
Evenimentul are drept scop promovarea producției de carne de vită premium din rasa Angus şi
conştientizarea avantajelor pe care le oferă dezvoltarea unei rețele de creştere a bovinelor de
carne, utilizând hrană ecologică pe păşunile României, încă neexploatate la adevărata lor
valoare. Ne propunem să reunim la aceeaşi masă de discuții crescători de animale din diferite
zone ale țării, producători de carne şi investitori în zootehnie, care împreună cu specialiştii
companiei Karpaten Meat, să analizeze noi oportunități de business pentru fermierii români.

Cu această ocazie, se vor pune bazele înființării Asociației Aberdeen Angus din România, având
baza logistică şi informațională la Karpaten Meat, cu scopul dezvoltării agriculturii ecologice,
prin prisma programelor de creştere a bovinelor de carne Angus: încrucişare Angus şi Bălțată
Românească, distribuția de material seminal Angus şi aplicarea sistemului de răscumpărare a
vițeilor.

“FIRST BEEF DAY OF ROMANIA” se află la prima ediție şi se desfăşoară sub deviza “Karpaten
Meat – from grass to beef – Angus breeding system for Romania ”. Programul evenimentului
cuprinde atât prezentări de specialitate pentru carnea de vită premium, cât şi informații privind
profitabilitatea unei afaceri integrate, axată pe creşterea rasei Angus în România.

Cele mai interesante momente ale zilei vor fi: semnarea actului constitutiv al Asociației
Aberdeen Angus din România, vizitarea Karpaten Meat, cea mai mare fermă de creştere Angus
din România şi AngusGRILL – degustare carne de vită bio Angus – “Made in Romania”.

“Karpaten Meat – from grass to beef –
Angus breeding system for Romania ”

În cadrul campaniei “We love meat from Romania”, revista de specialitate 
INDUSTRIA CARNII.RO organizează JOI 30 MAI 2013, începând cu ora 10.00,
la ferma KARPATEN MEAT din localitatea Marpod, judeţul Sibiu,  evenimentul   
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09.00 – 10.00 Primirea invitaţilor

10.00 – 10.15 Deschiderea oficială a evenimentului
Alina Constantin - Redactor Şef, Revista INDUSTRIA CARNII.RO

10.15 – 10.30 Scurtă prezentare a companiei Karpaten Meat 
Samuel Widmer - Director General, Karpaten Meat

10.30 – 11.00 Mesajul oficialităţilor centrale şi locale 

11.00 – 11.30 Descrierea programelor de parteneriat Karpaten Meat 
Samuel Widmer - Director General, Karpaten Meat

- partener extern - ANGUS GROUP
Sesiune de întrebări şi răspunsuri, concluzii

11.30 – 12.00 Semnarea actului constitutiv al Asociaţiei Aberdeen Angus din România
Prezentarea strategiei de dezvoltare - Preşedinte Asociație

12.00 – 12.30 Conferinţa de presă

12.30 – 13.30 Vizitarea fermelor de creştere Angus
Ferma Marpod - prezentare exemplare Angus
Ferma Nocrich  - vizitarea efectivelor de pe teren

14.00 Prânz 
Discuții libere şi AngusGRILL (degustare de carne de vită bio Angus)
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Business to Business
Scopul companiei Karpaten Meat este acela de a pune bazele unei rețele de 
producție de carne de vită ANGUS de calitate. Sistemul nostru acoperă toate 
etapele de producție: începe cu pășunatul ecologic și se întinde de la creșterea 
și îngrășarea bovinelor ANGUS până la prelucrarea cărnii.

Ce dorim să realizăm?

• Crearea unui sistem de producție de carne de vită ANGUS în România 
• Crearea unei rețele ANGUS (Program de parteneriat) 
• Introducerea pe piață a cărnii de vită ANGUS în România
• Comercializarea cărnii de vită bio ANGUS pe piața europeană
• Carne de vită premium ANGUS din producție ecologică pe pășune

Programul de parteneriat
Karpaten Meat caută parteneri de încredere pentru a pune bazele unei rețele de 
producție de bovine Angus la nivel național. În acest sens pot fi cumpărate de la noi 
bovine de prăsilă rasa Angus: vițele mai mari de 12 luni, juninci gestante și tauri 
pentru reproducție cu o genetică de top cu scopul de a produce viței. Noi vă putem 
oferi cunoştințele noastre în domeniu, suport tehnic şi logistic precum şi prețuri 
corecte. Prin contract asigurăm răscumpărarea vițeilor rezultați din reproducție.

Carne de vită premium și costuri de întreţinere scăzute 
Bovinele îngrășate pe pășune sunt o bună alternativă a îngrășării convenționale prin 
furajare în grajduri. Pentru Karpaten Meat, îngrășarea pe pășune este o condiție 
esențiala pentru producția de carne de vită de calitate. Îngrășarea extensivă reduce 
efortul de îngrijire al bovinelor. În acest fel managementul bovinelor este mai simplu 
și costurile mai scăzute față de creșterea obișnuită în mod intensiv.

Avantajele îngrășării extensive: Îngrășare prin pășunat Economie la furajarea prin concentrate – reducerea 
costurilor ● Îngrășare eficientă datorită efortului de muncă redus (păstrarea animalelor pe pășune) ● Cerințe 
minimale privind îngrijirea bovinelor (pășune, grajd cu stabulație liberă) ● Management simplu și costuri de producție 
scăzute ● Producția de carne din furajare pe pășune reduce dependența fața de piața de furaje ● Consumatorul din 
ziua de astăzi alege carnea în funcție de valoarea prețului ● Carnea din producție extensivă oferă o valoare adăugată 
ecologică, etică, senzorială şi psihologic nutrițională. 
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