
 

CULTIVAREA CĂPȘUNELOR– O AFACERE REUȘITĂ ȘI DE SUCCES! 

ION GABER administratorul GȚ GABER ION MIHAIL din s. SADOVA, r-ul CĂLĂRAȘI – gospodărie 

specializată în recoltarea căpșunelor și fructelor. La momentul de față administrează 25 ha de teren 

agricol, dintre care 2.2 ha  căpșun, 6 ha plantații multianuale prun. Conștientizând că pentru a dezvolta o 

afacere în zona rurală trebuie să se axeze pe cultivarea unor culturi cu plus valoare. Alegerea a fost 

plantarea căpșunului și a plantației pomicole. 

        

 Lansarea afacerii a avut loc în anul 2013, inițial pe o suprafață de 0.5 ha de căpșun. Pe parcurs 

dezvoltând afacerea cu căpșunul a extins suprafața de plantare până la 2 ha. La început a fost dificil 

pentru că au fost nevoiţi să apeleze la împrumuturi finaciare şi să investească în sisteme de irigare, 

procurare de material săditor, ambalagje și alte materiale necesare, susţine antreprenorul.  

Cultivarea căpșunelor este o activitate ce impune mari resposabilităţi, deaceea a studiat minuțios 

tehnologia, tot ce ține de protecție, administrarea îngrășămintelor, termene de recoltare, ambalare, 

păstrare, transportare, etc. Au avut nevoie de unele documente ce reglementează exportul căpșunelor, 

cum ar fi permis fito-sanitar de la ANSA, autorizaţia de funţionare de la primărie. ,,A fost nevoie de 

selectarea şi angajarea personalului responsabil de cultivarea căpșunului’’, menționează Ion Gaber.  

                      



 Pentru diminuarea cheltuielilor la asigurarea cu material săditor, Ion Gaber a investit în crearea unei 

pepeniere  de creștere a răsadului cu capacitate de 1.5  mln. fire, asigurând cu răsad propria afacere și 

producători de căpșun din localitate. Pentru implementarea proiectului dat și dezvoltarea în continuare 

a afacerii, întreprinderea avea nevoie de mijloace financiare suplimentare şi aici informînduse ei au 

apelat la AIPA. Începând cu anii 2014-2018  gospodăria a beneficiat de subvenţii din partea statului. În 

paralel cu plantația de căpșun, gospodăria a înființat și o plantație de prun soiul Stanley cu suprafață de 

6 ha, care anul curent va intra pe rod, ceea ce le va permite să mai acopere o parte din cheltuieli, până și 

după sezonul de realizare a căpșunelor care are loc în intervalul perioadei 20 mai – 10 iulie,  susține 

antreprenorul. Dînsul mai spune că este foarte mulţumit de oportunităţile oferite de AIPA la extinderea 

şi dezvoltarea afacerii, pentru ca subvenţiile primite au fost foarte binevenite şi la timpul potrivit.  

O atenție deosebită antreprenorul acordă selectării soiurilor cultivate și anume soiul Senga Sengana, 

Gorela care au calitati gustative deosebite, sunt rezistente la transportare, de asemenea și admistrării 

îngrășămintelor organice în proporție de 80 la sută din totalul administrat, ceea ce-i permite să obțină o 

recoltă de calitate. 

 În prezent gospodaria realizează anual 40-45 tone de căpșune, inclusiv 90 % pe piețele externe și 10 % 

pe piața internă. Deşi antreprenorul preferă să nu prea divulge care este profitul net al afacerii totuşi 

spune că volumul vînzărilor pentru anul precedent constiuie circa 762 mii lei.  Urmare a lansării afacerii 

în cadrul întreprinderii au fost create permanent 4 locuri de muncă și 6 locuri de muncă sezoniere, 

gospodaria contribuie  la  majorarea bazei de impozitare a localităţii, plata impozitelor în bugetul de stat 

pentru anul precedent a constitui 12800 lei, lucrătorii sunt mulţumiţi că au un loc de muncă şi salarii 

motivante. 

 Anreprenorul menţionează că în procesul de comercializare întîmpină şi probleme cum ar fi prețuri 

majorate la procurare de inputuri cât și preţul de realizare a căpșunelor care nu este întotdeauna cel 

solicitat de ei ceea ce influenţează în final preţul de cost al producţiei. Dar şi de faptul că piața  internă în 

anumite perioade mai este aprovizionată și cu căpșune din import, cu preţuri mai joase și nu 

întotdeauna cu aceleași calități gustative ca cele autohtone, dar oricum ţinem piept problemelor şi 

căutăm soluţii.  În acest context, antreprenorul a arendat pe termen lung 11 ha teren agricol pe care a 

plantat în toamnă 10.5 ha căpșun cu instalarea sistemului de irigare din sistemul centralizat de apă. În 

viitor intenționeză să se asocieze cu cultivatori de căpșuni din zonă, la comercializarea căpșunelor în 

comun, să se construiască un depozit frigorific de prerăcire a produsului. 

Chiar dacă în afacerea aleasă întîmpină și greutăţi  Ion Gaber priveşte cu incredere în viitor, menţionînd 

că în ramura de activitate agricolă există riscuri şi provocări iar rezultatele dorite vin după multe investiţi 

şi multă străduință. Așa dar, afacerea GȚ Gaber Ion Mihail din s. Sadova, r-nul Călărași se extinde cu 

succes și este un un bun exemplu de urmat și pentru alți fermieri doritori să se ocupe cu această cultură. 

 

 

 

 

 

 

 


