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Pentru mai multe informaţii despre fi rma noastră 
și programul nostru de parteneriat vă așteptăm 
în vizită la noi la fermă. Vă rugăm să ne contactaţi 
pentru a stabili o programare înainte.

Despre Karpaten Meat

Elveţienii de la Karpaten Meat au pus bazele unei ferme 
în comuna Nocrich, lângă Sibiu, încurajaţi de creșterea 
masivă a cererii de carne de vită premium pe piaţa 
europeană. Ţelul companiei este crearea unei reţele 
de producţie pentru creșterea pe păşune a bovinelor 
ANGUS. Acest sistem este un ciclu complet, ecologic, 
care pleacă de la iarbă până la carnea din magazine, 
astf el punând preţ pe calitate superioară.

Echipa Karpaten Meat dispune de cunoști inţe și tradiţie 
elveţiană atât în reproducţia animalelor (creştere şi   
furajare), cât şi în prelucrarea cărnii (transport, tăiere 
şi procese de prelucrare) şi a comercializării acesteia.
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1. Contactaţi fi rma Karpaten  
Meat pentru a programa o 
vizită la noi la fermă

2. Ofertă de preţ și alegerea 
opţiunii potrivite pentru dvs

De ce rasa ANGUS?

Aberdeen - ANGUS este în primul rând o rasă comercială 
şi oferă numeroase avantaje pentru crescătorii de tau-
rine, fi ind cea mai populară și recunoscută rasă 
de carne din lume:

• Foarte robustă, adaptabilă diferitelor condiţii de  
 mediu, rezistă de la -40 grade până la +40 grade
• Aport zilnic crescut, bazat pe hrană verde în   
 sistem extensiv
• Producţie bună de lapte, care permite o creştere  
 rapidă în greutate a viţeilor, înţărcare viţei 8 luni
• Precoce: vârsta la prima montă de 14-15 luni   
 (min 350kg), vârsta la primul viţel 24-27 luni
• Prolifi că: 1 viţel pe an, cu fătări uşoare 98,6%, 
• Spor mediu zilnic ridicat 1000 – 1300g
• Greutate tauri 800 - 1000kg, vaci  550 - 700kg
• Randament ridicat la sacrifi care de 65 - 70%

Rasa ANGUS este ideală pentru România, se pretează bine 
la păşunat, realizându-se o producţie de carne de cea mai 
bună calitate, pe cale naturală, cu un minim de nutreţuri.

Programul de parteneriat

Căutăm parteneri pentru pășunat și producţie pentru a 
crea o reţea de ferme ANGUS în România.

Oferta noastră

• Tauri ANGUS pentru reproducţie cu geneti că de top
• Juninci mai mari de 12 luni
• Juninci gestante
• Material seminal ANGUS cu înalt potenţial geneti c

Colaborarea noastră

• Cumpărăm viţei ANGUS cu vârsta cuprinsă între   
 6 și 12 luni și o greutate între 200kg și 400kg
• Garanţie echitabilă de cumpărare a viţeilor   
 pentru îngrășat, prevăzută în contract

Prin contractul de vânzare-cumpărare, ne obligăm 
să răscumpărăm viţeii rezultaţi prin reproducţie, 
cumpărătorul având prin urmare o piaţă de desfacere 
profi tabilă asigurată, astf el investi ţia se amorti zează într-
o perioadă scurtă de ti mp.

Susţinerea din partea Karpaten Meat

Karpaten Meat împreună cu partenerul ANGUS GROUP 
poate pune la dispoziţie experienţa în domeniu, pentru 
înfi inţarea unei ferme de bovine ANGUS pentru carne. 
Oferă următoarele servicii:

• Caranti nă pentru animale, certi fi cate de    
 origine şi Pedigree
• Consultanţă în domeniul creşterii    
 bovinelor ANGUS
• Managementul animalelor - Consultanţă    
 periodică şi control prin experţi 
• Managementul culturii furajelor pentru animale
• Managementul sănătăţii animalelor
• Managementul fermei: Susţinere cu know-how   
 în transformarea sau construcţia unei ferme
• Consultanţă în privinţa agriculturii biologice
• Şcolarizare şi practi că la ferma noastră



3. Încheierea contractului 
de parteneriat și stabilirea 
preţurilor pentru răscum-
părarea viţeilor înţărcaţi

4. Karpaten Meat pregătește 
bovinele și documentele necesare 
(pedigree, caranti nă, analize și 
vaccinări) pentru preluare

5. Creșteţi și îngrijiţi 
bovinele ANGUS și 
produceţi viţei proprii

6. Karpaten Meat cumpără 
garantat viţeii înţărcaţi cu 
vârsta între 6-12 luni și 
greutatea între 200-400kg
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