compensează producția redusă de lapte a scroafei.
Astfel, după înțărcare, trecerea la consumul de furaj
va fi rapidă.

Chișinău, Republica Moldova
URL : www.zernoff.md

Tel. : +373 22/ 52-90-03
GSM : +373 62/ 16-21-04
E-mail: sales@zernoff.md

«ZERNOFF» S.R.L.
Pavilion 2, stand 52

DARNIC

Darnic este un co-produs bogat în proteină, rezultat din producția de etanol. Acesta
se produce la fabrica Zernoff, cea mai mare
distilerie din Moldova. Utilizarea acestuia
ca ingredient pentru hrana animalelor este
bine documentată atât din punct de vedere energetic, cât și ca supliment de proteine. Darnic servește ca o alternativă fiabilă
și rentabilă pentru mai multe ingrediente
folosite în alimentația animalelor, cum ar fi
șrotul de soia.
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ул. Спортивна 8, Львов, Украина
www.plants-club.ua

Tel.: +3800630430111 (Viber, WhatsApp)
E-mail: instrument@plants-club.ua
Tel.: +380504428020 (Viber, WhatsApp)
E-mail: kyiv@plants-club.ua

PLANTS CLUB / КЛУБ РОСЛИН (КЛУБ РАСТЕНИЙ)
Pavilion 3, stand 32

PLANTS CLUB – UN FURNIZOR DE ÎNCREDERE AL INSTRUMENTELOR
PROFESIONALE ȘI AL PRODUSELOR PENTRU GRĂDINĂRIT
Benzi pentru altoit Buddy Tape (Japonia) și
Maxi Film (Italia)
Soluție inovatoare pentru altoirea pomilor fructiferi, trandafirilor și a viței de vie. Benzile elastice și autoadezive permit o
fixare simplă, rapidă și fiabilă a grefei cu stoc și asigură șanse
mai mari de acceptare a grefei.

Dispozitiv pentru altoit Omega Uno
(Germania)
Cea mai bună alegere pentru a face butași cu grefă în formă
de Ω. Permite conectarea sigură a grefei la stoc cu o singură
tăiere. O lamă poate face până la 50.000 de inoculări. Simplu și sigur la utilizare, fixat ușor și rapid, iar o pedală scurtă
asigură o funcționare convenabilă.

Secatori profesionali ARS VS (Japonia)
Una dintre cele mai bune unelte de grădinărit din lume:
• călirea specială și unghiul agresiv de ascuțire a lamelor
• pârghie de tăiere îmbunătățită și fiabilitatea incredibilă a
pieselor
• design ergonomic și operare ușoară cu o singură mână
• întreținere simplă și autocurățire.
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