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Acest studiu de caz oferă informaţii privind rea
lizarea unei afaceri axate pe creşterea păsărilor
domestice, de la avantajele oferite de o astfel de
activitate până la tehnologia necesară şi informaţii
utile privind realizarea planurilor de marketing şi
financiar pentru buna desfăşurare a unei astfel de
afaceri.

Argumente pentru lansarea afacerii:

an

CREŞTEREA PĂSĂRILOR
DOMESTICE,
AFACEREA PERFECTĂ:
INVESTIŢIE MINIMĂ,
PIAŢA ASIGURATĂ1
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Cu exemple axate pe creşterea
prepeliţelor japoneze

În contextul creşterii dramatice a numărului per
soanelor disponibilizate din industrie în ultimii
ani, tot mai multe dintre acestea părăsesc oraşele,
îndreptându-se către sate. Acolo au majoritatea o
gospodărie ţărănească, mai mult sau mai puţin
dotată sau organizată, dar care poate reprezenta
pentru fiecare un nou început.

Studiu
de caz

1. Acest studiu de caz reprezintă o adaptare după lucrarea
Creşterea prepeliţelor japoneze. Afacerea perfectă: investiţie
minimă, piaţă asigurată de ing. Marian Velcea, dr. Adrian
Surghe, ing. Marian Gheorghe, prof. univ. Marin Bălăşescu,
consultant Ilinca Miu, ec. Adrian Drăguţ, av. Ştefan Mihai,
cons. juridic Mariana Constandache, cons. juridic Florin
Turza, ediţie revăzută şi completată, Rentrop & Straton,
Bucureşti, 2003

Avantajele afacerii
Mediul economic în care evoluează afacerea poate fi caracterizat ca fiind transparent şi predictibil
şi urmează trendul economiei naţionale. În acest gen de activitate, influenţele sistemului politic, ale
celui juridic şi politicile macroeconomice nu au o importanţă majoră.
Reuşita afacerii este condiţionată mai mult de abilităţile managerului de a anticipa şi a percepe
tendinţele pieţei, de a satisface dorinţele clienţilor şi de a-i fideliza.
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Afacerea se încadrează într-o piaţă aproape neocupată, produsul fiind prezent numai în marile
reţele de supermarketuri, pe plan local. Există posibilitatea de a exporta produsele la preţuri foarte
avantajoase.
Desfăşurarea acestei activităţi în mici ferme proprietate personală prezintă următoarele caracteris
tici şi avantaje:

•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Necesită spaţii reduse de creştere (păsările crescute în baterii de cuşti permit o mai mare
încărcătură pe metrul pătrat), amplasate la sat sau la oraş, amenajate în clădiri existente.
Cheltuielile cu echiparea crescătoriei şi cu procurarea materialului-matcă sunt, de aseme
nea, mici.
Creşterea păsărilor şi mai ales a prepeliţelor este o activitate restrânsă în România; de aceea
nu va exista concurenţă în plasarea produselor.
Cheltuieli relativ mici cu materialul-matcă şi pentru echiparea tehnologică.
Timp redus pentru îngrijirea păsărilor.
Solicitări de export în condiţii de plată avantajoase.
Dacă afacerea se axează pe creşterea prepeliţelor: rezistenţa la boli, ouatul precoce, regulat
şi abundent şi creşterea rapidă fac din această specie alegerea perfectă.
Carnea şi ouăle de prepeliţă sunt recunoscute pentru un gust deosebit de apetisant, dar la
acesta se adaugă recomandările medicale de consumare ale acestora.
Carnea şi ouăle de prepeliţă sunt solicitate la export, iar piaţa mondială a acestor produse
este foarte favorabilă.
Profitul realizat poate fi scutit de impozit, prin aplicarea unor legislaţii de încurajare a aces
tei activităţi noi.
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În cazul în care optaţi pentru creşterea prepeliţelor japoneze, avantajele creşterii lor ar fi
următoarele:
Greutatea: între 120 g (masculul) şi 150 g (femela).
Ouatul: primele ouă la vârsta de 40 de zile (faţă de minimum 120-150 zile la alte specii).
Numărul de ouă/an: cca 300 bucăţi a 10g/bucata (într-un an, 3 kg de ouă, de 20 de ori
greutatea corporală proprie, faţă de găina bună ouătoare, care produce ouă în greutate
egală cu de 10 ori greutatea corporală proprie).
Perioada de incubaţie a ouălor: 16-17 zile faţă de 21 la găină sau 28-30 de zile la raţă, gâscă,
curcă.
Spaţiul de creştere: redus (într-o cameră de 3,3 m2 pot fi crescute 500 de prepeliţe).
Calitatea ouălor: au o valoare alimentară superioară celor de găină, bogate în proteine, vi
tamine, minerale, grăsimi, sunt dietetice şi sunt recomandate medical; conţin de 5 ori mai
mult fosfor, de 7,5 ori mai mult fier, de 6 ori mai multă vitamina B1, de 15 ori mai multă
vitamina B2 decât oul de găină.
Găinaţul: este foarte bun ca îngrăşământ natural.
Longevitatea: este de 3-4 ani, dar au fost exemplare care au ajuns la 6-7 ani.

JA

•
•
•

•
•
•

•
•

2

Desfăşurarea activităţii
Mediul economic în care evoluează afacerea
Mediul economic în care evoluează afacerea poate fi caracterizat ca fiind transparent şi predictibil
şi urmează trendul economiei naţionale. În acest gen de activitate, influenţele sistemului politic, ale
celui juridic şi politicile macroeconomice nu au o importanţă majoră.
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Reuşita afacerii este condiţionată mai mult de abilităţile managerului de a anticipa şi percepe
tendinţele pieţei, de a satisface dorinţele clienţilor şi de a-i fideliza.

Descrierea afacerii
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Obiectul principal de activitate îl constituie creşterea păsărilor şi producţia de ouă, cod CAEN 0124.
Dacă afacerea se axează pe creşterea prepeliţelor: investiţia pentru amenajarea locaţiei, utilajele şi
aparatura necesară, cheltuielile de personal, precum şi popularea cu 5.400 de păsări (din care 4.900
femele, deci ouătoare) se ridică la 15.000 de euro.

Localizarea necesară unei ferme de păsări

Spaţiul alocat fermei de prăsări ar trebui dispus într-o zonă preponderent cerealieră, ceea ce va
conduce la costuri reduse de aprovizionare cu furaje.
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Ferma ar trebui să aibă acces la un drum naţional, pentru a înlesni distribuirea produselor.
De asemenea, ar trebui să aibă următoarele facilităţi: sursă proprie de apă, energie electrică, linie
telefonică, sistem propriu de canalizare prin fosă absorbantă.

Condiţiile de mediu necesare creşterii:

Temperatura optimă se situează între 21 şi 23° Celsius. În perioada iernii se pot folosi aeroterme sau
baterii de autoîncălzire.
În următorul tabel puteţi identifica normele de ambianţă necesare pentru creşterea prepeliţei
japoneze:
Temperatura
Sub eleveză Ambianţă
38-37
36-34
32-30
29-27
23-21
26-24
23-21
23-21
23-21
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Vârsta în
săptămâni
1
2
3
4
5
6
7
Reproducători

Umiditate
relativă %

50-70

50-70

Ventilaţie
m3/h

Iarna:
0,8-1 m3/
ora/kg de
greutate vie
Vara:
4-5 m3/
ora/kg de
greutate vie
4-5

Iluminare
Durată
Intensitate

16-18 ore +
veioză
noaptea

3 waţi/m2

16-18

5 waţi/m2
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Necesarul de utilaje şi aparatură pentru crescătoria de prepeliţe ouătoare (5.400 prepeliţe):
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Specificare
Necesar
Utilizare
Baterie de exploatare prepeliţe (5 eta 20 buc. Asigură utilităţile şi automatizarea
je x 5 cuşti pe orizontală) dimensiuni
exploatării
200x40x25 cm
Bazin de apă cu elemente de control cali
1
Asigură apa pentru adăpare la tempera
tativ (bazin superior)
tura şi calitatea necesară
Vase pentru stocat hrana (ligheane
15
Stocare şi transport hrană
pătrate)
Vas pentru colectat apa suplimentară –
1
Stocare apă (reziduală, decantare)
bazin inferior
Vas pentru colectat apa (ligheane pătrate
15
Stocare, transport guano
din P.V.C.)
Buncăr pentru hrană
1
Depozitare concentrate; depozitare cere
ale măcinate
Moară pentru grăunţe
1
Măcinare grăunţe
Aparat de sudat pungi de plastic
1
Sudare pungi de guano
Aparat de ambalat pentru vacumare a
1
Ambalare cofraje
ouălor
Ovoscop
1
Control vizual ouă
Termometre cameră 0-40° C
3
Control ambient şi apă
Termograf/Higrograf
1
Supraveghere ambianţă
Higrometru cameră
1
Control ambient
Monitor energetic
1
Înregistrare, supraveghere şi comandă
consum
Generator de avarie
1
Asigurarea energiei electrice în caz de
pană de curent a RENEL
Lăzi pliante din M.P. pentru transport
5
Transport ouă ambalate, transport guano
marfă
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Structura personalului ce va deservi ferma este următoarea:
– Administrator
– Contabil
– Şofer distribuitor
– Îngrijitor

Pentru realizarea proiectului de investiţii prezentat, societatea va avea un necesar de finanţare în
valoare de 15.000 EUR
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Planificarea activităţii
Plan de marketing (exemplul de mai jos vizează afacerea axată pe creşterea
prepeliţelor japoneze)
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În România, consumul de ouă de prepeliţă este acoperit doar în proporţie de 50% de piaţa internă,
restul fiind suplinit din import. Consumul relativ redus de ouă de prepeliţă pe cap de locuitor este
cauzat, pe de o parte, de scăderea drastică a puterii de cumpărare a populaţiei şi, pe de altă parte,
de lipsa produsului din magazine. Totuşi, consumul acestui produs pe piaţa capitalei se ridică peste
media pe ţară, situându-se la un nivel anual de 20 de bucăţi pe cap de locuitor.
Produsele oferite se adresează următoarelor categorii de consumatori:
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a) ouăle – consumatori cu vârste cuprinse între 30 şi 50 de ani care au venituri lunare de peste
350 de euro şi pensionari cu venituri mari (peste 250 euro/lună).
b) carnea – adulţi în vârstă de peste 28 de ani, care iau masa la restaurant şi care au venituri
lunare de peste 500 de euro, sau familii cu venituri mari (peste 800 euro/lună).
Concomitent cu creşterea preţurilor la celelalte produse de bază, datorită calităţilor sale nutritive,
oul de prepeliţă va deveni un aliment de bază, mult mai accesibil decât carnea şi laptele.
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În primii ani, când producţia este relativ redusă, desfacerea se poate face în supermarketurile din
zonele limitrofe sau în locaţii cât mai apropiate de locul de producţie. Se pot stabili relaţii contrac
tuale cu cele mai mari restaurante din zonă, unde se vor desface ouăle proaspete, dar ciocnite.
Păsările se pot valorifica prin vânzare directă la abatoarele din apropiere.
În anul al treilea, când producţia se va dubla, distribuţia se va putea extinde către pensiuni, pizzerii,
fast-food-uri şi marile lanţuri de magazine.
Preţurile practicate trebuie să se situeze la nivelul celor ale concurenţei, dar produsele se vor dis
tinge prin calitatea superioară, modul de prezentare şi ritmul susţinut al livrărilor. Livrările se pot face
zilnic, în cantităţi mici, la cât mai multe supermarketuri, astfel încât produsele să fie în permanenţă
proaspete. Distribuţia va fi făcută cu mijloace proprii.
În perioadele de previziune, afacerea este prea mică pentru a se putea aloca un buget consistent de
publicitate mass-media. Dat fiind nivelul redus al concurenţei şi faptul că oferta nu satisface cere
rea, considerăm că întreaga producţie previzionată va fi absorbită pe piaţă.
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Produsele principale pe care societatea le va valorifica sunt ouăle de prepeliţă. Ouăle se ridică
de preferinţă dimineaţa la prima oră şi seara, pentru a evita spargerea ocazională provocată de
mişcările păsărilor în cuşti. Ouăle sunt stocate într-un spaţiu special; acesta trebuie să fie umbros,
răcoros, fără umiditate, dar nici foarte uscat. Ouăle se vor aşeza fie în cutii de nisip, fie în cofraje
din carton sau plastic, asemănătoare celor folosite pentru ouăle de găină, la temperaturi de 10-15°
Celsius.
Ouăle de prepeliţă trebuie valorificate proaspete pentru că, având coaja subţire, conţinutul de apă
se evaporă relativ repede, deteriorând calitatea oului. Ambalarea se face în cutii de câte 30 (50) de
cofraje.
Respectarea acestor condiţii va conduce la asigurarea unei calităţi superioare, care va plasa firma în
rândul crescătorilor recunoscuţi şi apreciaţi pe piaţă.
Alte produse care pot fi valorificate sunt găinuşele la sfârşitul perioadei de ouat (36 de săptămâni)
şi masculii din fiecare serie (1 la 12,5 găinuşe). La livrare (în viu) ating greutatea de 200 g.
Cantitatea de gunoi rezultat nu este, la acest nivel de producţie, suficient de mare ca să justifice
cheltuieli de distribuţie, aşa încât nu va fi luată în calcul ca sursă de venit. Gunoiul va fi utilizat de
fermier ca îngrăşământ organic în ferma proprie.
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Destinaţia fondurilor
Pentru realizarea proiectului de investiţii prezentat, societatea va avea un necesar de finanţare în
valoare de 15.000 EUR, sumă care se argumentează astfel:
Perioada de amortizare (ani)
5
5
5
2
-

ia

Sume (EUR)
500
1.000
1.000
4.000
650
7850
15.000

an

Alocări de fonduri
Renovare, amenajare spaţiu
Achiziţie 20 de baterii
Achiziţie echipamente diverse
Achiziţie autoturism pick-up (second-hand)
Achiziţie mobilier de birou, telefon, PC
Achiziţionarea a 5.400 de păsări
Total

Plan de cheltuieli

Structura cheltuielilor pe unitatea de produs (ou) este următoarea:
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Cheltuieli directe:
– Materii prime şi materiale = 19,2 EUR/1.000 buc.
– Salarii = 2,2 EUR/1.000 buc.
– Regie = 1,5 EUR/1.000 buc.
TOTAL cheltuieli directe: 22,9 EUR/1.000 buc.
Cheltuieli indirecte:
– Salarii = 2 EUR/1.000 buc.
– Regie = 0,5 EUR/1.000 buc.

TOTAL cheltuieli indirecte: 2,5 EUR/1.000 buc.

TOTAL cheltuieli directe + indirecte : 25,4 EUR/1.000 buc.
Preţ de vânzare: 30 EUR/1.000 buc.
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Planul previzionat de vânzări pentru primii 3 ani
Ouă de prepeliţă

Cantitate (mii buc.)
Preţ unitar (euro 1.000 buc.)
Valoare totală (euro)
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An 1
I
220,5
30
6.615

II
330,75
30
9.923

III
220,5
30
6.615

IV
330,75
30
9.923

An 2

An 3

1.984,5
31,5
65.512

2.205
33,08
72.930

Analiză SWOT
Puncte tari

Oportunităţi

• Lipsa de experienţă în acest domeniu a man
agerului
• Imposibilitatea de a realiza export, din cauza
capacităţii de producţie prea mici
• Lipsa unei suprafeţe proprii pentru cultura
furajelor
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• Amplasamentul
• Raport preţ/calitate favorabil
• Strategie de marketing eficientă

Puncte slabe

Ameninţări

Exemple de afaceri similare:
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• Posibilităţi de obţinere a unor granturi
• Creşterea numărului de producători interni
• Posibilităţi de reducere a fiscalităţii pentru • Creşterea importurilor
micii întreprinzători
• Majorarea impozitelor şi taxelor de propri
etate imobiliară şi pe terenul agricol
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MonPrepAn, comuna Şoldanu: http://www.ouadeprepelita.com/
Fermă de Prepeliţe, comuna Ciorogârla: http://www.prepelite.eu/
Găini de rasă, Sibiu: http://www.gainiderasa.ro/prepelitejaponeze.htm
Ferma ecologică Cortina, Drăgăşani: http://www.bio-cortina.ro/ferma_cortina.htm
Porumbei şi păsări din rase superioare: http://www.stefanfarm.cabanova.ro/
RomAlex prepeliţe şi păsări de curte: http://www.romalex-prepelite.ro/

Bibliografie online:
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Creşterea prepeliţelor: http://www.bursaagricola.ro/Info-CRESTEREA_PREPELITELOR-4-24950-1.html
Generalităţi despre afacerea fermei de prepeliţă: http://www.blogulspecialistului.ro/a/Util/Man
agement-si-afaceri/894/-Oportunitati-de-afaceri:-Cresterea-prepelitelor-japoneze.html
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