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Tudás,
ami táplál

Az egészséges és tápláló étel

életünk alapja, jólétünk forrása.

Az élelmiszerlánc meghatározó

tagjaként elkötelezettek vagyunk,

hogy mindig és mindenkinek

jusson az asztalára belőle.

Ehhez ajánljuk több mint 20 éves

szaktudásunkat, szorgalmunkat,

gondoskodásunkat.

1. 2.



2001 / Az Agrofeed Kft. megalapítása
  Cél az export

2002 / Külföldi cégek indítása
 Oroszország, Jasznogorszk

2004 / Vivamix akvizíció
 100 %-os tulajdon

2005 / Szalkszentmártoni üzem építése
 premix üzem és takarmánykeverő

2006 / Szalkszentmártoni üzem átadása
 Saját gyártás beindítása

2009 / Kapacitásnövelés a szalkszentmártoni
 üzemben

 Premix gyártás duplázása

2010 / Vivafarm, kísérleti sertés teszttelep
 Lovászpatonán

 Teljes felújítás 2014-ben

2016 / Orosz premix üzem átadása
 Teljesen automatizált gyártóvonal

2020 / Laboratórium épül
 Magas szintű vizsgálatok gyorsan, 

 pontosan

2021 / Fermentációs üzem építés
 Egyedülálló megoldások 

 Szalkszentmártonban

Cégtörténet

3. 4.

Magyarország piacvezető
premixgyártójaként több 
mint 20 éve vagyunk jelen
a takarmánypiacon.

Erős nemzetközi jelenlétünk mellett 

továbbra is 100% magyar tulajdonú 

vállalat vagyunk, már egészen az 

alapításunk óta.

A 40 országot érintő mindennapi 

munkát immár 400 fős csapatunk 

együttműködése jelenti számunkra.



Több mint10éve
Magyarország piacvezető
premixgyártója

Több
mint

5. 6.

országban vagyunk jelen

•••••• OROSZORSZÁG SZERBIA BELOURSZIA LITVÁNIA

••••••••••••• LETTORSZÁG  FINNORSZÁG  LENGYELORSZÁG

•••••••••••••••••• CSEHORSZÁG  SZLOVÁKIA  OLASZORSZÁG 

••••••••••• ROMÁNIA  MOLDÁVIA  HORVÁTORSZÁG  UKRAJNA

•••••••••••• SZLOVÉNIA  BOSZNIA-HERCEGOVINA  MACEDÓNIA 

••••••••••••••••• ALBÁNIA  BULGÁRIA  GÖRÖGORSZÁG  GRÚZIA

•••••••••••••• ÖRMÉNYORSZÁG  TÖRÖKORSZÁG  AZERBAJDZSÁN

•••••••••••••••••••••• KAZAHSZTÁN  TADZSIKISZTÁN  KIRGIZISZTÁN 

••••••••••••••••••• ÜZBEGISZTÁN  IRÁN  PAKISZTÁN  SZAUD-ARÁBIA

••••••••••••••••••EGYESÜLT-ARAB EMÍRSÉGEK  OMÁN  ALGÉRIA  ANGOLA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••TUNÉZIA  EGYIPTOM  NIGÉRIA  GHÁNA  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••KONGÓ  KENYA  UGANDA  RUANDA40
Az export üzletág feladata a baromfi, sertés,

kérődző és akvakultúra premixek és takarmány-

kiegészítők értékesítése a nemzetközi piacokon,

az üzletágak takarmányozási és technológiai

szakembereinek folyamatos támogatásával.



A hazai jelenlét mellett kiterjedt üzleti 

kapcsolatokkal rendelkezünk a 

Baltikumban, Lengyelországban, 

Közel-Keleten, a Balkánon, 

illetve Észak- és Közép 

Afrika országaiban.

Nemzetközi kapcsolatok
Európa, Ázsia, Afrika
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A takarmányozott
állatok száma

az Agrofeed termékeivel

350 millió brojler

7,2 millió pulyka

5,1 millió tojó

2,5 millió tenyészbaromfi

2,5 millió víziszárnyas

5 millió hízó

160 ezer koca

120 ezer szarvasmarha
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Innováció,
ami táplál

Minden dolgozónk hozzájárul munká-

jával ahhoz, hogy a családok asztalára 

finom, ízletes ételek kerüljenek.

11. 12.



Modern takarmány üzemek

13. 14.

Szalkszentmártoni gyárunk 2005 óta

termel Európa egyik legkorszerűbb premix-,

koncentrátum és prestarter üzemeként,

míg az oroszországi Jasznogorszkban 2016 óta 

működik teljesen automatizált premix üzemünk, 

1400 m2-es vertikális gyártóvonallal és 250 m2-es 

világszínvonalú laboratóriummal.

Szalkszentmárton

Jasznogorszk



Kutatás-fejlesztés
az innovatív technológiák felhasználásával
15. 16.

Premix- és keveréktakarmány  

receptjeink a legkorszerűbb  

kutatási és gyakorlati eredmények

és nemzetközi ajánlások  

figyelembevételével készülnek.

Kutatás-fejlesztési
munkánkat

• az alapanyag gyártók

 kutatásainak eredményei,

• hazai és külföldi szakirodalmak,

• az etetési kísérletek

 és szakembereink gyakorlati

 tapasztalatai segítik, illetve

• jelentős mértékben építünk

 partnereink megbízható 

 tapasztalataira.



A gondoskodás eredménye:
Jövedelmezőség

javító takarmányozási
megoldások

Innovatív, örökös fejlődési szellemiségben 

dolgozó vállalatként saját teszttelepet 

hoztunk létre Lovászpatonán, ahol európai 

színvonalon tudunk takarmány etetési 

kísérleteket végezni magunk, és külső 

megrendelők számára. 

17. 18.



19. 20.

Saját fermentációs üzemet építettünk Szalkszentmártonban.

E projektünk célja, hogy a hazai gabona- és fehérjeforrásokra, 

illetve ezek melléktermékeire alapozott innovatív nedves

fermentációs technológiával javítsuk a gazdasági haszonállatok 

termelési és állategészségügyi státuszát.

A fermentált alapanyagok szilárd hordozóra történő felvitelével a 

fermentum előnyei száraz etetési technológiát alkalmazó

telepekre is kiterjeszthetők legyenek.

Az innováció eredménye:
Fermentációs üzem

Szalkszentmártonban



21. 22.

Minőségirányítási szemléletünk alapja az akkreditált,

nemzetközileg elismert rendszerek alkalmazása, melyek

a teljes termékgyártásra, és forgalmazásra kiterjednek.

Minőség,  ami számít

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

• Navision vállalatirányítási 
rendszer használata a biztos 
nyomon követhetőségért

• szoros kapcsolat
 a nemzetközileg elismert 

LUFA laborcsoporttal.

• a minőségirányítási
 rendszerek a teljes termék-
 gyártásra, és -forgalmazásra 

kiterjednek, biztosítva ezzel  
a folyamatos, megbízható 
minőséget

• rendszeres beszállítói
 és termékellenőrzés saját  

és külső akkreditált  
laboratóriumokban

IS
O

 22000

H
A

CCP



A jövő
generációjáért   tesszük

Az Agrofeed elkötelezett a fenntartható

fejlődés mellett, így nagy hansúlyt fektet az újra-

hasznosítható csomagolások használatára.

Az új beruházásainknál szem előtt tartjuk

a természeti erőforrások optimális kihasználását, 

környezethatékony módszerek beépítését.

Munkánk során komplexen kezeljük a társadalmi, 

gazdasági fejlődést és a környezetvédelmet.

23. 24.



Szakértelem,
ami táplál

Minden termék, így az élelmiszer 

mögött is a szaktudás az, ami értéket 

teremt. Mi olyan munkatársakkal

dolgozunk, akik szakmájuk legjobbjai.

25. 26.



27. 28.

Mindhárom üzletágunk célja, hogy egyedi,

vevőspecifikus termékekkel szolgálja ki partnereinket

és az eltérő, gyakran speciális igényeket

és telepi adottságokat rugalmasan kezeljük

mind a hazai, mind az export piacokon.

Állatfaj specifikus
 termékeink

• egységes  
és komplett premixek

• koncentrátumok
• keveréktakarmányok  

(dercés és granulált  
formában)

• alapanyagok  
(enzimek, antioxidánsok,

 színezők, emulgeálók,
 szintetikus aminosavak,
 MCP, glutén, szója,
 napraforgódara, kukoricacsíra…)

Termékkategóriák:



29. 30.

Cégünk erőssége a profi szaktanácsadásban,

menedzsment támogatásban, konzultációban rejlik,

a takarmányozási, szaporodásbiológiai

és állategészségügyi monitoring rendszer,

illetve laborvizsgálatok területein.

Közösen dolgozunk
a sikerért

• Konzultáció, szaktanácsadás
 takarmányozás, szaporodás-
 biológiai, állategészségügyi
 monitoring rendszer,
 állatorvosi konzultáció, labor-
 vizsgálatok, technológia,
 telepi menedzsment,
 innovációs lehetőségek

Szolgáltatások:
• Telepi felmérés
• Takarmányreceptúra  
 készítés, fejlesztés
• Költség optimalizálás
• Szakmai továbbképzések
• Rendszeres, folyamatos  
 szerviz
• Eseti problémák kezelése



31. 32.

Folyamatos kapcsolatban állunk

hazai és külföldi egyetemekkel,

oktatási intézményekkel, több

agrártámogatási projektben is

közösen veszünk részt. 

Előttünk a jövő
Az Agrofeed elkötelezett

a jövő szakembereinek támogatásában



33. 34.

Szakmai támogató munkánk egyik legfőbb

büszkesége az AIMS elnevezésű monogasztrikus

tematikájú, több mint 400 fős nemzetközi konferenciánk,

melyet kétévenként rendezünk meg. A szimpóziumon 

a nemzetközi takarmányipar vezető cégei képviseltetik 

magukat. Közel negyven országból érkeznek hozzánk a 

szakmai előadók, vendégek.

Megosztjuk a tudást
Az Agrofeed rendszeres résztvevője

a hazai és nemzetközi agrárkiállításoknak,
sok esetben szponzorként is megjelenünk

a rendezvényeken



Közös siker,
ami táplál

Együtt jobban esik minden falat,

tartja a mondás. A jóízű falatokhoz

pedig a sikeres, közös munka

elengedhetetlen. Mi is e szerint 

élünk, dolgozunk.

35. 36.



37. 38.

A 2017-es Nemzetközi Ifjúsági Olimpia, 

EYOF arany fokozatú támogatójaként,

az ETO UNI kézilabda csapat és

a Széchenyi Egyetem kosárlabda

csapatának névadó szponzoraként

elkötelezettek vagyunk a győri sport

sikeres szereplése mellett!

Győri központú vállalatként
nagy hangsúlyt fektetünk a város

kulturális és sport életének
támogatására

Szenvedélyünk a győri sport



39. 40.

Az Agrofeed számára kiemelkedő fontosságú

a Győri Kórház gyermekfülészeti részlegének

és a Gyermekegyetemnek a támogatása is.

A városban sétálva pedig több köztéri szobor is látható,

melyek megvalósítását segítettük.

Kultúra és egészség

Kiemelt szponzorai
vagyunk a Győr 750
jubileumi rendezvényeknek 
és pártoló tagja a Vaskakas 
Bábszínháznak.

2021 – Magyar Állattenyésztési Termék Nagydíj
2020 – MagyarBrands oklevél 
2020  
2019 – Business Superbrands oklevél 
2017 
2016 – Kisalföld Presztízs Díj- az év vállalkozása 
2015 – Magyar Állattenyésztési Termék Nagydíj 
2013  –  Magyar Állattenyésztési Termékdíj
2011  –  Pegazus díj, Piacvezető kategória I. hely

Elismerések:



41. 42.

Keressen
minket online is:

www.agrofeed.eu



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.eu


