Fermă Zootehnică și Agricolă
Copăceni

Istoricul Companiei
• Agronova Impex SRL a fost înființată în anul 1997 având ca domeniu principal de
activitate prestarea serviciilor de mecanizare în domeniul agricol. Începând cu anul
1999 a preluat ferma agricolă Copaceni de la IAS Poiana.
• În anul 2006 a fost demarat un proiect SAPARD având ca obiectiv înființarea unei
ferme de vaci de lapte de 580 de capete în satul Copăceni comuna Săndulesti.
• În prezent investitia e finalizată în proporție de 100%. Incepand cu anul 2008 s-au
început livrările de lapte către procesatorul Friesland-Campina (fabrica Napolact SA);
• În cursul anului 2008 s-a continuat cu achiziționarea vacilor din primul lot;
• În cursul anului 2010 și începutul anului 2012 au mai fost achizitionate vaci din Cehia.
• În prezent ferma are 800 de capete, statul Român oferind subvenție pentru acest
efectiv de animale;
• Ferma este în proporție de 100% capital privat român.

Descriere
• Ferma nouă este compusă din două grajduri - - (fiecare având capacitatea de 296 de
capete, fundație beton și structură metalică), camera de muls (cu instalație automată
de muls pentru mulgerea simultană a 30 de capete și două bazine de colectare de 10
mc capacitate fiecare, ce mențin laptele la 4° C).
• Situată între cele două grajduri sunt două bazine de dejecții (cu volum de 2500 mc,
construcții din beton armat), cu platformă, cisternă, sisteme de canalizare aferente, alei
și platforme de incintă betonate. În aceste fel, ferma este dotata cu
toate condițiile tehnologice de creștere si exploatare. Ferma are propriul put de apa.

• Ferma este desfășurată pe o
suprafață de 49.804 mp teren
propriu și peste 413 Ha teren în
arendă cu contracte stabile de
peste 6 ani viitori (teren care se
poate cumpăra)
• Bovinele achiziționate sunt –
Simmental și Fleckvieh aduse din
Cehia, Germania și Slovacia.
• SC Agronova Impex SRL este
deținătoarea unui proiect eligibil
intitulat „Proiect de extindere a
fermei
noi
-Maternitate si
Crestere Vitei”.
• Acest proiect se poate depune
pentru Fonduri Structurale.

• Menționăm de asemenea că pe langă SC Agronova Impex SRL, o altă firmă din
grup – SC Nova Ferm Copăceni SRL este posesoarea unui alt priect eligibil
pentru fonduri structurale intitulat „Infiintare fermă de vaci de lapte” – locația ei
fiind în aproprierea fermei deja existente.
• Pentru cele două proiecte există teren (proprietatea firmelor) pe care se pot
construii cele două noi ferme. Suprafața este de 40.000 mp (20.000 mp pentru
fiecare firmă și proiect în parte).
•

Ferma produce aproximativ 150.000 l lapte/ lună

Personal și utilaje
• Ferma are 25 de angajați cu experiență în domeniu (medic veterinar,
tehnician veterinar, insămânțătoare, îngrijitori viței și vaci, mulgatoare,
paznici etc.) și este dotată cu utilaje proprii.
• Dispune de 5 tractoare, trei combine de recoltare și alte utilaje necesare
unei bune desfășurări a activitații (pluguri, cositori, mașină de balotat
etc.).
• Majoritatea vacilor sunt deja în reproducție proprie.

 Este compusă din două
ferme: Ferma Nouă –
construită
pe
fonduri
SAPARD și Ferma Veche –
Ferma existentă inițial
 În urmatorul an, ferma va
ajunge la capacitate de
producție maximă;
 Majoritatea vacilor sunt
deja
din
reproducția
proprie,fiind
un
lot
omogen;

Locație:
Ferma este situată în comuna
Săndulești sat Coăpaceni la
Aproximativ 28 km de
Cluj Napoca.

Pentru mai multe informații
vă rog să ne contactați
telefonic sau pe mail.

Andrei Besoiu–
Area Sales Manager
Cluj Napoca
Nr.- 0737.888.997
Email- Andrei.besoiu@citr.ro

