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Toată viața izvorăște din solul de sub
noi, iar moldovenii au unele dintre cele mai
bogate soluri de pe planetă. "Cer-
noziomul" este un pământ foarte fertil,
negru închis care va crește cel mai mult și
este peste tot în această țară.

Deasupra acelui sol, este o forță de
muncă harnică și calificată care, de gene-
rații, a cultivat acest pământ și a luptat fără
sfârșit pentru a cultiva culturi, pentru a-și
hrăni familiile. Alimentelor reprezintă
40% din PIB-ul Republicii Moldova și 45%
din exporturile sale în peste 70 de țări.

Organizația de Promovare a Exportului
și Investițiilor din Moldova (MIEPO) re-
marcă faptul că Moldova are șapte Zone
Economice Libere cu scutiri fiscale și acor-
duri de liber-schimb care oferă comerț
duty-free unui număr total de 880 mil-
ioane de persoane.

Aproximativ 75% din terenurile
moldovenești sunt utilizate pentru agricul-
tură, cea mai mare rată din Europa și
aproape dublă față de cea a SUA, la 40%.

Etica muncii moldovenilor a fost conso-
lidată în timpul ocupației sovietice, când
toată lumea trebuia să lu-
creze sau să studieze, iar
terenul a fost folosit pentru
fermele colective. Un spirit
de cooperare și dedicare a
muncii a construit o forță de
muncă foarte productivă.

După destrămarea Uniu-
nii Sovietice la începutul
anilor 1990, terenul a fost
privatizat, dând fiecărei
familii aproximativ 4-6
hectare (1,5-2,5 ha). Dar
acest lucru a creat un
mozaic de ferme foarte mici,
care sunt extrem de inefi-
ciente cu utilaje moderne.

De-a lungul ultimelor
două decenii, mozaicul a
erodat, prin transferuri de
terenuri, acorduri, asociații
agricole și cooperative de
servicii. Acest lucru a sporit
eficiența, dar accesul insufi-
cient la credite și asigurarea
culturilor face încă dificilă
agricultura pe scară largă.

Iunie                    Prima zi      ultima zi
Durata zilei     15:38         15:50
Răsărit de soare    5:13           5:12
apus de soare   20:52         21:03
lună plină                 9th
Med. Temp.             19.4°C
Precipitațiilor          8.9 cm

Sărbători și Zile speciale
1 - Ziua internațională a copiilor
5 - Ziua Mondială a Mediului
21 - Iunie Solstițiul
23 - Ziua statalității

Luna aceasta: Balanul
Nou and Duruitoarea Noua. 

Fotos: Clic 

Agricultura dezvoltă
economia Moldovei

Vacile înseamnăbani pentru familiile moldovenești Moldova frumoasă
Moldovenii au un lanț de producție efi-

cient pentru lapte și produse lactate, care
permit intrarea ușoară în comerț.

Nu exista o industrie a produselor lac-
tate  în America, deoarece toate fermele
mici au dat drumul celor mari în
apropierea procesatorilor de produse lac-
tate.

Dar aici, în Moldova, mii de familii dețin
vaci. Cu acest animal, ei obțin un venit
constant și câștigă bine atunci când este
timpul să vândă.

Iată o zi obișnuită în viața unei familii
moldovenești cu o vaca: În primul rând,

cineva va mulge vaca, de obi-
cei înainte de răsărit, ia
puțin lapte pentru familia lui
iar restul se pune într-o
găleată sau bidon, pe care o
vor duce cu mâna, cu căruța,
într-o stație de colectare din
apropiere, de obicei con-

dusă de cineva din comunitatea lor. Suma
pe care o aduc este înregistrată și se
plătește în fiecare lună.

Unii oameni câștigă bani prin echiparea
căruțelor sau a camioanelor lor cu con-
tainere mari și transportând lapte către
stațiile de colectare pentru oameni.

Vacile trebuie hrănite zilnic, iar în tim-
pul verii, aceastia, de obi-
cei,sunt duse  pe câmp și
lăsate câteva ore, pentru a
paște iarbă. O frânghie
sau un lanț atașat de o
miză în pământ le
împiedică să fugă.

În unele sate, oamenii
se organizează
în grupuri și

merg cu vacile în cîmp, fiecare
familie oferind benevol anumite
zile în fiecare lună. Mamele,
părinții, bunicii și copiii par-
ticipă la toate, ducând zeci de
vaci din sat la un câmp, tinându-
le pentru câteva ore și aducîndu-
le acasă seara. Etichetele de
la  urechi  și instinctul fiecărei
vaci ajută ca acestea să ajungă
fiecare la casa lor.

Multe familii pot vinde vacile sau vițeii
mici la carne pentru a cîștiga bani.

Întrebare: Ce a spus
fermierul atunci când și-a
pierdut tractorul?

Răspuns: "Unde este
tractorul meu?" *
* Moldovenii: Această glumă este
amuzantă, deoarece nu este
amuzantă, la fel ca și "De ce a trecut
puiul?" Glumă. Umorul american!

Gluma lunii

Moldova este o țară frumoasă, cu peisaje minunate de
păduri, lacuri, râuri și terenuri agricole, cu puține clădiri în
vizor. Este asta din întâmplare? Nu; Este tot prin design.

Moldova este atât de lipsită de criminalitate și este atât
de frumoasă încât nu am decis dacă întreaga țară este doar
o comunitate mare închisă sau un mare parc național.

Două legi ajută păstrarea acestui teren atât de nedez-
voltat. Unul, făcut în mod clar cu secole în urmă, este că
nu sunt permise clădiri pe terenurile agricole în afara
satelor sau orașelor. S-ar putea localiza întreaga popu-
lație a țării pe o hartă, doar în jurul oricărui oraș și sat.
Deci, călătorind prin Moldova, când plecați dintr-o co-
munitate, tot ceea ce vedeți sunt păduri frumoase și
terenuri agricole până când veți ajunge la următoarea co-
munitate. Acest lucru este minunat pentru călător, dar
poate nu este atât de bun pentru oamenii care ar dori să

trăiască, așa cum
spun americanii;
"la țară."

Acest lucru nu
pare a fi un lucru
regional sau euro-
pean, ca fiind chiar
alături în România,
găzduiește drumuri
liniare.

Un alt lucru fru-
mos despre

Moldova este că guvernele dețin terenuri în jurul unor cor-
puri de apă. Deci, oriunde vedeți un lac, un iaz sau un râu,
nu veți vedea nici o casă. În America, lacurile și râurile
sunt împreună cu casele, docuri și bărci, ceea ce este
grozav pentru oamenii care locuiesc acolo, dar din nou ...

Alte motive câteva case sunt construite în apropierea
apei pot controla nivelul de apă, și lipsa de asigurare de
inundații.

Există excepții de la aceste reguli, dar nu am văzut
multe. Uneori (rareori) un agricultor sau un grup de
agricultori va construi un adăpost provizoriu în
apropierea terenului lor agricol pentru ca lucrătorii să se
relaxeze sau chiar să doarmă noaptea.

M-am bucurat de peisajul
aici timp de doi ani, dar nu mi-
am apreciat-o la fel de mult ca
atunci când un moldovean mi-a
explicat regulile. Acum, când
mă plimb în jurul unui lac, mă
uimesc de realizarea lor. Mă
relaxez și respir puternic și mă
bucur de frumosul peisaj al fru-
moasei Moldove.

Floarea soarelui este peste tot în Moldova, pe mai mult de 200.000 ha, cu 10.700 ha în orașul meu Rîșcani.

Am cerut 100 de moldoveni în ce
țară au crezut că au donat cel mai
mult ajutor Moldovei. O treime consid-
eră că România acordă cel mai mult
ajutor, urmată îndeaproape de Rusia.
Unul din cinci persoane a răspuns
fiecare cu Germania sau cu SUA.  

Potrivit OCDE, în perioada 2014-
15, UE a acordat cel mai mare ajutor
($134,8 milioane SUA), dar cel mai
mare donator dintr-o singură țară a
fost SUA ($108,6 milioane). România
a fost al doilea ($40,3 milioane)
Urmat de Japonia ($31,7 milioane).
Având în vedere populația, totuși,
fiecare român dăruie aproximativ $2,
mult mai mult decât 34 de cenți amer-
icani. Rusia oferă un ajutor foarte
puțin Moldovei, raportează FPRI și nu
se află pe lista donatorilor de Top 10.
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“Orice se poate
face în trei

moduri: corect,
incorect sau

moldovenească.”
Un Moldovean
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