Calitatea produselor agroalimentare

RECOMANDĂRI PRIVIND
ASIGURAREA CALITĂŢII
ŞI COMPETITIVITĂŢII
PRODUSELOR
AGROALIMENTARE
Simpozionul ştiinţifico-practic cu genericul
„Încă o dată despre calitatea produselor agroalimentare”, a identificat următoarele recomandări privind
acţiunile ce urmează să fie întreprinse pentru a asigura o dezvoltare durabilă a domeniului, chiar şi în
condiţiile dificile cu care se confruntă ţara.
Conservarea şi sporirea fertilităţii solului
1. Implementarea asolamentelor zonale cu o
cotă de 20-25 la sută a culturilor leguminoase, inclusiv de 10-15 la sută a ierburilor perene.
2. Aplicarea sistemului de lucrări pentru conservarea solului (mini-till, no-till).
3. Încorporarea în sol a îngrăşămintelor organice, composturilor, îngrăşămintelor verzi.
4. Utilizarea resturilor vegetale în calitate de îngrăşământ organic. La fiecare tonă de paie încorporată în sol se aplică 10 kg de azot.
5. Implementarea în mod obligatoriu a sistemului
de agrotehnică antierozională pe terenurile în pantă.
6. Cartarea agrochimică a solului o dată în 5-6
ani cu determinarea conţinutului de humus, azot,
fosfor, potasiu şi microelemente.
Potenţialul genetic şi calitatea produselor
agricole
1. Fortificarea cercetărilor ştiinţifice privind
crearea, testarea, omologarea, multiplicarea, implementarea şi comercializarea soiurilor şi hibrizilor
competitivi de plante agricole cu un potenţial genetic înalt de productivitate şi rezistenţă sporită la
acţiunea factorilor biotici şi abiotici nefavorabili,
prin amplificarea în procesul de ameliorare a nanobiotehnologiilor, metodelor genetice moderne şi biologiei moleculare.
2. Aplicarea pe larg a fitoirigaţiei prin picurare
şi subterană în scopul dezvoltării unei agriculturi
de precizie, utilizării cât mai depline a potenţialului
genetic şi obţinerii unor recolte stabile, calitative şi
competitive pe piaţa europeană.
3. Subvenţionarea producătorilor de seminţe prin crearea unei infrastructuri performante de
calibrare, tratare şi ambalare a seminţelor soiurilor
autohtone competitive pe piaţa externă.
Masuri de asigurare a calităţii produselor
pomicole
1. Folosirea irigaţiei de colorare în cazul când
există pericolul că merele nu vor corespunde cerin-

ţelor după suprafaţa colorată. De asemenea, pentru
a contribui la colorarea merelor, în intervalele dintre
rânduri se va aşterne o peliculă specială, care reflectă în coroană razele solare incidente.
2. Terenul destinat înfiinţării plantaţiilor pomicole trebuie să fie irigabil.
3. Subvenţionarea irigării trebuie să fie o prioritate.
4. O verigă agrotehnică importantă, care asigură
calitatea fructelor, este procedeul de rărire a acestora.
5. Majorarea cotei de subvenţionare a investiţiilor legate de instalarea sistemelor antigrindină,
antiîngheț și antiploaie.
Protecţia integrată a plantelor şi calitatea
produselor agricole
Implementarea pe larg a sistemului complex de
protecţie integrată a plantelor, care asigură cantitatea şi calitatea înaltă a recoltelor principalelor culturi
agricole. Elaborarea unui plan de acţiuni sectorial
orientat spre fortificarea producerii şi aplicării mijloacelor ecologic inofensive de protecţie a plantelor.
Calitatea produselor agroalimentare procesate
1. Majorarea capacităţilor frigorifice, de transportare şi păstrare cu un grad înalt de siguranţă
tehnică la etapele de post recoltare şi procesare a
materiei prime agricole; utilizarea ambalajului modern (sticlă, material „Bio”), care va evita migrarea
elementelor toxice în produs şi alte urmări asupra
mediului ambiant; evitarea încărcăturii termice excesive asupra produsului prin excluderea tehnologiilor depăşite tehnic, tehnologic şi în timp.
2. Implementarea în practicile de laborator a
„Metodologiei decelării alimentelor falsificate şi
neconforme” în scopul evitării apariţiei pe piaţă a
unor produse alimentare neconforme şi falsificate.
3. Implementarea integrată a standardelor de calitate seria ISO 9000, ISO 22000 pentru evitarea riscurilor şi asigurarea trasabilităţii în lanţul alimentar.
4. Modernizarea tehnică şi tehnologică a întreprinderilor prelucrătoare în scopul ameliorării calităţii
producţiei şi valorificării pieţelor noi de desfacere.
Conformarea la standardele UE
Majoritatea producătorilor și exportatorilor din
Republica Moldova nu cunosc și nu aplică standardele internaţionale. Reţelele de comerţ din UE au elaborat pentru fructele şi legumele proaspete și alte produse standardul internaţional „GlobalG.A.P.”, la care
s-au conformat doar 8 producători de fructe şi legume proaspete din țara noastră. Urmează să fie elaborat un program naţional pentru export, care convenţional poate fi numit Programul „EXPORT PLUS”, cu
cerinţe majore obligatorii către producătorii agricoli
şi exportatorii de produse agroalimentare.
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