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FNC & Siloz





FNC-ul este o unitate dotată cu echipamente
fabricate în anul 2014 și instalate în 2015, capabilă
să producă furaje combinate pentru orice specie, 
atât sub formă de făină cât și sub formă de granule 
sau brizură.
Întregul proces de producție este automatizat și
controlat electronic încă de la faza de recepție a
materiilor prime și pâna la livrarea produsului finit
către buncărele de stocare, livrare vrac în mijloace
auto sau către linia de însăcuire. Capacitatea de
granulare este de până la 12 tone/oră (rețetă 
rumegătoare mari).

FABRICA DE NUTREȚURI COMBINATE (FNC)

Investiții 2014-2020

5.600.000 Euro
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Silozul, ca și unitate de recepție/condiționare/depozitare
de cereale a fost gândit să deservească în cea mai
mare măsură necesarul de materii prime a FNC-ului,
însă poate efectua și prestații pentru terți.

Silozul este complet automatizat, are o capacitate de
stocare de 18.000 mc și este compus din 8 celule de
depozitare și 2 celule intermediare ce deservesc
uscătorul din dotare.

Echipamentele din dotarea silozului permit efectuarea
tuturor operaiunilor de la recepția produsului și până
la depozitare, la o capacitate de aprox. 60 tone/oră.

SILOZUL

Investiții 2014-2020

1.900.000 Euro



18.000 metri cubi

8 celule depozitare
2 celule intermediare

60 tone/oră

CAPACITATE DE FUNCȚIONARE

USCĂTOR



FNC – Capacitate granulare

SILOZ – Capacitate funcționare

12 
tone/oră

60 
tone/oră

Atât FNC-ul cât și Silozul, sunt dotate cu un laborator 
modern utilat care asigură controlul calității a materiilor 
prime, cât și produsul finit pe toate fazele a procesului 
tehnologic.



Furajare sănătoasă și eficientă
pentru ANIMALE și PĂSĂRI



FERM| de PRODUC}IE



În 2012, am accesat fonduri europene pe Măsura 121 pentru
modernizarea completă a fermei de porci.
S-au reconstruit 11 hale moderne, capacitate de cazare de 25.000 
capete, cu o capacitate de producție de aprox. 45,000 capete/an.

FERM| de PRODUC}IE
În prezent, ferma are o capacitate de 1400 scroafe efectiv matca.
- rata fătărilor: 2.35 fătări / scroafă / an
- prolificitate: 13.5 fătați / scroafă / an
- natalitate: 92 %
- purcei înțărcați: 12.2 cap /scroafă
- procent înlocuire scroafe an: 50%
- livrarea animalelor: 108-110 kg la 170 zile

Investiții 2014-2020

5.800.000 Euro



Însămânțarea artificială se realizează într-un laborator propriu
modern, sectorul de reproductie si gestatie fiind impartit astfel:

• Gestatie timpurie - 372 locuri
• Gestatie comuna – 850 locuri
• Maternitate – 350 locuri fatare
• Sectorul tineret 10 – 30 kg – 6000 locuri
• Sectorul porc gras 30 – 120 kg – 9000 locuri
• Valoare totala a investitiei: aprox. 1.900.000 Euro

Capacitatea de cazare a fermei este de 23000-25000 de 
capete/serie, pentru toate categoriile fiziologice, inclusiv
sectorul de reproducţie. Genetica folosită este rasa PIC, având
un conţinut ideal de carne în carcasă, o bună rezistenţă și stare 
de sănătate, adaptate la condiţiile de mediu din zona noastră. 












