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3

Despre
Moldova

Abundența de zile însorite, în combinație cu
un nivel moderat de ploi și cel mai fertil sol din

UCRAINA

lume (cernoziomul), oferă în mod natural o
savoare deosebită fructelor crescute aici.
Colorate, naturale, crocante și suculente,
aromate și cu un gust balansat, dulce acidulat:
merele, prunele, cireșele, piersicile, caisele și
strugurii moldovenești reprezintă o adevărată

Situată între arcul estic al
munților Carpați și Marea

comoară. În lunile de vară și toamnă, Moldova
devine un adevărat paradis al fructelor.

ROMÂNIA
La nivel global, Republica Moldova se numără

Neagră, Republica Moldova

printre primele 10 țări exportatoare de mere și
prune și în top 20 de exportatori de struguri de

este o țară cu o zonă climatică

masă, caise, cireșe și vișine.

favorabilă pentru producerea

Cele mai importante piețe de export includ
țările CSI, în special Rusia, statele Uniunii

unei game diverse de fructe.

Europene, printre care România, Franța,
Germania, Italia, Austria, Spania etc.

MAREA
NEAGRĂ
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Mere
Gama variată a soiurilor de mere produse în Moldova
poate face față cerințelor și a consumatorilor care își
amintesc cu nostalgie despre gusturile copilăriei și
a celor care doresc să savureze ceva nou, mai puțin
tradițional.
Printre soiurile cele mai răspândite sunt: Florina, Golden
Delicious, Renet Simirenco, Idared, dar și Gala, Fuji,
Braeburn sau Granny Smith.
Cu un volum de producere tot mai mare, capacități de
sortare și depozitare moderne, merele moldovenești își

Disponibilitatea
merelor moldovenești
pentru export

găsesc consumatori fideli în Europa de Vest și Orientul
Mijlociu.

IAN

Moldova este în top 10

Florina

țări exportatoare de mere

Fuji

din lume cu peste 550 mii

Gala

tone produse anual.

Granny
Smith
Golden
Delicious
Jonagold
Red
Delicious
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Prune
Prunele moldovenești se bucură de o cerere tot mai
mare, atât pe piața din Est, cât și din Vest.
Acestea ocupă locul doi în topul celor mai de exportate
fructe din Moldova. În ultimii ani, prunele moldovenești
au cucerit piețe noi, cum ar fi: Italia, Croația, Austria,
Germania, Polonia.
Pe lângă exporturile de prune proaspete, Moldova se
poziționează ca un producător important de prune
uscate.
Atât prunele proaspete, cât și cele uscate, au înregistrat
în ultimii ani o creștere dublă a exporturilor.
Moldova produce mai multe soiuri de prune.
Soiurile Kabardinka, Stanley și President sunt cele mai
solicitate de cumpărători.

Disponibilitatea
prunelor moldovenești
pentru export

Moldova este în top 5
țări exportatoare de prune
din lume cu peste 100 mii
tone anual.

IAN

Kabardinka
President
Stanley
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Cireșe
Dulci, aromate și de o culoare intensă, cireșele din
Moldova devin tot mai populare printre consumatorii
europeni.
Suprafețele plantațiilor de cireșe, de cele mai moderne
soiuri, sunt în continuă creștere.
Astfel, în următorii ani, ne putem aștepta la o dublare a
producției de cireșe și vișine obținută în livezi intensive,
înființate în baza ultimelor tehnologii din domeniu.

Moldova este în top 15
țări exportatoare de cireșe
din lume cu peste 20 mii
tone produse anual.

Disponibilitatea
cireșelor moldovenești
pentru export
IAN

Big Star
Black Star
Kordia
Regina
Skeena
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Vișine
Vișinele savuroase moldovenești sunt un ingredient de
nelipsit în rețetele celor mai buni culinari din regiune.

Moldova este în top 15
țări exportatoare de vișine
din lume cu peste 5 mii
tone produse anual.

Disponibilitatea
vișinelor moldovenești
pentru export
IAN

Újfehértói
fürtös
Érdi jubileum
Pandy
Érdi bőtermő
Debreceni
bőtermő
Kántorjánosi
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Caise
Producerea caiselor înregistrează o dezvoltare
vertiginoasă în ultimii ani în Moldova. Cererea de caise
pe piața internațională este tot mai mare.
În acest sens, producătorii moldoveni au investit
considerabil în producerea soiurilor moderne de caise.
Anual, suprafețele se extind cu peste 200 de hectare.
Volumul de producție a crescut exponențial, deoarece
livezile intensive au intrat pe rod.
Datorită creșterii constante a capacității de producție,
în scurt timp, tot mai mulți iubitori de caise, din diverse
țări, vor putea să se bucure de aceste fructe delicioase,
produse în Moldova.

Disponibilitatea
caiselor moldovenești
pentru export

Moldova este în top 15
țări exportatoare de caise
din lume cu peste 20 mii
tone produse anual.

IAN

Faralia
Kyoto
Pinkcot
Spring Blush
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Struguri
de masă
Strugurii moldovenești mereu au fost apreciați pentru
aroma bogată și gustul intens. Moldova produce mai
mult de 80 de soiuri de struguri. Cartea de vizită a
exportatorilor moldoveni sunt strugurii negri, îndeosebi,
soiul Moldova care, pe lângă calitățile gustative
excepționale, se caracterizează printr-un termen de
păstrare în stare proaspătă foarte lung.
Un alt soi bine-cunoscut de origine autohtonă este
Codreanca (vândut pe piețele internaționale ca Black
Magic). Ținând cont de tendințele de pe piețele
internaționale, producătorii de struguri moldoveni se
orientează tot mai mult și spre producerea soiurilor
apirene, precum Apiren Roz și Jupiter. În sortiment
nu lipsesc nici soiurile albe: Italia, Victoria și Alb de
Suruceni.

Moldova este în top 20 țări
exportatoare de struguri din lume
cu peste 130 mii tone produse anual.
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Disponibilitatea
strugurilor de masă
pentru export
IAN

Moldova
Codreanca
(Black Magic)
Muscat de
Hamburg
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Fructe procesate,
congelate, sucuri

Sucuri și
concentrate
18

Moldova oferă o varietate de fructe procesate, care
permit consumatorilor să savureze gustul deosebit anul
împrejur. Întreprinderile moldovenești produc o gamă
largă de produse procesate, inclusiv sucuri concentrate,
gemuri, alimente pentru copii, paste din fructe și
legume conservate.

Fructe uscate

Gemuri, jeleuri și
marmelade
19

Geografia
exporturilor
Mere

Prune

Struguri de masă

Afghanistan, Angola, Arabia
Saudită, Bahrain, Bangladesh,
Belarus, Bolivia, Brazilia,
Croația, Ecuador, Emiratele
Arabe Unite, Estonia, Georgia,
India, Irak, Israel, Italia,
Kazahstan, Letonia, Libia,
Mongolia, Montenegro,
Oman, Filipine, Qatar,
Romania, Federația Rusă,
Slovacia, Turcia, Ucraina,
Vanuatu.

Austria, Belarus, Bosnia
Herțegovina, Bulgaria, Cehia,
Croația, Estonia, Franța,
Germania, Irak, Kazahstan,
Letonia, Lituania, Mongolia,
Montenegro, Polonia,
Romania, Federația Rusă,
Serbia, Slovacia, Slovenia,
Turcia, Ucraina.

Afghanistan, Albania,
Azerbaijan, Belarus, Bosnia
Herțegovina, Bulgaria, Cehia,
Croația, R.D. Congo, Emiratele
Arabe Unite, Estonia, Georgia,
Germania, Irak, Kazakhstan,
Letonia, Lituania, Mongolia,
Montenegro, Olanda, Oman,
Polonia, Romania, Federația
Rusă, Serbia, Slovacia,
Slovenia, Spania, Turcia,
Ucraina.

Caise

Cireșe

Vișine

Belarus, Cehia, Croația,
Germania, Letonia, Lituania,
Polonia, Romania, Federația
Rusă, Slovacia, Slovenia,
Ucraina.

Belarus, Estonia, Germania,
Letonia, Polonia, Romania,
Federația Rusă, Ucraina.

Belarus, Macedonia de Nord,
Polonia, Federația Rusă.
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Despre
Moldova
Fruct
Asociația Producătorilor și Exportatorilor de

2006

Urmând obiectivul strategic de
diversificare a piețelor, Moldova Fruct

Anul fondării

este interesată de sporirea continuă a
calității și a competitivității produselor
livrate de membrii săi. Astfel, pentru

180
Numărul de membri

aceștia, asociația reprezintă o sursă
sigură de informare și un promotor al
inovațiilor din horticultură.
Pentru cumpărătorii interesați,
asociația organizează misiuni și vizite

20.000

de documentare la potențialii furnizori
de fructe, din rândul membrilor
asociației, oferă orice alt tip de asistență

Suprafața prelucrată, ha

Fructe Moldova Fruct întrunește peste 180

solicitată pentru a sprijini dezvoltarea și

de producători, procesatori și exportatori de

menținerea relațiilor de afaceri reciproc

fructe profesioniști.

avantajoase.

200.000

Un rol esențial al asociației este de a facilita
relațiile dintre cumpărătorii internaționali și
furnizorii de fructe din Republica Moldova,
oferind suportul necesar pentru a satisface
cerințele față de asortiment, cantități,
continuitatea livrărilor și asigurarea calității, în
conformitate cu cele mai înalte standarde.

Volum de producere, tone

50

Vom fi mereu bucuroși să vă revedem
la standurile Moldova Fruct din cadrul
expozițiilor specializate: Fruit Logistica,
Berlin (Germania), World Food Moscow
(Federația Rusă), World of Perishables,
Dubai (Emiratele Arabe Unite), Fruit
Attraction, Madrid (Spania) etc.

Membri certificați
Global G.A.P
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info@moldovafruct.md
www.moldovafruct.md
+373 22 22 30 05
str. Mitropolit Dosoftei, 102
Chisinau, MD-2012
Republica Moldova
Vizitați tururile virtuale ale
membrilor Moldova Fruct pe
www.moldovafruct.md/map

