Cine face jocurile pe piața producției de carne și lapte?
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Revenim la Raportul Ambasadei Olandei, intitulat ”Food Sector in Romania 2016”,
oprindu-ne, de această dată, asupra părților care analizează producția primară de
lapte și carne din România. Reamintim că raportul, transmis către guvernul de la Haga
în primăvara acestui an, este un document oficial, fapt care ne dovedește încă o dată
interesul olandeziilor pentru România. Totodată, subliniem că documentul face
apel la date finale ale anului 2016, dar și, acolo unde nu au fost alte informații
disponibile, la date de la finalul anului 2015.
Producția de carne de porc
Înainte de a prezenta date despre producția de carne de porc, olandezii nu omit să
evidențieze că România are o treime (33,5%) din totalul exploatațiilor agricole din
Uniunea Europeană, dar majoritatea sunt de subzistență, fapt care afectează, în
măsură ”serioasă”, creșterea industrializată a porcilor care, la 1 mai 2016, înregistra
doar 4.574.690 de capete, ceea ce reprezenta o scădere cu 1,8%, față de aceeași dată
a anului 2015.
Pe grupe, porcinele din România includ: purcei, porci tineri, porci pentru îngrășare,
mici efective de reproducere, iar distribuția pe regiuni a efectivelor, la 1 mai 2016, era
următoarea:

Posibile ținte de achiziții, asocieri și investiții
Reamintind că, în precedenta ediție a revistei Meat & Milk, subliniam faptul că
raportul a fost întocmit cu scopul de a oferi o imagine asupra oportunităților de

investiții în sectorul agroindustrial din România, și în privința fermelor de carne sunt
indicate ținte de posibil interes (decembrie 2015):

Avicola Buzău-Aaylex: Ferme de păsări cu peste 300.000 de animale, situate în județul
Buzău.
Avi-Top–Kosarom: Ferme de păsări cu aprox. 6.500.000 găini, situate în județul Iași.
Compania are propria facilitate de sacrificare cu o capacitate de aproximativ 4.000 de
puii pe oră.
Carmistin Group/Pajo Holding: Fermă de bovine cu o capacitate de aprox. 2.500 de
capete în județul Prahova, și ferme de păsări aflate în județul Valcea, cu un sistem
cumulat de producție de 6,5 milioane de pui pe an. Grupul are următoarele activități
integrate: exploatarea terenurilor agricole, fabricarea hranei pentru animale, bovine și
ferme de păsări, comerțul cu animale.
Crinsuin: Fermă de porci cu aprox. 25.000 capete, situată în Județul Constanța.
Emiliana West Rom: Fermă de bovine cu aprox. 1400 de capete din rasa Limousine.
Ferma este situată în județul Timiș.
Europig: Fermă de porci în județul Brașov, cu o capacitate de aproximativ 50.000 de
porci pe an.
Eurospatial: Fermă de porci cu aproape 24.000 capete, situată în județul Olt; ferme de
carne de vită cu un număr cumulat de aprox. 2.500 de capete din rasa Angus, în
județul Sibiu.
Nutricom: Patru ferme de porci cu o capacitate totală de peste 60.000 de capete și
o fermă de păsări cu o capacitate de 300.000 de pui pe serie. Fermele sale sunt
situate în județul Călărași.
Grupul Nutrientul: Cuprinde cinci ferme de porci: Nutripork SRL, Nutrisuin SRL, Nutritin
SRL, Nutripig SRL și Select Pig SRL, și două ferme de păsări. Nutrientul Group are un
număr cumulat de aproximativ 42.000 de porci.
Pigcom: Fermă de porci situată în județul Tulcea, cu aproximativ 24.000 capete.
Porcellino Grasso: Fermă de porci cu aproximativ 23.500 capete, situată în județul
Vâlcea.

Premium Porc: Șase ferme de porci cu o capacitate de aproximativ 380.000 porci pe
an. Grupul danez deține în România agro-business, porcine 0perațiuni agricole și
facilitate de producție a hranei pentru animale. Premium Porc investește 35 de
milioane de euro pentru a construi o fermă de scroafe în județul Braila și o fermă de
îngrășare a porcilor din județul Sibiu. Premium Porc intenționează să-i dubleze
producția de porcine și furaje până în 2020.
Safir Group: Două ferme de păsări cu o capacitate cumulată de 420.000 de pui.
Smithfield Ferme: 46 de ferme de porci cu un număr cumulat de aprox. 900.000 de
porci, situate în județele Arad și Timiș.
Transavia: 15 ferme de păsări cu 25 de milioane de pui și două păsări de curte

Ferme de reproducție
Cei mai importanți jucători pe piața de reproducție sunt, în opinia olandezilor,
următoarele firme:
1-Smithfield Group: Smithfield Prod SRL și Smithfield Ferme SRL;
2-Grupul Kosarom: Industrializarea Carnii Kosarom SA, Avi-Top SA și Suinprod SA
3-Sergiana Grup: Sergiana Prodimpex SRL și Europig SA (integrate pe verticală).

Mai multe detalii http://www.meat-milk.ro/cine-face-jocurile-pe-piata-productiei-de-carne-si-lapte/

