
Istoria de succes a fraților Bîzdîga 

 Intrând în satul Trinca, raionul  Edineț putem vedea o frumoasă livadă de mere 

și cireș. Proprietarii acestei deosebite plantații sânt frații Bîzdîga Vadim și Igor. 

                 

Din dragostea față de pământul natal și dorința de a dezvolta o afacere aici, 

acasă, au decis să rămână în sat și să dezvolte o afacere de familie. Această 

pasiune, față de agricultură le-a fost altoită de tată-l său, având o bogată 

experienţă în domeniul agriculturii, dobândită de-a lungul anilor, prelucrând o 

mare parte din terenurile agricole din localitate. Astfel, ideea de a avea copiii 

acasă și de a munci împreună cu ei, când majoritatea tinerilor pleacă peste 

hotare, la motivat pe tatăl lor să-i ajute inițial cu procurarea terenurilor. Ambii 

frați dețin în proprietate, precum și în arendă 61 ha teren agricol. 

                  



Studiind cererea de producție agricolă au conchis că anume merele și cireșele 

sunt cele mai solicitate pe piața internă și externă.  

Astfel, în anul 2018, în urma suportului primit de la stat, sub formă de subvenții 

accesate prin intermediul AIPA, au înființat 15,3 ha livadă de mere 

superintensivă, dotată cu sistem de suport. Totodată, în anul 2019 au mai plantat 

3,7 ha livadă superintensivă de măr și 4,32 ha livadă de cireș,instalând și un 

sistem de irigare.  

                           

Frații Bîzdîga intenționează pe viitor să instaleze sisteme de antigrindină și 

antiploaie, inclusiv construcția unui frigider pentru păstrarea fructelor.  

În acești trei ani de activitate în domeniul antreprenoriatului agricol au participat 

la diferite instruiri și seminare de profil, organizate de Federația Națională a 

Fermierilor și Moldova Fruct, participând la diverse deplasări peste 

hotare,obținând schimb de experiență în Franța, Spania,Olanda. 

Chiar dacă în domeniul ales  întâmpină și obstacole, frații Bâzdîga privesc cu 

încredere în viitor, menţionând că în ramura de activitate agricolă există riscuri 

şi provocări iar rezultatele dorite vin după multe investiţi şi multă străduință.  



              


