Notă informativă
privind desfăşurarea campaniei de recoltare a strugurilor
(situaţia la data de 13.11.2015)

Conform situaţiei la data de 13.11.2015 campania de recoltare a strugurilor
demarată în toate raioanele viticole ale ţării sa finalizat.
Preţurile la strugurii, destinaţi consumului în stare proaspătă variază în
dependenţă de soi şi calitatea acestora. Preţul angro de realizare a strugurilor de
masă proaspeţi de la producător constituie 9-12 lei/kg (datele zilei de 13.11.2015).
Preţul de realizare cu amănuntul pe piaţa internă variază între 10-18 lei/kg . Preţul
de comercializare a strugurilor de soiuri pentru masă la export constituie 10-14
lei/kg.
Conform datelor statistice suprafaţa plantaţiilor viticole în toate categoriile de
gospodării, la începutul anului curent (inclusiv şi cele ale populaţiei), a constituit
140,4 mii ha, din ele pe rod 129,2 mii ha, inclusiv;
- suprafaţa viilor în gospodăriile producţie marfă (de toate categoriile – GŢ,
SRL, SA, CAP, etc) este la nivel de 92 mii ha, din care pe rod – 82,8 mii ha,
inclusiv exploatabilă (lucrată) – 71,0 mii ha. Producătorilor mici de struguri (cu
suprafaţa pînă la 10 ha) le revine cca 2/3 din suprafaţa totală.
- suprafaţa plantaţiilor viticole, valorificate cu soiuri de struguri pentru masă,
constituie 21 mii ha, din care în gospodăriile producţie marfă – 14,7 mii ha.
În ansamblu, la data 13.11.2015 s-a recoltat 379888 tone struguri de pe o
suprafaţă de 76879 ha, inclusiv, struguri de masă – 100236 tone de pe o suprafaţă
de 15216 ha (datele direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie).
Recoltarea strugurilor de soiuri pentru vin la data de 13.11.2015 circa 279652
tone de pe o suprafaţă de 61663 ha, fiind procesate de către întreprinderile vinicole
circa 242000 tone, inclusiv circa 93% sunt soiurile de struguri europene, soiuri albe
constituind 60% şi soiurile roşii 40%, preţul de achiziție variind între 3,0-4,0 lei,

soiuri de tip Isabella sau procesat circa 14 mii tone la preţul de 2,3-2,8 lei.(datele
direcţiilor raionale agricultură şi alimentaţie).
Exportul strugurilor în perioada 10.01.2015 - 13.11.2015 constituie 35279
tone.
Din recolta anului curent, la data de 13.11.2015, exportul strugurilor în stare
proaspătă a constituit 30391 tone. Principalele destinaţii de export sunt următoarele:
Federaţia Rusă – 13320t; Bielorusia – 9620t; Romănia – 3683t; Ucraina – 3100t,
Kazakhstan – 99; Cehia – 118t; Suedia – 41t; Montenegro – 20; Estonia – 77;
Lituania – 5t, Letonia – 32t, Polonia – 39t, Irak – 60t, Spania – 19t. (datele
prezentate de Direcţia Marketing şi Relaţii Internaţionale a MAIA).
Recolta globală în toate categoriile de gospodării în anul 2014 a constituit 594
mii tone inclusiv în gospodăriile producţie marfă 345 mii tone din ele struguri de
masă 85 mii tone şi soiuri tehnice la procesare 260 mii tone.
La data de 23.10.2015 erau depozitate în frigidere pentru comercializarea
ulterioară peste 37000 tone (datele agenţilor economici deţinători de depozite
frigorifice).
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