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Az Agrofeed Kft. megalapítása
Cél az export

Külföldi cégek indítása
Oroszország, Jasznogorszk

Vivamix akvizíció
100 %-os tulajdon

Szalkszentmártoni üzem építése
Premix üzem és takarmánykeverő

Szalkszentmártoni üzem átadása
Saját gyártás beindítása

Kapacitásnövelés a szalkszentmártoni üzemben
Premix gyártás duplázása

Vivafarm, kísérleti sertés teszttelep Lovászpatonán
Teljes felújítás 2014-ben

Orosz premix üzem átadása
Teljesen automatizált gyártóvonal

Laboratórium épül
Magas szintű vizsgálatok gyorsan, pontosan

Fermentációs üzem építés
Egyedülálló megoldások Szalkszentmártonban
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Több mint
éve
Magyarország piacvezető
premixgyártója

Jasznogorszk - premixüzem
Kijev - Agrofeed iroda
Gorzów - Agrofeed iroda

Szalkszentmárton
premixüzem és takarmánykeverő
Újvidék - Agrofeed iroda

Nemzetközi kapcsolataink
Az export üzletág feladata a baromfi,
sertés és kérődző, akvakultúra premixek
és takarmánykiegészítők értékesítése
a nemzetközi piacokon, az üzletágak
takarmányozási és technológiai
szakembereinek szakmai támogatásával.

Oroszország ⚬ Ukrajna ⚬ Lettország
Litvánia ⚬ Moldávia ⚬ Észtország
Belorusszia ⚬ Csehország ⚬ Algéria
Finnország ⚬ Tunézia ⚬ Szlovákia
Türkmenisztán ⚬ Lengyelország
Libanon ⚬ Olaszország ⚬ Románia
Grúzia ⚬ Macedónia ⚬ Görögország
Szerbia ⚬ Horvátország ⚬ Szlovénia
Bosznia-Hercegovina ⚬ Üzbegisztán
Örményország ⚬ Albánia ⚬ Bulgária
Azerbajdzsán ⚬ Kazahsztán ⚬ Irán
Tadzsikisztán ⚬ Kirgizisztán ⚬ Katar
Törökország ⚬ Egyiptom ⚬ Pakistan
Egyesült-Arab Emírségek ⚬ Nigéria
Közel

40 országban vagyunk jelen termékeinkkel.

Szaud-Arábia ⚬ Ghána ⚬ Kongó ⚬ Kenya
Uganda ⚬ Ruanda ⚬ Angola
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100% magyar tulajdon
Több mint 20 éve a takarmánypiacon
Jelenlét közel 40 országban
több, mint 40 Mrd forgalom
400 munkatárs

Kutatás-fejlesztés
az innovatív technológiák
felhasználásával
Kutatás-fejlesztési munkánkat a
• saját kísérleti telepre alapozott kutatási eredmények 		
(sertés és baromfi)
• hazai és külföldi szakirodalmak,
• az etetési kísérletek és szakembereink
gyakorlati tapasztalatai segítik, illetve
• jelentős mértékben építünk partnereink
szakmai tapasztalataira.

Takarmányozott állat
Az Agrofeed termékeivel

370

millió
brojler

5,3
2,6

millió
tojó

2,6

millió
tenyészbaromfi

millió
víziszárnyas

135

ezer
szarvasmarha

160
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7,5

millió
pulyka

ezer
koca

5

millió
hízó

takarmányellátását
biztosítjuk évente.

Premix- és keveréktakarmány
receptjeink a legkorszerűbb
kutatási és gyakorlati eredmények és nemzetközi ajánlások
figyelembevételével készülnek.
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Sertés teszttelep
Lovászpatonán
Világszintű termelési
eredmények

Lovászpatona

Somogytarnóca

A teszttelep építésének,
illetve 2013-ban
megvalósuló
fejlesztésének célja:

• partneri kiajánlás előtti termék tesztelés a 200 kocás telepen,
• külső, takarmány-, tartástechnológiai, állategészségügyi
megrendelések kielégítése, termékfejlesztések támogatása.

Baromfi kísérleti telep építése
Az Agrofeed Csoport már
meglévő sertés kísérleti telepe
mellett egy multifunkciós
baromfi kísérleti épületegyüttes
kialakítását indítja el. A három
önálló tartástérrel rendelkező
telepen - a takarmányozás
mellett - egyidőben vizsgál-
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hatjuk a változó technológiai
paraméterek termelésre
gyakorolt hatásait. Mind az
építészeti megoldások, mind
a beépítésre kerülő legmodernebb technológia lehetővé teszi
a legmagasabb színvonalú,
maximális termelési eredmé-

nyek elérését, a gazdaságosság teljes figyelembevétele
mellett. Külön érdekesség,
hogy a teszttelep látogató
központjából betekintést
nyerhetünk majd a termelési
folyamatokba is.
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Új beruházásaink

Nemzetközi színvonalú,
akkreditált laboratórium
az oroszországi
Jasznogorszkban

Fermentációs üzem építése
Szalkszentmártonban
A projekt célja: a hazai gabona- és fehérjeforrásokra, illetve
ezek melléktermékeire alapozott innovatív nedves fermentációs technológia adaptálása
és továbbfejlesztése a gazdasági haszonállatok termelési és
állategészségügyi státuszának
javítására. További célunk,
hogy a fermentált alapanyagok
szilárd hordozóra történő felvitelével a fermentum előnyei
száraz etetési technológiát
alkalmazó telepekre is kiterjeszthetők. A projekt kezdete:
2021. év közepe.

44,5 mm

Új laboratórium
kialakítása
A szalkszentmártoni fermentáló
üzemünk építésével együtt
2022-ben kialakításra kerül
egy hazai, európai színvonalú
laboratórium is. A partnerek
számára elérhető szolgálatások
mellett külső megrendeléseket
is vállalunk. Olyan vizsgálati
módszereket fogunk alkalmazni,
amelyekkel hatékonyan támogathatjuk partnereink munkáját.

10

11

Minőségirányítás
• a minőségirányítási rendszerek a teljes termékgyártásra,
és -forgalmazásra kiterjednek, biztosítva ezzel
a folyamatos, megbízható
minőséget

• szoros kapcsolat
a nemzetközileg elismert
LUFA laborcsoporttal.
P

C

• rendszeres beszállítói
és termékellenőrzés saját
és külső akkreditált
laboratóriumokban

HAC

• akkreditált, nemzetközileg
elismert FAMI-QS V6 (GMP+,
QS) és ISO 22 000 (HACCP)
rendszerek alkalmazása

Agrofeed üzemek
Jasznogorszk,
Szalkszentmárton

• Navision vállalatirányítási
rendszer használata a biztos
nyomon követhetőségért
IS O 2
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Orosz üzem (Jasznogorszk)
2016 – az új premix üzem
teljesen automatizált,
1400 m2-es vertikális gyártóvonal,
250 m2-es világszínvonalú
laboratórium

Szalkszentmárton
2005 – Európa egyik legkorszerűbb premix-, koncentrátum és prestarter üzeme épült
fel 2010-ben, plusz beruházás,
modernizálás

Mindkét
üzemben:
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• vonalkódos vezérlés
• robotizált folyamatok
• automata lezsákoló vonalak
• teljes azonosíthatóság
és nyomonkövethetőség
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Termékeink
állatfajok szerint

Szolgáltatásaink

Mindhárom üzletágunk célja,
hogy egyedi, vevőspecifikus
termékekkel szolgáljuk ki partnereinket mindamellett, hogy
néhány – főleg a szarvasmarha
piacon – közkedvelt standard
termékfajtát is ajánlunk
a gazdálkodóknak.

• takarmányozás
• szaporodásbiológiai
• állategészségügyi
monitoring rendszer
• állatorvosi konzultáció
• laborvizsgálatok
• technológia
• telepi menedzsment
• innovációs lehetőségek

Az eltérő, gyakran speciális
igényeket, telepi adottságokat
rugalmasan kezeljük mind
a hazai, mind az export
piacokon.

Konzultáció, szaktanácsadás

Telepi felmérés
Takarmányreceptúra
készítés, fejlesztés
Költség optimalizálás

Termékkategóriák

Szakmai továbbképzések

• egységes és komplett
premixek

Eseti problémák kezelése

• koncentrátumok
• keveréktakarmányok
(dercés és granulált
formában)
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• alapanyagok
(enzimek, antioxidánsok,
színezők, emulgeálók,
szintetikus aminosavak,
MCP, glutén, szója,
napraforgódara,
kukoricacsíra…)

Rendszeres,
folyamatos szerviz
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Társadalmi
felelősségvállalás
Győrért tesszük
Győri cég révén nagy hangsúlyt
fektetünk a város kulturális és
sport életének támogatására.
Kiemelt támogatói vagyunk
a Győr 750 rendezvényeinek,
pártoló tagja vagyunk
a Vaskakas Bábszínháznak.

Elismeréseink
2021
2020
2020
2019
2017
2016
2015
2013
2011
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– A Magyar Állattenyésztésért Termék Nagydíj
– MagyarBrands oklevél
– Business Superbrands oklevél
–
–
–
–

Az EYOF arany fokozatú támogatójaként, az ETO SZESE kézilabda csapat és a Széchenyi
Egyetem kosárlabda csapata
névadó szponzoraként folyamatosan a győri sportélet
mellett állunk.
Mindezek mellett a Győri
Kórház gyermekfülészeti
részlegét, a Gyermekegyetemet, illetve több
győri köztéri szobor
felállítását is támogatta
a cégcsoport.

Kisalföld Presztízs Díj- az év vállalkozása
Magyar Állattenyésztési Termék Nagydíj
Magyar Állattenyésztési Termékdíj
Pegazus díj – Piacvezető kategória I. hely
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Keressen minket online is:

www.agrofeed.hu

AIMS
Agrofeed
International
Monogastric
Symposium
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Beérett a tudás almája
40 országból
380 résztvevő
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www.aimshungary.com
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Központ
H-9022 Győr, Dunakapu tér 10.
Levelezési cím: 9007 Győr, Pf.: 1007
Telefon: +36 96/550-620
Fax: +36 96/550-621
E.mail: premix@agrofeed.hu

Telephely
H-6086 Szalkszentmárton, Vadas 7.
Telefon: +36 76/539-016
Fax: +36 76/539-017

www.agrofeed.hu

