
“Dietă sănătoasă cu carne delicioasă”  

este motto-ul crescătoriei de iepuri “VAN-PRIM” SRL  

din s.Chetrosu, r-ul Drochia 

 

“VAN-PRIM” S.R.L. s. Chetrosu, r-ul Drochia este o întreprindere fondată în iulie 

2009, de trei prieteni, ce au investit banii munciți în afara țării într-o fermă de iepuri, cu 

perspectiva de a deveni producătorul de produse din carne dietică pentru sănătatea 

fiecăruia. 

 



Timco Nicolae, Cașcaval Alexandru și Cîrlig Vlad care cred în posibilitățile agrare 

ale țării natale, au reconstruit primul grajd din cele douăspezece din fosta ferma de bovine 

din sat, într-o crescătorie de iepuri cu suprafața de o mie m.p. ce adăpostește 700 femele 

reproducătoare și 8000 iepurași. Ferma este automatizată cu adăpare și climatizare (vară-

iarnă), 4 îngrijitori din totalul de 13 angajați mențin igiena cu prudență pentru respectarea 

biosecurității, iar 2 veterinari au grijă ca toate procedurile de dezinfecție să fie efectuate cu 

rigoare conform registrelor de evidență HACCP, pe de altă parte efectuează și 

monitorizează procedurile de însămânțări, vaccinări, fătări etc. 

Imediat după popularea fermei cu reproducători la începutul anului 2013, au construit 

și dotat cu utilaj, abatorul pentru sacrificarea 

iepurilor cu suprafața de 60 m.p. 

 

  

 

 

 

 

 

Fondatorii au deja o experiență în procesul de creștere cu multiple cercetări proprii și 

sunt convinși că rezultatele eficace, vin odată cu implicare perspicace la toate etapele de 

producere.  În 2016 au decis ca profitul, plus și un credit bancar, să-l investească în hala de 

producere a nutrețului granulat de calitate deosebită pentru balansarea corectă și asigurarea 

cu nutrienții necesari la fiecare etapă de creștere a animalului, ce a mărit cu 3 la sută 

conversia carcaselor de iepure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Totodată prelucrând 60 ha de pământ s-a creat posibilitatea de a cultiva cerealele 

necesare pentru asigurarea rației bogate și diversificate a iepurilor: cum ar fi triticalele, 

secara, ovăz, lucerna care asigură o gamă largă de aminoacizi, și nu pot fi găsite în volum 



necesar anul împrejur, mai ales la noi în regiune, afirmă dnl Nicolae sub egida căruia se 

asigură tot procesul “de la câmp, la gura iepurașului”.  

 

Capitalizând profitul în continuare și obținând suportul Statului prin intermediul 

sistemului de subvenționare din 2017 pentru utilajul din hala de producere a nutrețului, a 

generat curaj pentru construcția stației de epurare a apelor menajere și încăperilor 

frigorifice necesare pentru respectarea lanțului termic just de la sacrificare pînă la 

cumpărător. Ca sprijin, în realizarea construcției frigiderelor s-a alăturat și Asistența MAE 

a Poloniei cu cotă grant prin intermediul ACSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Avem încă multe de realizat pentru a asambla toate modulele unei întreprinderi 

impecabile:  

 Înființarea unei linii de ambalare modernă a cărnii și produselor din carne de iepure 

 Construcția linii de deshidratare și granulare a lucernei (pentru menținerea 

vitaminelor și betacarotinei) precum și procurarea tehnicii agricole specializate 

pentru recoltarea și transportarea ei în formă proaspătă; 

 Construcția a 2 depozite a cîte 2000 m.p necesare pentru păstrarea materii prime 

pentru nutriții; 

 Sistem de irigare a câmpurilor de lucernă; 

 Panouri fotovoltaice pentru asigurăre cu energie; 

 2 camioane, 1 tractor etc.; 



Următoare investiție este construcția unei hale moderne de creștere de 1000 femele 

reproducătoare, ca să aprovizionăm cantitativ și calitativ clienții noștri”, relatează 

Alexandru responsabil și de comercializare.  

“Carnea de iepure are cei mai buni parametri organoleptici, mai ales că în tot lanțul nostru 

de nutriție nu se administrează antibiotice, fainuri animale, hormoni de creștere etc. 

hrănim copiii noștri cu mare poftă” spun Alexandru cu Nicolae într-un glas. 


