
 

SRL ”Terra-Vitis”, s.Burlacu, r-ul Cahul 

,,Terra-Vitis’’ S.R.L. a fost fondată în aprilie 2002 în baza G.Ț.,,Mihov Petru’’, care, la rîndul 

ei, s-a înființat în 1999 în rezultatul privatizării fostei gospodării colective din s.Burlacu, r. 

Cahul, conducătorul căreia este dl.Mihov Petru, specialist în agronomie cu o experiență bogată 

în domeniul respectiv.   

   La început întreprinderea gestiona aproximativ 400 ha de teren arabil, adică arenda cote de 

teren din Burlacu, iar baza tehnico-materială o  constituiau cotele valorice primite de la fosta 

gospodărie. 

   În prezent, SRL "Terra-Vitis" este o gospodărie multiramurală, activitatea de bază a căreia 

este cultivarea şi comercializarea produselor agricole. Gospodăria gestionează 1913 ha de 

teren agricol în 6 primării din 3 raioane (Cahul, Cantemir, Taraclia), dintre care 111 ha de 

plantaţii multianuale (măr – 4,0 ha; păr – 12,0 ha; struguri de masă – 38,0 ha; soiuri de viţă de 

vie pentru vin – 55 ha). SRL “Terra-Vitis” dipune de sistem de irigare prin picurare pe o 

suprafaţă de 25,5 ha (măr, păr) şi plantaţii de struguri de masă cultivată sub forma Y (Gable) 

pe o suprafaţă de 18,0 ha.  



 În acelaş timp, SRL “Terra-Vitis” este una din fondatorii cooperativei de întreprinzători 

“Burlacu-Fruct”, care la finele anului 2017 a dat în exploatare un depozit frigorific cu 

capacitatea de depozitare de 600 tone cu 2 camere de prerăcire, dotat cu utilaj special: sitem de 

fumigație și umidificare cu ultrasunete şi a început lucrările privind conformarea la standardele 

Global GAP.  

  

Chiar de la începuturile sale, gospodăria și-a pus cîteva scopuri:  

 diverificarea producerii;  

 implementrea tehnologiilor noi;   

 înzestrarea tehnico-materială;  

 diminuarea dependenței de condițiile climaterice și 

schimbările pieței. 

  Atît plantarea culturilor multianuale, cît și  înzestrarea 

tehnico-materială a fost posibilă, în mare parte, datorită sistemului de subvenționare a 

agriculturii. 

Toate acestea împreună, trebuiau să ducă la majorarea veniturilor, îmbunătățirea 

condițiilor de lucru și majorarea salariilor angajaților, adică la stabilitatea economică a 

întreprinderii.  

   Cu toate că, atît conducătorul, cît și specialiștii gospodăriei au studii agricole speciale, 

pentru a implementa tot ce este nou și progresist în fitotehnie și horticultură, au fost întreprinse 

numeroase vizite de studiu peste hotare (Germania, Italia, Franța, Egipt, Turcia, Grecia, SUA, 

Romania), deasemenea specialiștii au participat la multe seminare tematice. 

   În rezultat, ,,Terra-Vitis’’ dispune la moment de livezi intensive de cireș, păr și măr, 

plantate pe portaltoiuri pitice, soiuri noi de perspectivă, predispuse la transportare pentru 

export și cu irigare prin picurare.   



                 

În 2007 a fost înființată prima plantație viticolă de struguri pentru masă, unde, pentru prima 

dată în republica nostră, a fost folosită un nou sistem de suport a plantaţiei – Gable (în prezent 

sunt 18 ha de plantații cu așa fel de suport, din care 3,5 ha – cu irigare prin picurare).  

    

 Pentru a efecientiza procesele tehnologice din plantațiile multinuale și pentru a diminua 

volumul lucrărilor manuale, au fost procurate  o serie de mașini și utilaje: stropitori 

pneumatice, erbicidatoare, mașini pentru încorporarea îngrășămintelor, defoliator, agregat 

pentru cîrnitul lăstarilor, platforma pentru recoltarea fructelor ș.a. 

    Toate aceste enumerate mai sus, dar și renovarea tehnică a sectorului de fitotehnie 

(tractoare, semănători, stropitori, agregate pentru prelucrarea solului) nu ar fi fost posibile fără 

suportul Statului prin intremediul sistemului de subvenționare, de care a beneficiat gospodăria. 

Implementarea noilor tehnologii de cultivare, cum ar fi: plantarea soiurilor noi de 

struguri pentru masă (peste 120), măr, păr, cireş; plantarea livezilor de măr, păr şi cireş cu 

pomi altoiţi pe portaltoi pitici (M26 – măr, BA29 – păr, Gisela 6 – cireş); implementarea noilor 

practici de cultivare a strugurilor de masă: regulatorilor de creştere (a giberelinei), inciziei 

inelare; răritului strugurilor,  plantarea strugurilor de masă după sistemul Gable;  introducerea 

formelor noi de coroane la cireş (forma KGB, Vogel system leader); instalarea irigării prin 



picurare (păr – 11 ha; măr – 10 ha); înfiinţarea cîmpurilor demonstrative de diverse soiuri şi 

hibrizi ai culturilor de cîmp sunt doar unele aspecte prin care SRL „Terra-Vitis” speră să atingă 

rezultate înalte în activitatea ei şi să le împărtăşească. 

 

     Pe parcursul ultimilor 5 ani, SRL „Terra-Vitis” a fost gazdă a mai multor activităţi 

demonstrative, cum ar fi: 

 activitate privind implementarea tehnologiilor performante în cultivarea fructelor (în 

colaborare cu UASM); 



 seminar privind testarea soiurilor noi şi aplicarea tehnologiilor intensive de cultivare 

la grîul de toamnă; 

 seminar privind implementarea tehnologiilor 

performante în cultivarea strugurilor de masă (expert din 

Egipt, cu sprijinul APESM, HEKS);   

 seminar privind prezentarea soiurilor noi de struguri 

de masă, cu degustarea lor (cu sprijinul ACED, APESM, 

HEKS, APM); 

 seminar privind implementarea structurii noi de 

plantaţii a  strugurilor de masă – structurii Gable (cu sprijinul 

ACED, APESM, HEKS, APM); 

 testarea şi omologarea aplicării giberelinei (GA3) la strugurii de masă; 

 activitate de demonstrare a aplicării regulatorilor de creştere în plantaţiile de struguri 

de masă (cu sprijinul ACED, APESM, HEKS).  

 În prezent ,,Terra-Vitis’’ este mai sigură economic, are 115 angajați permanenți și 

privește cu speranța în viitor. Și 

cum ,,perfecțiunea nu are 

margini’’ - întreprinderea tinde 

să aibă o contunuitate în 

dezvoltare, pentru a-și securiza 

existența. Se planifică a procura 

un tractor și o combină 

performantă, o linie de sortare a 

fructelor, a construi un depozit 

pentru păstrarea cerealelor, se 

caută surese alternative de apă și 

energie (sonde, baterii solare). 

Pentru a înfăptui toate acestea, este nevoie de timp pentru a cerceta experiența din afara și de a 

experimenta pe loc, dar și de surse financiare adăugătoare, inclusiv și din fondul de 

subvenționare la care, cu siguranță, va apela și ,,Terra-Vitis’’S.R.L. 

 


