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Ce facem noi

❖ Lucrări agricole 200 hectare 

❖ 300 Scroafe de la însămînțare la înțărcat 

❖ 7700 porci pe an 

❖ Creștem pui



Principii de bază
➢ Apă de calitate și cantitate bună 

➢ Asigură hrană de calitate  (fără mucegai) 

➢ Hrană procesată corect 

➢ Proporția corectă de ingrediente după vîrsta 
porcilor 

➢ O zonă de dormit uscată și caldă



Purcele   femele înainte de însămînțare

! Să aibă 135 kg. înainte de însămînțare 
! Vaccinate conform recomandărilor 

veterinarului din zona respectivă



Însămînțare  

▪ Însămînțare doar în  călduri 

▪ Îsămînțare de două ori la interval de 24 ore 

▪ Păstrați în scris data de însămînțare 

▪ Durata gestației este 115 zile 

▪ Vaccinează conform recomandărilor veterinarului înainte 
de însămînțare 

▪ Folosește un ac de 1.27mm x 3.8cm pentru porcii adulți



Gestația



Gestația – perioada înainte de fătare

! De la 2.5 la 3.5 kg. de hrană pe zi (depinde de 
temperatura încăperii și starea scroafei) 

! Vaccinează conform recomandărilor medicului veterinar 
local 

! Deparazitează 2-3 săptămâni înainte de fătare (de două 
ori poate fi necesar în funcție de produsul utilizat) 

! Temperatura ideală e de 18 grade



Fătarea



Purceluși fericiți







Îngrijirea purceilor:

o Crește porția de hrană cu ½ kg pe zi 1-2 săptămîni înainte 
de fătare 

o Asigură locul de fătare cald și uscat pentru purcei.  
o Temperatura în zona pentru purcei – 32 grade 

o Taie dinții ascuțiți la purceluși imediat după fătare 

o Injecții cu fier injectabil la fiecare după fătare 

o Folosește ace de 0.9mm x 1.3cm la purcei 

o Castrează purceii la 4-6 zile după fătare. Întotdeauna 
folosește o lamă nouă 

o După fătare crește porția de hrană treptat după cum 
cresc purceii.



Vaccinarea purceilor
Întotdeauna aplică vaccina la purcei după ureche, în mușchii 
gîtului



Instrumente pentru castrare: scalpel 
Instrument pentru tăierea dinților: Clește tăietor



Castrare corectă la 4 zile



Pulverizează peste zona de castrare pentru a preveni  infectarea cu 
bacterii, ciuperci sau alte infecții.  Blu-Kote folosit în imagine.



Purcelușul castrat după 12 zile



Înțărcarea

! Asigură un loc cald și uscat pentru purcei să doarmă 

! 26-23 grade pentru purcei de 7-22kg  

! Nu lăsa purceii în frig 

! Asigură amestecul de hrană necesar pentru mărimea lor 

! Vaccinează conform recomandărilor medicului veterinar 

! Folosește ace de 1.27mm x 1.6cm la purceii înțărcați



Creștere pînă la vînzare
23-19 grade ideal 

Loc uscat pentru odihnă 
Proporția corectă de produse în hrană 
Hrană nelimitat
















