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Rezumatul blocajelor



Agricultura organică și instituții generale

• Lipsa legislației naționale armonizate
• Problema cu certificare ecologică
• Acces insuficient la inputuri agricole cheie de înaltă calitate
• Capacitatea instituțională scăzută a asociațiilor de producători / 

exportatori
• Lipsa resurselor umane pentru facilitarea proceselor relevante în 

special în cadrul MARDM
• Transparența și accesul la informații privind exportul pentru IMM-uri
• Moldova nu este încă bine cunoscută ca țară de producție ecologică
• Accesul la finanțare pentru IMM-uri





Sectorul nucifer

• Lipsa de cunoștințe și materii prime ușor accesibile pentru 
producția ecologică

• Capacitate scăzută de depozitare / uscare pentru fermierii mici 
• Soiurile de nuc din Moldova sunt necunoscute și fără marcă pe 

piețele internaționale





Sectorul mierii

• Un risc puternic pentru producția ecologică de miere și chiar 
supraviețuirea albinelor din cauza agrochimiei și a lipsei de 
monitorizare în aplicarea acesteia

• Lipsa de teritorii unde apicultorii ar putea să-și pună stupii de albine 
cu o rază de cel puțin 3 km de la sursele de poluare. 

• Utilizarea ineficientă a capacităților de prelucrare în sectorul mierii.
• Utilizarea considerabilă a antibioticelor (pentru prevenirea / 

vindecarea de paraziții varroa și a altor dăunători) care ar putea 
pune în pericol exportul.

• Inexistența standardelor pentru exportul altor produse apicole: ceară 
de albine, propolis, polen, lăptișor de matcă, faguri și produse.





Sectorul cerealelor

• Numărul mare de parcele de teren abandonate, ferme mici și 
neperformante și lipsa de cunoștințe și experiență în agricultura 
ecologică a cerealelor

• Dominanța culturilor de mică valoare în producția de cereale și 
rotația restrictivă a culturilor

• Lipsa de materii prime (material de semințe certificate, produse 
fitosanitare) și capacitatea de procesare și depozitare a 
cerealelor ecologice.



Thank you for attention! – name@email.com
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