


 Az idén vállalatunk, a Vitafort Zrt. fennál-
lásának 30. évfordulóját ünnepeljük, ennyi ide je 
dolgozunk a magyar állattenyésztés szolgá la tá-
ban. Úgy gondolom, az elmúlt két évben mutatko-
zott meg iga zán, hogy a takarmánygyártó rend-
szerek közül ki, mi lyen háttérrel, stabilitással és 
erő tartalékokkal ren delkezik. Az elmúlt esztendő 
pedig több szempontból is sorsdöntő volt.

 Tavaly már tavasszal láthattuk, hogy meghatá-
rozóbb lesz a Vitafort számára a növénytermesz-
té si ágazat helyzetének alakulása, mint az állat-
tenyésztésé. A magyarországi terméshozamok 
saj       nos jelentősen elmaradtak a megszokottól, a 
rend    kívül kedvezőtlen időjárás és csapadék nem-
csak az elmúlt esztendőre, hanem az idei év tava-
szára is jelentősen rányomja a bélyegét. Ugyanak-
kor a Vitafort számára - takarmánygyártóként - az 
állattenyésztés helyzete és alakulása az egyik leg-
fontosabb prioritás.

 Az állattenyésztés helyzete 2010-ben éppen 
fordítva alakult, mint egy évvel korábban, hi szen 
az utolsó fél évben folyamatosan emelkedett a tej 
átvételi ára és a közel másfél éves tejválság után, 
némi fény látható az alagút végén. Ez számunkra 
rendkívül fontos, pozitív tényező, hiszen tevékeny-
ségünk több, mint 50 százaléka a tejtermelő ága-
zat  hoz kötődik. A sertéspiacon ugyanakkor óri-
á si az elkeseredettség, ami a 2010-es évet még 
kevésbé jellemezte. Idén az első negyedév mérlege 
katasztrofális: a kilogrammonkénti 60-70 forintos 
veszteség sokakban megkérdőjelezi a jövőt.

20 százalékos piaci részesedés

 Annak ellenére, hogy a magyar takarmánypi-
ac  tovább szűkült, a Vitafort 2010-ben mintegy 
15 százalékkal növelte eladásait és több, mint 50 
százalékkal nagyobb árbevételt ért el az egy évvel 
korábbihoz képest. Tavaly tápegyenértékben 48-
50 ezer tonnával többet állítottunk elő és ez a 750 
ezer tonnát jóval meghaladó takarmány egyenérték 
közel 20 százalékos részesedést jelent a magyar 
takarmánypiacon. Ezt a növekedést elsősorban   
át gondolt stratégiai fejlesztéseknek, a megalapo-

zott kutatás-fejlesztésnek, biztos humán erőforrás 
hátterünknek és széleskörű szolgáltatási rendsze-
rünknek tudhatjuk be. 

Emelkedő alapanyagárak 
- innovatív termékek

 Az elmúlt esztendő megmutatta, hogy azok a 
ta kar mányipari cégek, amelyek megfelelő háttérrel 
rendelkeznek, „érzik” a piacot és gyors döntéseket 
tudnak hozni, képesek tompítani a negatív piaci 
hatásokat. A Vitafort minden pénzügyi forrását a 
stratégiai alapanyag beszerzésre irányította, ami-
hez természetesen megfelelő piaci információ és 
háttér szükséges. Középtávú kutatás-fejlesztési 
stra tégiánkba illeszkedett – a céget tehát nem érte 
felkészületlenül – az energiára és a fehérjehordo-
zókra vonatkozó, most tapasztalható drasztikus 
áremelkedés, amelyre innovatív termékekkel tudunk 
válaszolni. Jelenlegi beruházásaink is elsősorban 
ehhez a témakörhöz kötődnek.

 A hazai fejlesztéseink tekintetében elég óvato-
sak voltunk 2010-ben, de elvégeztük azt, ami na-
gyon fontos volt. Mivel az elmúlt 5-6 évben jelen-
tős beruházásokat hajtottunk végre, bizonyos 
fej    lesz téseket halaszthatunk. Ugyanakkor fontos 
gé  pi beruházásokat hajtottunk végre a koncentrá-
tum gyártó üzemsor tekintetében, lecseréltük a  
keverőgépet és az ehhez kapcsolódó berendezé se-
ket.

Forráshiány és likviditás kezelés

 Természetesen számunkra is az egyik legna-
gyobb gondot a partnereinknél tapasztalható likvidi-
tási helyzet okozza. Ennek érdekében kénytelenek 
voltunk 2010. szeptemberétől bevezetni egy, az 
eddiginél jóval szigorúbb vevőkontrollt. Hangsúlyo-
zom, hogy a Vitafort vevőállománya az átlagos ma-
gyar mezőgazdasági vállalkozások hoz képest jóval 
kedvezőbb fi zetőképesség szempont jából és ez a 
tény a jól fi zető partnereink pozícióját még tovább 
erősíti.

 A környezetünkben tapasztalható óriási forrás-
hiány sajnos az egész magyar agráriumra jellemző. 
Az ágazatban működő cégek zöme erején felül 
ruházott be támogatással és most nagyon nehezen 
tud megbirkózni a vállalt terhekkel. Mi nagyon sok 
számítást elvégzünk ahhoz, hogy rábólintsunk egy 
beruházásra. Ma a Vitafort 15 százalékkal alacso-
nyabb költségszinten dolgozik, mint 8-10 éve. Eb-
ben az időszakban csökkent a dolgozói létszám is, 
de most olyan üzemi szervezetünk van, amelyen 
már egyre nehezebb tovább racionalizálni. Jelenleg 
a termelési és a humán erőforrás oldalon egyaránt 
optimális szinten működik a cégünk.

 Tavaly a gabonakereskedelemmel foglalkozó 
cégünk, az Invivo Trading Zrt. is mindent megtett 
an nak érdekében, hogy a pénzügyi nehézséggel 
szem  besült, de szemesterménnyel rendelkező 
part  ne reink likviditási helyzetén javítsunk. Ennek 
kö szönhetően ezektől a partnereinktől több, mint 3 
mil liárd forint értékben értékesített szemesterményt 
tudtunk „beszámítani”, ezzel is pozitívan kezelve 
kint  levőségeinket.

Közel 50 új üzleti partner

 Aggódom a magyar agráriumban dolgozó cé-
gek miatt, hiszen az extrém időjárási viszonyok 
ne  gatív hatása 2011-ben éri el a tetőfokát. Aggasz-
tó  az is, hogy a sertés jelenlegi átvételi ára mélyen 
önköltség alatti, ez tovább rontja a partnerek fi ze tő-
képességét. Megnyugtató viszont, hogy a Vitafort 
az elmúlt 3-4 évben alapvetően megtette a zokat a 
költségcsökkentő intézkedéseket, amelyek nek kö-
szönhetően a 2009-es válságév után a 2010-es 
for ráshiányos évet a várakozásnál jobban zártuk. 
Tevékenységünk 70-75 százalékban magyaror-
szági, a legalább 300 tejelő szarvasmarhát, illetve 
minimum 200 kocát tartó nagyüzemektől függ. 
Tevé keny ségünkben nagyon fontos természetesen 
a bolt hálózat, a háztáji ágazat, a kis kiszerelésű 
termékek, a szolgáltatás is. A nagyüzemi part-
nereink száma ugyanakkor ma már 300-310 és 
közülük csaknem ötven új üzleti partner. Export-
piacaink tekintetében Moldova és az ázsi ai piacok 
kiemelkedtek. A román piaccal kap cso latban pedig 
az óvatosság a fő szempontunk.

 Ez nagyon szép eredmény, különösen a szű-
külő piacon. Köszönhetjük ezt azoknak a felkészült 
mun katársaknak is, akikre valóban lehet támasz-
kodni. Vezetőink régóta, szakmailag megnyugta-
tóan vég zik a munkájukat, a terjeszkedéseink pedig 
min dig valódi előrelépések voltak. Nagyon fontos 
a  partnereink és közöttünk kialakult bizalom és a 
partnerközpontú szakmai szolgáltatások egyre 
bő  vü lő köre. Összességében tehát én bizakodóan 
né zek a 2011-es évre, remélve, hogy idén jóval ke-
vesebb csapadék esik a tavalyinál. Az extrém ma-
gas gabonaár az ország komoly gabonaexportőr 
pozíciójában jót jelenthet. Várjuk az új agrárstraté-
giát, ami alapvetően befolyásolja majd a jövőt. 

 A világ enni akar, számunkra pedig az a nagy 
kérdés, hogy az állati termék felvásárlási árak ho-
gyan követik ezt az igényt. A magas alapanyag á ra-
kat magas sertés felvásárlási ár és magas tej ár kell, 
hogy kövesse, így alakulhat ki egyensúlyi hely zet  a 
növénytermesztés és az állattenyésztés között is. 

Kulik Zoltán
vezérigazgató, Vitafort Zrt.

   Vitafort csoport

Innovatív termékekkel 
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 Az Invivo Trading Zrt. fő tevékenysége a Ma-
gyar országon megtermelt szántóföldi gabona, o la -
jos magvak és egyéb mezőgazdasági termékek ex-
port nagykereskedelme.
 Törekvésünk, hogy a magyar termelők termé-
nyeit a lehető legkevesebb láncszem köz  beik ta tá-
sával reális piaci áron tudjuk értékesíteni az  export 
piacokon felvásárló végfelhasználóknál.

 20 évvel ezelőtt, az Union Invivo csoport – nem-
zet közivé válásának első lépéseként – úgy dön tött, 
hogy a kelet-európai térségben a Vitafort Zrt. -vel 
szövetkezik a takarmányozás területén.

 2009. július 31-én a többségi magyar tulajdo nú 
VITAFORT Első Takarmány Gyártó és Forgal ma zó 
Zrt. és francia részvényese – az Union InVivo cso-
port - közötti együttműködés eredménye ként egy új 
szakasz vette kezdetét. A párizsi székhelyű Union 
InVivo csoport a takarmányozáson kívül jelentős 
nem zetközi tevékenységet folytat mezőgazdasági 
ter mékek kereskedelmével. A franciaországi ga bo-
na  raktárokon és a gabonakereskedelemhez szüksé-
ges infrastruktúrán kívül az Union InVivo csoport a 
legtöbb francia kikötőben is rendelkezik gabonarak-

tárakkal. Mint a legjelentősebb agrárszövetkezeti tár-
sulás Európában, az Union InVivo tulajdonosi köre 
279 szövetkezetet tömörít és kb. 6,5 millió tonna 
gabonával, olajos magvakkal és fehérjetartalmú ter-
ményekkel kereskedik évente.
 Gabonakereskedelmének gyors nemzetközi 
fej lő dése nagymértékben ösztönözte a fő Kelet-
Európai gabonatermelő országok – elsősorban Ma-
gyar ország - beszervezését a gabonakereskedelmi 
hálózatba. Ezzel a céllal jött létre az új közös válla-
lat, Invivo Trading Zrt. néven.

 Cégünk kiemelt fi gyelmet fordít az élelmiszer 
biz tonságra és nyomon követhetőségre, ezért 
HACCP tanúsítvánnyal, valamint az Európai Unió 
Gabona szövetsége által felügyelt GTP akkreditáci-
óval is ren delkezik.

 Meggyőződésünk, hogy a gabonake reskedelem 
kiváló eszköz a Vitafort Zrt. partnerei iránti elkötele-
zettségének tovább mélyítésére és a meg lévő kima-
gasló színvonalú, hagyományos szolgáltatásainak 
körének kibővítésére. 

 Remél jük,  hogy – a gazdálkodásokat általáno-
san érintő jelenlegi nehéz fi nanszírozási helyzetben 
– számos Vitafort part ner él majd a lehetőséggel és 
ajánl fel árualapot értékesítésre. Az Invivo Trading Zrt. 
biztos pénzügyi háttérrel kínál új együttműködést a 
gabonatermesztéssel is foglalkozó Vitafort partne-
reknek. A jövőben stabil partnerség kiépítésével 
éves szinten több százezer tonna mezőgazdasági 
termék exportját tervezzük.

Az Invivo Trading Zrt. 
első éve

Vitafort csoport
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Az InVivo Trading Zrt. a Vitafort Zrt. székhelyén, Dabason működik.

Telephelyünk: 

Központi iroda:
Cím: 2370 Dabas, 
Szabadság út 3.
Telefon: 06-29/560-470
Fax: 06-29/560-471
E-mail: cafgrains@cafgrains.hu

Touré Mariann – Irodavezető
Telefon: 06-29/560-472
Mobil: 06-30/525-3069
E-mail: toure.m@cafgrains.hu

Szép Beáta – Asszisztens
Mobil: 06-30/525-0829

Kereskedelem és logisztika:
Molnár Attila
Mobil: 06-30/525-0831
E-mail: molnar.a@cafgrains.hu

Raktározás és 
minőségbiztosítás:
Tóth Péter
Mobil: 06-30/525-0832
E-mail: toth.p@cafgrains.hu

Cégünk várja a termelők szíves 
felajánlását a 2010-2011. évi 
kampányidőszakban az alábbi 
ter mé kek tekintetében:

• takarmány- és 
 étkezési búza
• takarmány árpa
• tritikálé
• takarmány- és 
 étkezési kukorica
• olajos napraforgómag
• őszi káposztarepce mag.
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 Immár negyedik alkalommal jelentkezünk alap-
anyag áttekintéssel a Vitafort Zrt. takarmánypiaci 
hírújság oldalain. Az elmúlt időben próbáltunk ké-
pet adni az árakról, a trendekről  az okokról és egy 
kis előrejelzést adni mi várható a közeli jövőben.
Ha visszagondolunk az 1 - 2 évvel ezelőtti összefog-
lalóra, láthatjuk, hogy az előrejelzések nagy száza-
lékban beteljesedtek. Ez persze számunkra nem 
feltétlenül jelent jót, sőt! 
 
 Sajnos az alapanyagoknál prognosztizált áre-
melkedések bekövetkeztek és folyamatosan tovább 
emelkednek. 
 
 Az alapanyagok konkrét árának alakulása mel-
lett más, mindenki előtt ismert tényezők is megne-
hezítik mindennapi munkánkat: 
- a lekötött szerződések nem teljesítése, 
 sokszor vis majorra hivatkozva
- a várt tételek időben csúszása, a betakarítási 

és szállítási nehézségek miatt
- a kereskedelmi manipulációk
- a nem megbízható kereskedők , forgalmazók

 A felsorolt piaci viselkedési módok elsősorban 
a mi területünket alapvetően meghatározó gabona-
félék és fehérjehordozók piacára igazak.

 Nagyon sokat beszélhetnénk a természeti csa -
pásokról, az időjárásról, az ehhez kapcsolódó nö-
vénytermesztési és állattenyésztési  piacot érin tő 
kérdésekről, esetleg a gazdasági világválság hatá-
sairól, valamint a pénz piaci árfolyamok állandó an 
változó hatásairól, de ezek mindenki előtt ismert té-
mák és alapvetően kiszámíthatatlan paraméterek.

 Ezúttal egy kicsit másképp közelítenénk meg a 
kérdéskört: egyszerű tényközléssel szeretnénk im-
pulzust adni a jövőbeni tervezéshez.
 

 Nézzük a legfontosabb takarmányozási a  lap -
anyag termékek árváltozásait az elmúlt idő szak-
ban, 2011. március végéig bezárólag.

   Takarmány alapanyag körkép

Alapanyagárak
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Védett zsírok: A védett zsírok árának változása nagymértékben befolyásolja 
termékeink árának emelkedését. Mindkét termék ára a duplájára emelkedett a 
vizsgált időszakban

Vitamin árváltozások: Mint látható az árak stagnálnak. Kisebb eltolódások van-
nak, de ezek nem számottevőek. A vitaminok piaca egyenlőre kiegyensúlyo-
zottnak tűnik.

MCP: A monokalcium-foszfát ára lassan de biztosan araszol felfelé. Érdekes 
kérdés lehetne, hogy hol van a reális ára az MCP-nek?

Amonisavak árváltozása: Az aminosavak területén is szintén jól látható az 
emelkedő tendencia. Szépen apró lépésekkel nőnek a tarifák, ráadásul jelen-
leg is áruhiányokról szólnak a hírek. Ebből kifolyólag további áremelkedések 
várhatóak.

Takarmánygabona termé kek áralakulása: Min-
denki ál tal ismert gabonapiaci áremelkedéseket 
kiváltó tényezők : árvíz, bel víz, áruhiány, gyen ge 
termés, de vi zaárfolyamok kedvezőtlen a  la   ku   lá sa, 
tőzsdei manipulációk, stb… Sajnálatos módon 
a mechanizmus ellenkező előjellel csak kis mér-
tékben vagy egyáltalán nem működik. Amikor ár-
csökkenésnek kellene be kö vetkeznie (jó termés, 
„előkerült té telek”, kedvező devizaárfolyam, stb.) az 
árkorrekció jelentéktelen vagy nincs.



Csomagolóanyagok

 A csomagolóanyagok áralakulására is tér-
jünk ki, hiszen az általunk gyártott takar mányok 
95%-a zsákos kiszerelésben kerül a part ne  reink-
hez. Csomagolóanyagaink közül az árak el ső sor-
ban a műanyagszövésű zsákoknál emel kedtek 
merede ken. Egy év alatt darabonként 13-14 Ft-tal 
növekedett a beszerzési ár. Ez havonta több mint 
nyolcszáz  ezer forint többletköltséget jelent a Vitafort 
számára, amely költséget még áremeléskor sem 
háríthatunk tovább a vevőink felé.

 Összefoglalva elmondható, hogy a takarmány-
gyártás szempontjából fontos termények és alap a-
nyagok esetében - szinte kivétel nélkül - jól lát ható az 
árak folyamatos, meredek emelkedése.  Hosszasan 
taglalhatnánk az ener  giaárak emelkedé sét, a fuvar-
díjak, logisztikai költségek állandó témáját valamint 

azt, hogy a „másik oldal” a húspiac és a tej ára 
ho gyan alakul, így válna teljessé az összkép. Ezekre 
a kérdésekre kollégáim más rovatokban minden bi-
zonnyal kitérnek. 
 
 Önmagában, csak az alapanyagokat vizsgál-
va  az összkép sajnos elég negatívnak tűnik 1-2 
év  re visszamenőleg és kedves partnereink re bí zom 
,hogy az elkövetkezendő időket hogyan „prognosz-
tizálják előre”. Ha csupán a táblázatokat, az árak 
irányvonalát nézzük egyértelmű a helyzet. Ilyen ál-
lapot, mint jelenleg (az összes termékcsoport ára 
folyamatosan és nagymértékben nőtt, növekszik) a 
szakemberek elmondása alapján nem volt az elmúlt 
15-20 évben, de talán sohasem szem besültek ilyen  
ár,-  és termékproblémával a magyar takarmány-
gyártás szereplői. Az évtizedes trendek eltűntek, a 
jó magyar termés szinte semmit nem jelent, hiszen 
a világ teljesen globális az ellátás szempontjából. 

Jelenleg szinte nincs olyan előre látható tényező, 
amely indokaként bármely termékcsoport ára 
visszarendeződne. Ha mégis létezik ilyen, azt még 
mi, jelenlegi helyzetünkben nem láthatjuk. Bízni 
abban tudunk, hogy ahogyan elindult ez az egész 
kedvezőtlen folyamat, akár ugyanígy kezdetét ve-
hetné egy ellenkező előjelű, árcsökkenést okozó 
tendencia.  

 Újabb feladat tehát, amely megoldásra vár a 
sok egyéb mellett. De bízzunk abban, hogy az elmúlt 
évekhez hasonlóan pozitívan és erősen vesszük 
az akadályokat - partnereinkkel együtt – ebben az 
esztendőben is és egy év múlva az alapanyagok 
árai talán már nem okoznak ekkora fejfájást.

Kucsák István 
alapanyagbeszerzési osztályvezető,
Vitafort Zrt. 

Tények, tendenciák

CGF, Korpa, Takarmányliszt: Az itt látható három termék a kukorica és a búza 
ipari feldolgozása után keletkezett melléktermékek. Tehát áruk nagyban függ a 
főtermékek árváltozásának tendenciájától, ebből adódóan egyértelmű emelke-
dés látható.

Az extrahált szója, az extrahált napraforgó dara, a repce préselvény és a 
lucerna pellet árának alakulása: Az extrahált szójadara a fehérje hordozók 
közül a legmeghatározóbb. Folyamatos emelkedés látható mind a négy ter-
méknél. A szójadara 14 hónap alatt 28%-kal, a napraforgó dara 88%-kal, míg 
a repce préselvény 130%-kal emelkedett az említett időszakban. A lucerna 
32%-os növekedése talán elfogadható lenne, ha az új kaszálások után az ára 
visszarendeződne, de ez 2010-ben sem történt meg.
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 A címben megfogalmazódik az a szimbiózis, 
amely  - valószínűen minden résztvevő , így  a 
tu do mányos kutató intézetek, egyetemek, és a 
gaz   dálkodó szervezetek   számára   - egyformán  
fon  tos. 

 A Kutatás & Fejlesztés, az innovácó minden 
gazdálkodó vállalkozás részére a továbbfejlődést, 
a folyamatos versenyképesség megtartását jelenti.
Cégünk, a VITAFORT Zrt. kutatás & fejlesztési  fela-
datainak megfelelő szintű elvégzéséhez elenged-
hetetlennek tartja a tudományos műhelyekkel való 
szoros szakmai kapcsolatot, és ezen intézmények 
szellemi kapacitásának folyamatos igénybevételét. 

Állattenyésztési és Takarmányozási 
Kutató Intézet (ÁTK) 

 Az ÁTK és a VITAFORT Zrt. együttműködése 
kö  zel 15 éves múltra tekint vissza. A korábbi, 
ese ti megbízások után ez az együt t mű  ködés  ma 
már gya korlatilag  a   mindennapi kap   cso lattartás 
szint jé re fejlődött. 2002  és 2004 kö  zött már 
együtt mű ködési szerződés keretén be lül  került 
sor a VITAFORT Zrt. partnereinél a tejelő te   henek 

szaporo dásbiológiai helyzetének felmérésé re.    
    
 2004 és 2007 között nyertes GAK pályázat 
keretén belül került sor  annak vizsgálatára, hogy 
hogyan lehet okszerű takarmányozással javítani  a 
tejelő tehenészetek szaporodásbiológiai mutatóit, 
ennek eredményeként hogyan lehet csökkenteni a 
két ellés közötti időszakot, azaz javítani a tejterme-
lés gazdaságosságát. A három év alatt több mint 
10 telepi kísérletben, számos fontos információ 
gyűlt össze,  több új termék kifejlesztésére is sor 
került, valamint kialakult azon metabolikus paramé-
terek mé résének rendszere, amely által nagy bizton-
ság gal megítélhető az állatok szaporodásbiológiai 
mutatóit ( pl. újra vemhesülését ) legjelentősebben 
befolyásoló tápanyag ellátottság ( energia, béta ka-
rotin stb. ) helyzete.     
 
  Az ÁTK részéről Dr. Gábor György professzor 
vezetésével ez a munka azóta is tovább folytató-
dik,  és folyamatos szerződés alapján kerül sor a 
VITAFORT Zrt. partnereinél a rendszeres szaporo-
dásbiológiai szűrővizsgálatok elvégzésére, beleért-
ve a korai vemhességvizsgálatok speciális mód-

szerének, a Byopryn tesztnek az alkalmazását is. 
Az évek óta végzett vizsgálatok eredményeiből 
ma már komoly adatbázis áll rendelkezésünkre, 
amely a telepről beérkező adatok – így a tehenek 
szár mazási és termelési, valamint kezelési adatai 
– mellett, tartalmazza a tenyésztési és szaporodás-
biológiai adatokat is. Ezen eredmények összekap-
csolása a takarmányozási adatokkal fontos eszköz 
az optimális gazdasági eredmények eléréséhez. 
 Emellett a Kutató Intézettel karöltve nemzet-
közi projektekben is részt veszünk. Az ÁTK ré-
szé ről a Dr. Rátki József főigazgató által vezetett 
munkában a VITAFORT Zrt. együttesen a Halászati 
és Öntözési Kutató Intézettel közel 8,6 millió dol-
lár költségvetésű projektet hajtott végre Laoszban 
az elmúlt időszakban, amely jelenleg bejezéséhez 
közeledik.

Halászati és Öntözési Kutató Intézet 
(HAKI) 

 A HAKI kutatási stratégiájának fő elemei a 
multidiszciplináris kutatás aktív nemzetközi e gyüt t-
működés keretében, a tudás és technológia transzfer 
a kutatási eredmények hasznosítása ér de kében, 
illetve a nemzetközi fejleszté si együttműködési 
prog  ramokban való részvétel. A HAKI az akvakul-

túra fejlesztési projektek aktív résztvevője nem 
csak Magyarországon, hanem fejlődő országokban 
is. A VITAFORT Zrt-vel való együttműködés is főleg 
a nemzetközi együttműködésre koncentrálódik, így 
a HAKI részéről a Dr. Váradi László főigazgató által 
vezetett, az ÁTK együttműködés kapcsán a már 
említett laoszi projektben korszerű haltáp üzemek 
épültek és a további tervek között a laoszi élelmi-
szergazdaság minőségi fejlesztésére irányuló pro-
jekt kialakítása és végrehajtása a cél.  

Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Mosonmagyaróvár (NYME)

 Bár az előzőekben említett ÁTK és HAKI 
együttműködéshez képest viszonylag fi atalabb a 
VITAFORT Zrt. kapcsolata a Nyugat-Magyarországi 
Egyetemmel, az elmúlt évek során számos alkal-
ma zott kutatási probléma megoldásában dolgoz-
tunk együttesen. Aktuális és perspektivikus az 
ép pen befejezés előtt álló hároméves projekt, 
ame lynek során a biodizel gyártás során nyert gli-

ce rin melléktermék tisztításának és az állatok ta-
karmányozásában való lehetőségének vizsgálatát 
végeztük el. Az NYME részéről a Dr. Schmidt János 
akadémikus által vezetett kutatómunkában részt 
vett a KUKK Kft. valamint a Pécsi Orvostudo mányi 
Egyetem, míg a projekt vezetése Dr. Vida Sándor 
a SOLUM Zrt. vezérigazgatójának a feladata volt. 
A tisztított glicerin takarmányozási lehetőségeiben 
számos új eredménnyel gazdagodtunk, amely-
nek gyakorlati hasznosulása a jövőben várható 
és a biodizel termelés növekedésével jelentősége 
is egyre nagyobb lesz. Az említett jelentős pro-
jekt mellett számos egyéb területen is együtt 
dolgozunk az Egyetemmel, így Dr. Tóth Tamás 

tanszékvezetővel együttműködve, gyakorlati szem-
pontból jól kezelhető megoldás született, a cukor-

gyártás melléktermékeként keletkező melasz szi-
lárd hordozó anyagra való felvitelében, amely egy 
új terméksor kialakítását tette lehetővé a VITAFORT 
Zrt. részére.

Szent István Egyetem Állatorvos-
tudományi Kar Budapest (SZIE  AOTK)

 A SZIE AOTK és a VITAFORT Zrt. együttműkö-
dése szintén több, mint 10 évre nyúlik vissza. Az 
e gye tem részéről, a Dr. Brydl Endre professzor által  
irányított együttműködés keretein belül napi szinten 
dolgozunk együtt.
 2004 és 2007 között- szintén GAK pályázat-
ban- vizsgáltuk a húsmarha takarmányozás gazda-
ságos lehetőségeit. Folyamatos az a munka, ahol 
számos tehenészeti telepen – a VITAFORT Zrt. part-
neri körében – kerül sor anyagcsere profi l vizsgála-

tok elvégzésére. A folyamatos fejlesztés alatt álló 
módszer illetve annak laboratóriumi  eredményei 

A tudomány, a képzés és
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alapján valós képet lehet nyerni a tehenek tápanyag 
ellátottságáról, vagy azok esetleges hiányosságairól. 
Ezek az adatok lehetővé teszik a takarmányozás 
gyakorlatában az okszerű beavatkozást és ezzel a 
gazdaságos tejtermelést. 

 Az elmondottak – bár szemelvényszerűen 
csak a legfontosabb dolgokat említettük – igazol-
ják, hogy a tudomány és a gyakorlat egymás nél-
kül nem lehetnek hatékonyak. 

 Az alkalmazott kutatások célja minden eset-
ben a gyakorlat problémáinak megoldása, amely-
hez azonban elengedhetetlenül szükséges a kuta-
tás-fejlesztési feladatok elvégzésében a kreatív 
együt t működés, mind a gazdálkodó szervezetek, 
mind pedig a tudományos intézmények részéről. 
Eddig elért eredményeink alapján kijelenthetjük, 
hogy ez az együttműködés cégünk, a VITAFORT Zrt. 
számára az elmúlt években jól alakult, azonban elért 
eredményeinken nem lehet hosszasan megpihenni, 
hanem az újabb és újabb kihívások függvényében 
együttműködésünket a tudományos műhelyekkel a 
jövőben is folyamatosan fejlesztenünk kell.           

Dr. Koppány György                                                                                         
kutatás-fejlesztési igazgató, Vitafort Zrt.

SZIE - Szent István Egyetem, 
Takarmányozási Tanszék, Gödöllő

 A Vitafort Zrt. és a gödöllői Szent István Egye-
tem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 
Állattudományi Alapok Intézet, Takarmányozástani 
Tanszékének kapcsolata immár több évtizedre nyú-
lik vissza. A szakmai kooperáció alapját részben 
a földrajzi közelség, részben a cég szakember-
gárdájának gödöllői kötődése adja, hiszen bizton 
állíthatjuk, hogy az elmúlt évtizedekben számos 
kolléga koptatta az iskolapadot a gödöllői egye-
temen, dolgozott diplomaterves hallgatóként a 
Takar mányozástani Tanszéken és futott be később 
nagy ívű karriert a Vitafort Zrt. berkein belül. 

 Bár a kezdetek óta mind a vállalat, mind az 
egyetem számos változáson ment keresztül, a jó 
viszony töretlen, sőt az utóbbi években talán még 
szorosabbá vált. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint 
hogy több kutatási pályázat készült a közelmúltban 
a cég és a tanszék együttműködésében. 
 
 A Vitafort Zrt. a kutatás elkötelezett támogató-
ja, ezért a pályázatoktól függetlenül is több sike-
res kutatási projekt zajlott a tanszéken a cég tá-
mogatásával. Ugyanakkor a Takarmányozástani 
Tanszék is több esetben segítette a Vitafort Zrt. 
fejlesztői tevékeny ségét egyes klinikai kémiai 
paraméterek és húsmi nőségi mutatók vizsgála-
tával, elemzésével.
 
 Az egyetemi képzés hatékonyságának javítá-
sa érdekében a Vitafort Zrt. több éve rendszeres 
szak képzési támogatást nyújt tanszékünknek, 
a mely révén több lehetőség nyílik a hallgatók takar-
mányanalitikai ismereteinek, valamint a hallgatói 
kísérletek körülményeinek javítására.

 Emellett Tanszékünk oktatási tevékenységének 
javítására az év folyamán a cég segítségével lehe-
tőség nyílt egy olyan szemléltető tárlat elkészítésére 
is, amelynek révén hallgatóink a tantárgyi gyakorla-
tok során testközelből ismerkedhetnek meg a leg-
fontosabb takarmány-alapanyagokkal és keverékta-
karmányokkal.
 
 A jó kapcsolatnak köszönhetően ma már nincs 
olyan gödöllői gazdász hallgató, aki tanulmányai so-
rán legalább egyszer el ne jutna a Vitafort Zrt. dabasi 
üzemébe. E tanulmányi kirándulások a színvonalas 
bemutatkozó előadás és az üzem teljes bejárása 

révén mintául szolgálhatnak a jövendő nemzedék 
számára a sikeres agrárvállalkozás ismérveiről.

 Hazai diákjaink mel  lett külföldi hallga tók és 
az egye temi kol légák szá mára is nyitott az ü zem, 
amely reményeink sze rint nem csu pán a vendégek 
számára hasz  nos lehetőség, ha nem  a Vitafort Zrt., 
mint ha zánk egyik kiemelkedő takar mány  gyártó 
cége nem zet   kö zi ismertségé hez is hoz zá járul.

 Így a tudomány és a gyakorlat szövetsége révén 
az évek során egy kölcsönösen előnyös, virágzó 
együttműködés alakult ki, amelyet a jövőben is 
megkülönböztetett fi gyelemmel kísérünk.

Balláné Dr. Erdélyi Márta
egyetemi docens
Szent István Egyetem, Takarmányozási Tanszék

a gyakorlat szövetsége

Termékfejlesztés a partnerek 
bevonásával

 Az ügyfelekre nemcsak vevőként, hanem 
e gyütt működési partnerként tekint a Vitafort, és 
ez a termékfejlesztésre is igaz.

 Több üzemet bevontak például a Hungaro-Beef 
elnevezésű közös projektbe. A kutatás során egy 
speciális takarmányozási, szaporodásbiológiai és 
állomány-egészségügyi módszert dolgoztak ki jó 
minőségű hazai marhahús rendszerszerű előállítása 
érdekében, hogy a magyar áru mind élelmiszer-
biztonsági, mind gazdaságossági 
te kin  te  tében felvehesse a ver-
senyt az importtal.

Dr. Brydl Endre, 
egyetemi tanár, 
SZIE ÁOTK
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 Páratlan nagy érdeklődés kísérte a Vitafort 
Zrt. 2010. évi Szarvasmarha Takarmányozási 
Szim  póziumát.  Az előadássorozatot az ország 
négy különböző régiójában, október 12-15. között 
tartottuk meg.

Rendezvényünk témája a nagy tejtermelésű tehe-
nek energiaellátása volt: 
 

 Energiaellátás új dimenzióban 

 Azért feszegettük ezt a témakört, mert a nagy 
és folyamatosan növekvő tejtermelésű tehenek ta -
kar mányozásában a kritikus láncszem egyre in kább 
az energiaellátás. Az energiamérleg tekinteté ben 
egyre meghatározóbb a tömegtakarmányok mi-
nő  sége, hiszen a nagy takarmányfelvétel – ami a 
magas tejtermelés alapja - csak kifogástalan mi nő-
ségű takarmányból várható. Fontos, hogy minden 
lehetőséget és eszközt felhasználjunk az etetett 
takar mányok és takarmányadagok energiakoncen-
trációjának növelésére.  Az előadásokban ezért két 
olyan melléktermék (Cukor-Pack, glicerin) került a 
célkeresztbe, amelyek segítségével javítani tudunk 
a nagy tejtermelésű tehenek energiaháztartásán.
 
 A Cukor-Pack a cukorgyártás végén lerakódott 
cukor, amely szabadalmaztatott eljárással van ol-
datba elegyítve. A termék összcukor-tartalma eléri 
a 45 %-ot. A gyorsan oldódó szénhidrát-tartalma 
miatt elsősorban a bendőbaktériumok energiael-
látását javítjuk az alkalmazásával. Használatával - 
édes íze miatt - növelhető a szárazanyag felvétel, 
javul a bendőfermentáció, emelkedik a termelődő 
összes illózsírsav mennyisége és segítségével 
maximalizálni tudjuk a mikrobiális fehérjeszintézist, 
ami 60-80 %-ban járul hozzá a fehérjeszükséglet-
hez.

 A glicerin a biodízel gyártásból származó mel-
lék termék. Segítségével csökkenthető az ellést kö-
ve tő energiadefi cit, mivel segíti a a kérődzők fontos 
energiatermelő folyamatát, a glükoneogenezist. 
A gli cerin fermentáció növeli a propionsav és a 
vajsav mo láris arányát és az összes illózsírsav ter-
melést is. Gyors energiát szolgáltat, a máj műkö-
dé sének fi zi ológiai támogatása mellett, és részben 
véd a zsí ros máj elfajulástól.
 
 Meghívott előadónk, Dr. Varga Gabriella a 
Penn State University világszerte elismert ameri-
kai professzorasszonya az elmúlt évek legfőbb ku-
tatási területéről - a glükoplasztikus anyagok vizs-
gálatáról számolt be s a következő lényeges és új 
észrevételt valamint javaslatot tette a hazai elméleti 
és gyakorlati takarmányozás számára:
 
 A glicerin hatása a takarmányban hasonló 
le  het a cukorhoz és a keményítőhöz, aminek kö-
vet keztében használata nem okozna különbséget 
a tejelő tehenek teljesítményében vagy a bendő 
fermentációban.

 Ebből kiindulva célszerű a glicerint mint takar-
mány összetevőt  vizsgálni a cukor és keményítő 
he lyet tesítésére,  a tejelő tehenek laktációs teljesít-
ménye és a bendőfermentáció tekintetében.

 Ezen elméleti összefüggések - amelyeket 
kor rekt állatkísérletekkel igazoltak az USA-ban – 
valamint a saját, a VITAFORT Zrt. által végzett és 
be mutatott üzemi eredményeink jogosítanak fel 
ben nünket arra, hogy a napi takarmányozási gya-
korlatunkban javasoljuk és alkalmazzuk ezeket a 
mel léktermékeket. 

 A Cukor–Pack-ot és a glicerint folyékony for-
má ban korábban is forgalmaztuk. Termékfejlesz-
tésünk új eredményeként, a Vitafort Zrt. – Solum 
Zrt. – Adexgo Kft. – Magyar Cukoripari Zrt. 
együttműködésével, 2010 végén megkezdtük a 
szárított melasz, a Mela-Dry alapanyag gyártását, 
majd az erre épülő termékcsalád forgalmazását. 

 A porított glicerin, azaz a Glükofort valamint 
az  ebből kifejlesztett termékcsalád bevezetése 
2011 elején megtörtént. Erről az új termékcsaládról 
leg kö zelebb adunk bővebb tájékoztatást.

 Bízunk benne, hogy az új termékek segítségével 
tovább tudjuk majd javítani partnereink tejtermelési 
eredményeit és ezen keresztül javulhat a tevékeny-
ségük gazdaságossága.

Tóth Attila
értékesítési és fejlesztési szarvasmarha 
szakspecialista, Vitafort Zrt.

   Mela-Dry

 A Mela-Dry a cukorgyártás melléktermékéből, a 
melaszból egy szabadalmaztatott szárítási eljárás-
sal készül. 

 A termék magas cukortartalma biztosítja, hogy 
a laktáció folyamán javítsuk az adag energia kon-
centrációját. Gyors energiaforrást biztosít a bendő-
baktériumok számára,  javul  a mikrobiális fehérje 
szin tézis hatékonysága.  Kedvezően hat a száraz a-
nyag felvételre és ennek következtében növelhető 
a bevitt táplálóanyagok mennyisége, aminek pozitív 
hatása van a tejtermelésre.

 Segítségével pontosan be tudjuk állítani az 
a dag összcukor tartalmát, amivel optimalizálni lehet 
az adag nem rost eredetű szénhidrát-tartalmának 
össze tételét. 

Felhasználási javaslat:
     
Tejelő tehenek: A laktáció teljes időszakában, de 
főképpen a laktáció első harmadában a TMR-be 
keverve: 1,0-1,5 kg/nap               
          
Hízómarha: A hizlalás teljes időszakában a TMR-
be keverve: 1,0-1,5 kg/nap

  Termékszám:       Megnevezés:
   MELA-DRY
  233-265  MELAKARB PACK TEJELŐ  
   PREMIX
  433-265  ENERGIA KONCENTRÁTUM
   +Mela-Dry



ENERGIA  
KONCENTRÁTUM 

+ Mela-Dry
  Az ENERGIA  KONCENTRÁTUM + Mela-Dry 
magas oldódó fehérje,- gyorsan bomló szénhidrát,- 
és cukor tartalma segítségével maximalizálni tudjuk 
a mikrobiális fehérje szintézist.  Emelt védett zsír 
tartalma segít a laktáció elején a megfelelő testkon-
díció fenntartásában.

 A koncentrátum gyors nitrogén és energiafor-
rást biztosít a bendőbaktériumok számára, javul a 
mikrobiális fehérje szintézis hatékonysága. Védett 
zsír tartalma segítségével biztosítható a takarmány 
adagokban a laktáció elején szükséges magas 
ener giakoncentráció. A termékkel a  tehenek mak-
ro– mikroelem és vitamin igénye is kielégíthető.

Alkalmazási javaslat:
-  Napi adagja tejelő teheneknek: 0,8-1,2 kg

Előnyei és jellemzői:                 
-  Magas védett zsír, cukor, oldódó fehérje, mak-

ro–mikroelem és vitamin tartalom
-  Etetésével nő a szárazanyag felvétel, táplálóa-

nyag bevitel
-  Segítségével optimalizálható az adag fehérje,- 

és energiatartalma
-  Speciális puffer és Niacin kiegészítést is tartal-

maz

   MELAKARB PACK 
TEJELŐ PREMIX  

 A MELAKARB PACK TEJELŐ PREMIX  magas 
oldódó fehérje és gyorsan bomló szénhidrát, cukor 
tartalma segítségével maximalizálni tudjuk a mikro-
biális fehérje szintézist

 A premix biztosítja a nagy tejtermelésű tehenek 
makro–mikroelem és vitamin ellátását.      
Puffer tartalma segítségével fenntartható a meg -
felelő bendő pH.   

Alkalmazási javaslat:
-  Etethető TMR-be keverve és önmagában is 

pontos adagolás mellett
-  Napi adagja tejelő teheneknek: 0,6 kg

Előnyei és jellemzői:                 
-  Cukor és magas oldódó fehérje tartalom 
-  Puffer és Niacin kiegészítés        

GLÜKOFORT

    A GLÜKOFORT a biodízel előállítás mellék ter-
mékéből, a glicerinből speciális eljárással készülő 
energiapótló takarmány-kiegészítő. A gyártási eljá-
rás során a folyékony glicerint vivőanyagon kötik és 
beszárítják.  
 
 A GLÜKOFORT az ellés körül és a laktáció ele-
jén kialakuló energiahiányos időszakokban biztosít 
gyorsan felszívódó és jól hasznosuló energiafor-
rást. Ezzel mérsékli az energiahiányos időszak 
okozta problémákat, javítja a takarmány hasznosu-
lást, gátolja a kedvezőtlen anyagforgalmi folyama-
tok (ketózis) kialakulását.

 A termékben lévő glükogenetikus anyag, a glice-
rin, a máj fi ziológiai működését támogató májvédő, 
antiketogén anyag. A takarmányon keresztül felvéve 
a tehenek egy gyorsan felszívódó energiapótlóhoz 
jutnak, amely a májban metabolizálódik és glükózzá 
konvertálódik.

Alkalmazási javaslat:
- Etethető TMR-be bekeverve és a kiosztott 
 TMR -re rászórva.
- Napi adagja: 
- az ellés előtti 3 hétben 200-300 g/ tehén
- ellés után az elletőben, a fogadó csoportban, illet-

ve a laktáció első harmadában 300-600 g/tehén

Előnyei és jellemzői:   
- A glicerin szilárd halmazállapotú változata
 egyszerűsíti és pontosítja az alkalmazást, 
 nincs speciális eszközigénye a tárolásnak 
 és a kijuttatásnak.
- Csökken a laktációeleji energiahiányból eredő
 kiesés, elhullás; kedvezőbb a laktáció kezdet.
- Csökken  a ketonanyagok kialakulásának, 
 a ketózisnak az előfordulása.
- Csökken a máj terheltsége, nagyobb lesz a
 szervezet ellenállóképessége.
- Javulnak a szaporodásbiológiai paraméterek.

  Termékszám:        Megnevezés:
  000-241          GLÜKOFORT
  000-242  GLÜKOFORT PLUSZ

   MELA-PIG
Energiakiegészítő termék

sertések számára

 A Mela-Pig takarmány-kiegészítő egy könnyen 
bekeverhető és nagy hatékonysággal hasznosuló 
energia-kiegészítő sertések részére. A korszerű 
tech nológiával készített szárított melasz alkalma-
zá  sával, a tenyész- és növendék állatok részére, 
gyor san oldódó és felszívódó energiaforrást tudunk 
biztosítani. 

Felhasználási javaslat:
 A Mela-Pig takarmány-kiegészítőt választott 
malacok és szoptató kocák részére javasoljuk ada-
golni. A bekeverés aránya függ az egyéb takarmány 
alkotók arányától, a takarmány természetes zsír- 
és energia-tartalmától is. Az általános bekeverési 
arány választott malacok és szoptató kocák ta-
karmányába 6-8 %.

  Termékszám:        Megnevezés:
  525-220      MELA-PIG 

Energiakiegészítő 
termékek 

Új termékek és szolgáltatások
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 Közös együttműködést indított el a Vitafort Zrt. 
Magyarország egyik meghatározó állateledel nagy-
kereskedésével. 
 
 A közel 20 éve a piacon lévő Boldog Buldog 
Kft. országos lefedettséggel, területi képviselőkkel, 
kis kereskedelmi üzletek közvetlen ellátásával a ha-
zai petfood piac vezető résztvevője.   

 A cégünk által gyártott Animal natúr, csirkés 

és sonkás kutyaeledelek mellett több, mint 1500 
ter mék, felszerelés, ápolószerek és spanyol import 
tá pok is megtalálhatóak termékskálájukon.

 Az együttműködés célja a jelenlegi gyártóka-
pacitás kihasználása mellett további termékek fej-
lesztése és forgalmazása, mely növeli a Vitafort Zrt. 
jelenlétét az egyre bővülő állateledel piacon.

Elérhetőségek:
Boldog Buldog Kft.: Lakatos Tajti György 
ügyvezető Igazgató 
06-30-688-4908

Vitafort Zrt: Ihászi László 
petfood üzletágvezető 
06-30-274-0744

Petfood - Boldog Buldog

Lábvég diagnosztika az egészséges 
szarvasmarha állományért

 A lábvégbetegségek a tőgygyulladás és a sza-
po rodásbiológiai zavarok után a tehenészetek har-
madik legnagyobb veszteségforrásai. Nemzetközi 
felmérések szerint a lábvégbetegségek miatti éves 
veszteség megbetegedett állatonként átlagosan 127 
USD, egy átlag tehénre 27 USD. Egy angliai felmérés 
szerint a lábvég problémák miatt bekövetkező éves 
veszteség mintegy 90 millió angol font az Egyesült 
Királyságban. Hazai felmérések szerint a lábvég-
betegségek mintegy 10 millió forintos kárt is okoz-
hatnak évente egy tehenészetben.

 A tehenek sántaságának pontozásos bírálata 
lehetővé teszi, hogy segítségével az egész állo-
mányra vonatkozóan következtessünk a lábvégek 
állapotára. 

 Már a korábban végzett vizsgálatok eredmé-
nyei szerint is, a lábvégbetegségek előfordulhatnak 
olyan állatokban is, amelyek még nem, vagy alig 
láthatóan mutatják a sántaság klinikai tüneteit. Ez 
utóbbi tény a folyamatosan végzett vizsgálatokra, 
az időben végzett megfelelő gyógykezelésre, va-
lamint a megelőző munka jelentőségére hívja fel a 
fi gyelmet.
 

A lábvégbetegségeket 
mege lőző mun ka 

legfontosabb lépései

- Az állatok sántaságának rendszeres állo mány-
szintű vizsgálata.

- Környezeti higiénia és más hajlamosító ténye-
zők (alom, felhajtó utak, takarmányozás) vizs-
gálata, a hibák feltárása és megszüntetése.

- Rendszeresen végzett tehermentesítő csülök-
ápolás. 

- A körmözés eredményeinek elemzése, az ered-
mények alapján kezelési terv kidolgozása.

- A lábfürösztés hatékonyságának ellenőrzése, 
lábfürösztési protokoll kialakítása.

- A sánta, beteg állatok vizsgálata és kezelése a 
körmözések közötti időszakban.

- Zárt állomány kialakítása.

 A tehenészet lábvég-egészségügyi monitorozá-
sának célja, hogy megállapíthassuk a tehenek álló 
helyzetben és mozgás közben, előre megadott 
szempontok alapján történő pontozásos bírálatával, 
a lábvégbetegségek állományon belüli elterjedtsé-
gét, a sántaság súlyosságát, a telep érintettségé-
nek mértékét. 

 A munka során, a sántaság pontozásán kívül 
vizsgáljuk a lábvégbetegségek kialakulásában nagy 
szerepet játszó különböző hajlamosító tényezőket. 
Ezek közül a legfontosabbak a következők: a kör-
nyezeti higiénia; az állatok viselkedése; az állatok 
mozgatásának módja; a pihenőterek higiéniája 
mi nő sége; a felhajtó utak és egyéb járó felületek 
minősége; zsúfoltság; takarmányozási hibák látható 
jelei – kondíció pont, bélsár minőség; valamint fon-
tos az előző körmözési adatok elemzése.

 Az adatgyűjtés után értékeljük a telep lábvég 
egészségügyi jellemzőit, a sántaság súlyosságát 
és állományon belüli előfordulását és a lábvég 
beteg ségek előfordulásának lehetséges okait, ezen 
kívül javaslatot teszünk a lábvégbetegségek gyógy-
kezelésére és megelőzésére, valamint az okozott 
károk csökkentésének lehetséges módjaira.

Dr. Jurkovich Viktor Tóth Attila
SZIE, tanszéki állatorvos értékesítési és 
  fejlesztési szarvas-
  marha szakspecialista
  Vitafort Zrt.



 Mint minden sertéstelepen, így az Önök gaz-
daságában is kiemelt fontossággal bír a tenyész-
kocák teljesítmény-mutatóinak pontos ismerete. 
Számos sertéstelepen csupán a malac számok 
és a felnevelési eredmények ismeretével rendel-
keznek. Ugyanakkor a termelési eredmények 
ja vítá sára és a tenyészkocák tenyésztésben 
tar tási idejének növelésére számos lehetőség 
kí nálkozik. Ezek közül az egyik a tenyészkocák 
kon dícionális állapotának felmérése, értékelése, 
időszakos felülvizsgálata és a kapott eredmények 
ismeretében a takarmányozási rendszer átérté-
ke lése. A tenyészko cák kondíció- felmérésére 
viszonylag egyszerű és megbízható módszer a 
hátszalonna-vastagság idő szakos ellenőrzése, 
melynek során objektív képet kapunk a tenyészál-
lomány takarmányozásának hatékonyságáról.

 2010-ben vezettük be a legújabb szolgál ta-
tá sun kat, melynek során  időszakosan megvizs-
gáljuk az adott sertéstelep kocaállományát.  A 
mé résekhez a Renco típusú műszert alkalmazzuk, 
amely igen nagy megbízhatósággal méri a tenyész-
koca-, és sül dő állomány hátszalonna-vastagságát. 
A kapott adatokat egy speciális szoftver segítsé-
gével kiértékeljük és a kapott eredmények ismere-
tében javaslatot teszünk a változtatásokra.

 Az elmúlt fél év során több mint 30 felmé-
résre ke rült sor partnereink körében. Ennek során 
minden alkalommal minimum két csoportból, de ha 
le he tőség nyílt rá, akkor több csoportból végeztük 
el a hátszalonna-vastagság mérést. 
 
 A mérés so rán minden alkalommal mértünk 
fi alás előtt álló kocákat és frissen választott, vagy 
éppen néhány nappal a választás előtt álló kocákat. 
Ez a két csoport adja ugyanis a két szélső-értéket, 
azaz ekkor a legnagyobb illetve a legkisebb a kocák 
energia-tartaléka. Ugyanakkor a mérés elvégzését 
korlátozza az a tény, hogy az állatoknak minden-
képpen egyedi állásban (fi aztatón vagy vemhes 
kocaszálláson) kell lennie a méréskor. 
 
 A méréseket követően a már említett program-
mal elvégezzük a kapott adatok értékelését. A prog-
ram külön értékeli az egyes cso portokat, illetőleg 
külön-külön elemzi a süldők, a kétszer, a 3-4-szer 
illetve az 5-ször vagy e felett fi alt kocák eredmé-
nyét.

 Az értékelés során nem csak egy átlag ered-
ményt kapunk, hanem egy adott állomány szórását 
és az egyes kategóriák közötti megoszlását is tud-
juk elemezni.

 A kapott adatok segítségével általános képet 
kapunk az adott telepen lévő tenyészállomány 
kondícionális állapotáról, és az eredmények is-
me  re tében, amennyiben szükségesnek látjuk, 

javasla tot teszünk a változtatásokra annak érde-
kében, hogy javuljon az állatok kondícionális 
állapota, ez ál tal javuljon a kocák termelése. A 
telepen belüli ismételt vizsgálatok tapasztalatai 
arra utalnak, hogy az első eredményekhez képest 
lényegesen javult a kocák kondícionális állapota, 
azaz mindenképpen hasznos és a gyakorlatban is 
hasznosítható információkat kapunk az elvégzett 
vizsgálatokkal és értékelésünkkel segíteni tudtuk a 
telepi munkát.
 
A kezdeti tapasztalatok tehát rendkívül bizta tóak, 
ennek megfelelően célunk az, hogy legtöbb part-
nerünknél évente két alkalommal elvégezzük a 
vizsgálatot és az értékeléssel segítsük partnereink 
tenyésztési munkáját.

Balla Gyula
fejlesztési és értékesítési 
sertés szakspecialista,
Vitafort Zrt.

Új termékek és szolgáltatások
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A Vitafort Zrt. által forgalmazott 
Youpig malactápszerek 
csomagolása megújult.  

 A zsákcsere oka, hogy az InVivo NSA testvér vállalat 
a francia és magyar piacokon jól bevált Youpig prestarte-
reivel nemzetközi szinten tovább terjeszkedik, melyhez új, 
attraktív megjelenés szük sé ges. A nemzetközi termékcsa-
ládot három táp szer alkotja:  Youpig BABY, Youpig 21 és 
Youpig 28., melyek megfelelnek a  Vitafort Zrt által forgal-
mazott Youpig Bibolor, Youpig Winto, illetve Youpig Ultra 
prestartereknek. 
 
 A új zsákok további célja,  hogy megkönnyítsék a 
sertéstartó telepek számára a tápszerek helyes felhaszná-
lását. Az új zsákokon a márkanév mellett a 21-es és 28-
as számok jelzik, hogy milyen korban választott malacok 
számára ajánljuk a prestarter etetését. 

 A már jól ismert Youpig zsákokat 2011 első felében 
az alábbi zsákok váltják föl, természetesen változatlan 
minőség és összetétel mellett.

   Új termékek és szolgáltatások
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Néhány gyakorlati jótanács a 
tápszerek helyes használatához:

- A Bibolort csak a választás előtt, a koca mellett etessük! 
 A Youpig BABY (Bibolor) nem prestarter, hanem 
 « csalogató » tápszer, melynek célja a malac érdek-
 lődésének felkeltése a takarmány iránt.

- A választást követő 2-3 hét során csak azonos mediká-
 ciójú prestartert adjunk a malacoknak. Kétféle táp-
 szer kiosztható, pl. Youpig 21 (Winto) és Youpig 28 (Ultra), 
 de azok medikációja hasonló legyen.

- A Winto alkalmazása kis súllyal választott (5,5-7,5 kg 
 közötti malacok esetében ajánlott.

- Medikált prestarter esetében a minimálisan kiosztandó
 mennyiség ~ 4-5 kg/malac, a minimális etetési
 időtartam: 10 nap, hogy a medikáció ki tudja fejteni
 kívánt hatását: 
 - ha kevesebb, mint 4-5 kg: nincs meg a kívánt bevitt 
  gyógy  szermennyiség
 - ha kevesebb, mint 10 nap: nincs meg a megfelelő idő-
  tar tam ahhoz, hogy az antibiotikum kifejtse hatását

- Prestarterek esetében ajánlott a « 14-es szabály » 
 betartása: a malac választási testtömege (kg) 
 + a kiosztott prestarter mennyisége (kg) = 14 kg

- A prestartreket naponta többször, kis mennyiségben
 adagoljuk ki.

Balla Gyula 
értékesítési  és fejlesztési sertés szakspecialista,
Vitafort Zrt.



 A  Dermanyssus gallinae, vagyis vörös ma-

dár tetű atka egy meglehetősen kellemetlen ba-
rom fi  és díszmadár élősködő. A madártetű atka 
több fejlődési alakja és a kifejlett állat is vérszívó. 
Csak éjszaka, illetve sötétben keresi fel a gazdaál-
latot és ilyenkor nyugtalanítja. Ezek az apró kár-
te vők képesek a stresszen túl a kotlóst, - amely 
folyamatosan sötétebb helyen tartózkodik - a kot-
lás vége felé elpusztítani. Jelenlétük az állomány-
ban rontja a takarmányhasznosulást, közvetett 
állat-egészségügyi kockázatot jelenthet, vírusvek-
torként és baktériumközvetítőként egyaránt. 
A gaz dasági elmaradás részben az állatok gyengébb 
teljesítőképességéből, részben az állati termékek 
minőségi romlásából adódik. A bőrön kiütésszerű 
pettyezettség jelenik meg a mellkasi és az alsó 
combi tájékon, a tojások pedig gyakran pirosasan 
pöttyözettek a szétnyomott vérrel telt madártetűktől. 
Nem mellékes az emberre gyakorolt hatása sem. 
A kézfejen, alkaron és a könyökön bőrgyulladást, 
és a szervezetben allergiás tüneteket okoz. 
 
 A régebben kis jelentőségűnek tartott kérdés 
mára olyan súllyal jelentkezik, hogy részleges, vagy 
teljes megoldása nélkül elképzelhetetlen a gazdasá-
gos tyúktartás nagyüzemben és kisgazdaságban 
egyaránt. Külföldi források szerint a broilertar-
tást sem kerüli már el a madártetű atka kártétele. 
A problémát a kártevő rejtőzködő életmódja súlyos-
bítja, amely megnehezíti az ellene történő véde-
kezést, mert a repedésekben és a berendezések 
rejtett zugaiban megbújhat és onnan rendszeresen 

visszafertőzheti az ál-
lományt. 

A kíméletlen környe zet kímélő megol-
dás aromákkal és  illó olajokkal

 Az egyre nyomasztóbb vörös madártetű atka 
probléma megoldására olyan termékben találtuk 
meg a megoldást, amely a takarmányozás esz kö-

zeivel lehetővé teszi a környezetre veszélyes ro-
varölő szerek alkalmazásának mérséklését, idővel 
– rendszeres használat esetén - azok elhagyását 
is. Francia partnervállalatunk javaslatára a Para lice 
elnevezésű innovatív készítményt hívtuk segítsé-
gül.
 
 A Neovia termékcsalád Paralice elnevezésű 
ter  méke erre a célra kifejlesztett növényi illóolajok-

ból, aromákból összeállított készítmény. A Paralice 
nem gyógyszer, élelmiszerügyi várakozási ideje 
nincs. A szer aromaanyagként engedélyeztetett. 
Ete tési javaslata 2 hét etetés után 5 hét szünet, fo-
lyamatos ciklusokban, 2-4 kg/tonna takarmány tö-
ménységben.

 A medikációs készítményt nem tartalmazó 
Vitafort tojótápok biztosítják a repellens hatású 
aromák folyamatos adagolását, a tetűmentesítést 
valamint a tetűmentes állapot folyamatos fenntar-

tását.

Egyszerű és biztonságos alkalmazás

 A Paralice premixbe keverhető és granulálható, 

a bekeveréstől számított 1 hónapon belül célszerű 
fel használni. Tapasztalataink szerint a minőség- 
meg őr zési, idő az illat változatlan intenzitása alap-
ján, ennek másfél-kétszerese le het, de az illóola-
jok kedvező hatása érdekében a gyakorlatunkban 
használt 3 hónapos szavatossági idővel itt nem 
számolhatunk.

Kedvező tapasztalatok 
a Vitafort partnereknél

 A termék bevezetése óta eltelt 
6 hónapban elegendő tapasztalatot 
gyűj töttünk, amelyek egyértelműen 
iga zolják a kiemelkedő rovarűző ha-
tást a madártetű atkára nézve. A ké-
szítményt használó Vitafort partne-
reknél a vörös tetű az állatokat nem 
bántotta többé és a berendezési tár-
gyak árnyékos, tyúkoktól távolabbi 
pontjain gyülekeztek, ahol könnyen 
lehetett őket permetezéssel irtani. 
A ja vasolt etetési technológia szerinti 
szünet alatt sem bántották az álla-
tokat, tehát a Paralice hatása tartós.

 Egyéb külső-belső élősködőre 
vo natkozó hasonló hatásokról egyen-
lőre még nincsenek tapasztalataink, 
de kisgazdasági körülmények között 
fi gyeljük őket. Az állatok a tápot jó 

étvággyal fogyasztják. 
 
 Szintén érdekes kérdés, hogy a 
többi állatra milyen hatással van az 
aroma. Eddig a kacsánál, közvetlen 
termelői információink szerint ét-

vágynövekedést is okoz, és semmi-
lyen negatív hatás nem jelentkezett. 
A Paralice alkalmazásának a tojásra 

és a húsra semmilyen ízhatása nincs, 
de egyéb, a végtermékre vonatkozó 
minőségi - sem pozitív, sem negatív 
- változást sem fi gyeltek meg Part-
nereink.

 A továbbiakban az etetési tech-
nológia egyszerűsítése, a termék árá-
nak a kereslethez igazodó kialakítása, 
valamint a termék megismertetése a 
felhasználókkal a legfőbb fe   l a  datunk. 
Ezzel párhuzamo san ter mé szetesen 
folyamatosan gyűjtjük a felhasználók 

tapasztalatait és visszajelzése-
it, amelyeket a jö vőben 

is  sze retnénk kedves 
Partnereinkkel meg-

osztani.

 

Vagyon Árpád
 baromfi 
 termékfejlesztő

 mérnök 
      Vitafort Zrt.

Új termékek és szolgáltatások        

Innovatív új termékkel 
a madártetű atka ellen

Új termékek és szolgáltatások  -  Innovatív új termékkel a madártetű atka ellen      12
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 Partnereinket ismertető sorozatunk követ-
kező részeként, riportunkban a Győr-Moson-Sop-
ron me gyé ben lévő Rábamenti Takarmány és 
Hús termelő Részvénytársasá got mutatjuk be. 

 A cég központja a 620 kocás sertésteleppel és 
a takarmánykeverővel a 86.sz. főútvonal mellett, 
Csor nától Szombathely felé haladva mintegy 27 
km-re található. A Zrt. két fő tevékenységi köre a 
nö vénytermesztés és az állattenyésztés, ezen belül 
is a sertéstenyésztés. Ezen túlmenően mellékte-
vékenységként teherszállítási (elsősorban takar-
mány), háztáji takarmány-forgalmazási, alapanyag 
tá rolási és erdőgazdálkodási tevékenységgel is 
fog lalkoznak.  A Zrt. múltjáról, jelenéről és jövőjéről 
Kóczán Gáborné főkönyvelő asszonyt kérdeztük.

- Kedves Petronella, milyen előzményei van-
nak a cég jelenlegi formájának?
- A gazdaság a major megépülésétől (1960-as 
évek végétől) 1993. szeptember 30-ig Rábamenti 
Állami Gazdaságként működött. Ezt követően került 
sor a gazdaság privatizációjára, majd a jelenlegi tu-
lajdonosi struktúra 2006. márciusában alakult ki.

- Mekkora földterülettel rendelkeztek és meny-
nyi ebből a saját tulajdonú terület?
- Sajnos a Zrt. nem rendelkezik saját földterü-
lettel. A használatunkban lévő 577 ha-ból tartós 
bér leti szerződés alapján 504 ha-t 2016-ig a ma-
gyar államtól béreljük, míg a többi 73 ha-t ma gán-
személyektől.  

- Fedezi a növénytermesztés a gazdaság saját 
takarmány-alapanyag igényét?
- Sajnos nem, mivel a takarmánynövény-ter-
mesztésen túlmenően ipari növény, elsősorban ká-
posztarepce termesztésével is foglalkozunk. A ter-
mesztett őszi búzából az  élelmiszeripar számára 
al kalmas minőséget szintén értékesítjük, minimá-
lis mennyiséget hagyunk a sertés ágazatnak. A 
ter mesztett őszi árpa és a kukorica a sertéstelep 
i gé nyének mintegy 60-70%-át fedezi, a hiányzó 
men nyiséget vásárlásból kell megoldanunk. Minde-
mellett malomipari melléktermékeket is vásárolunk, 
és természetesen a fő fehérjehordozó, az extrahált 
szójadara teljes mennyiségét vásárolnunk kell. 

- Hány fő dolgozik összesen a Zrt-nél?
- A sertéstenyésztés ágazatban 20 fő, a növény-
termesztési ágazatban a TMK munkásokkal együtt 
10 fő, a takarmánykeverőben 2 fő dolgozik, míg a 
szellemi foglalkozottak száma 12 fő, egy fő taka rí-
tónővel összesen 45-en vagyunk a Zrt-nél.

- A növénytermesztés gépimunka-igényét sa-
ját erőből vagy bérmunkával oldjátok meg?
- Szerencsére minden géppel rendelkezünk, 
ami a korszerű növénytermesztéshez szüksé-
ges, így a talajelőkészítő munkálatokat, a vetést, 
a  műtrágyázást, növényvédelmet és a betakarítást 
is meg tudjuk oldani a saját tulajdonú gépeinkkel. 
Ami ezen a téren problémát jelent, az a folyamato-
san emelkedő üzemanyagár, hiszen ez jelentősen 
megemeli az előállítás költségét. Nem kell monda-
nom, hogy jelenleg 1 liter gázolaj mintegy 80 Ft-
al kerül többe, mint egy évvel ezelőtt, ez 25%-os 
ár emelkedést jelent. A folyamatosan emelkedő 
műtrágya és növényvédőszer árakról pedig már 
ne  is beszéljünk. Ugyanakkor bérelt földjeink jó 
területeken vannak és nálunk az elmúlt évek szél-
sőséges időjárási tényezői kevésbé befolyásolták a 
terméshozamot.

- Beszéljünk most a sertés ágazatról, hiszen 
a Vitafort Zrt-vel a közvetlen kapcsolatot ez az 
ágazat jelenti.
- Így igaz, a jelenlegi tulajdonosi struktúra kiala-
kulása óta, 2006. április elejétől, immáron öt éve a 
sertéstelep premix és malactápszer beszállítója a 
Vitafort Zrt. Cégünk egy 620 kocás sertésteleppel 
rendelkezik, mely itt, Rábakecöl-Miklósmajorban 
található. A telep hagyományos technológiával bír,  
szerfás fi aztatókkal, felújításra szoruló malac utó-
nevelőkkel, csoportos elhelyezésű kocaszállókkal, 
almozott 250 férőhelyes hizlaldákkal rendelkezünk. 
Nagyfehér x lapály F1 kocaállománnyal rendelke-
zünk, a kocasüldő utánpótlást magunk oldjuk meg. 

- Történt-e valamilyen korszerűsítés, beruházás 
a sertéstelepen az elmúlt időszakban?
- A legnagyobb korszerűsítésre mintegy tíz éve 
került sor, amikor az összes hizlalda épületéhez ki-
alakítottuk az automata nedves etető rendszert (Big 
Dutchman), amelyet az 1. hizlalda épületéhez csa-
tolt takarmánykeverő konyha lát el naponta három-
szor frissen kevert moslékkal. Ezzel a beruházással 
kapcsolatosan sajnos elég hamar rá kellett jön-
nünk egy nagyobb tervezési hibára is. A takarmány 
konyha nincs igazán jó helyen, rendkívül messzire 
kell továbbítani a föld alatti csőrendszerben a 
folyékony takarmányt (a legnagyobb takarmány kör 
a visszatérő ággal együtt mintegy 800 méter), így 
nem tudunk kellőképpen sűrű moslékot kiadagolni 
az állatok elé. Ennek megfelelően korlátozott a napi 
takarmány felvétel, ugyanakkor rendkívül jó a fajla-

gos takarmány-értékesítésünk, 3 kg alatt van a hiz-
laldákban. A rendszer minden termet külön kezel, 
és a hízók kibocsátását követően kiértékeli a ter-
melést, hiszen minden adat pontosan ismert hozzá, 
még a termenként feletetett takarmány mennyisége 
is. A következő nagyobb beruházást három évvel 
ezelőtt végeztük, amikor is a takarmány-keverő 
üzemet újítottuk fel és egy új számítógépes vezér-
lést kapott a keverő. Úgy gondolom, hogy a korszerű 
termelés egyik alapfeltétele a megfelelő minőségű 
takarmány biztosítása az állatok számára, így ez a 
beruházás nélkülözhetetlen volt. 

- Miben nyújt segítséget a korszerű termelés-
hez a Vitafort Zrt.?
- Az egyenletesen kiváló minőségű termékek 
biz tosítása mellett a Vitafort Zrt. szakemberei 
nagy hangsúlyt fektetnek a személyes látogatások-
ra, konzultációkra, szakmai együttműködésre. 
Rend szeresen látogatják a sertéstelepet, ahol a 
telep vezetővel, állatorvossal együtt megnézik az 
állo mányt, majd ezt követően közösen átbeszélik 
a látottakat és az esetleges felmerülő problémák 
meg oldására javaslatot tesznek. Több mint két 
éve már, hogy kéthetes rendszerességgel elvég-
zik a 25-40 nap között vemhes tenyészkocák és 
kocasüldők ultrahangos vemhességvizsgálatát, 
mivel nekünk ehhez nincs meg a műszeres hát-
terünk. A takarmány receptúrákat folyamatosan 
karbantartják, és ha szük séges, akkor módosítják 
azokat. A takarmány alapanyagokat és kész ta-
karmányokat rutinszerűen vizsgálják a saját labo-
ratóriumukban.

- Milyen téren tapasztalható a legnagyobb ja-
vulás az elmúlt öt év alatt?
- 2006. áprilisáig egy korszerűtlen keverőben 
még a prestarter takarmányt is itt állították elő. 
Ennek megfelelően rendkívül magas volt a malac 
kiesés, hiszen megfelelő minőségű malac takar-
mányt csak kiemelkedően jó alapanyagokból le-
het előállítani. A más szemléletű malac-takar má-
nyozásnak köszönhetően öt év alatt elértük azt, 
hogy egy kocától nem 18, hanem 24 malacot 
vá lasz tunk évente, a teljes telepi kiesésünk 30% 

Rábamenti Takar   mány 
és Hústermelő Zrt.

Kóczán Gáborné főkönyvelő

Takarmány-tároló tornyok



Fókuszban a Partner

Fókuszban a Partner  -  A jánoshalmi Kéles-Hús Kft.       14

helyett jelenleg mintegy 13%. 2008. augusztusától 
a Vitafort Zrt. társvállalata, az In Vivo NSA által 
gyártott Youpig malactápszert etetjük, amivel rend-
kívül jó tapasztalataink vannak. Gyakorlatilag ennek 
köszönhető, hogy törésmentes a malacok választá-
sa, és mintegy 450 grammos napi súlygyarapodást 
tudunk realizálni az utónevelőben. Rá kellett jöjjünk 
arra is, hogy vásárolt termékenyítő anyaggal jobb 
vemhesülési eredmények érhetők el, mint a saját 
kanok alkalmazásával. Ennek megfelelően mintegy 
három éve 90%-ban vásárolt spermával dolgozunk. 
Mindezen tényezőknek köszönhetően a 2010. év-
ben mintegy 11.500 hízósertést bocsátottunk ki, 
és mindemellett 4.500 malacot értékesítettünk hí-
zó alapanyagként. Igaz, jelenleg kissé magas, 680 
kocalétszámmal dolgozunk, de ezt az év végére 
vissza  vesszük 620 kocára, elkerülve a túlzsúfolt-
ságot a fi aztatókban és a malac utónevelőkben.

- Miben rejlenek még tartalékok?
- Azt kell mondanom, hogy a jelenlegi tartás-
technológiai feltételekkel a telep elérte az elvárható 
maximumot. A már említett hizlaldai moslék sűrű-
ség problémán túlmenően szükség lenne fi aztató 
és malac utónevelő korszerűsítésre, a tenyészko-
cák részére egyedi állások kialakítására, mivel 
most 2-3 napot tudnak a kocák egyedi állásban 
lenni. Ugyanakkor tegyük hozzá, hogy a Zrt. 2008-
ban elnyert egy beruházási pályázatot, de az akkori 
pénzügyi válságnak köszönhetően a hazai bankok 
közül egy sem volt, aki a pénzügyi hátteret biztosí-
totta volna a kivitelezéshez, gyakorlatilag kivonták 
magukat a bankok a mezőgazdasági szektorból. 
Most már lenne rá lehetőség, de a jelenlegi gaz-
dasági helyzetben mi nem merünk belevágni ek-
kora fejlesztési beruházásba. A jelenlegi rendkívül 
magas takarmányárak és az ehhez mérten ala csony 
hízó felvásárlási árak miatt, leadott hízónként mint-
egy 5-6 ezer forintos veszteséget realizálunk. En-
nek megfelelően nyíltan kijelenthetjük, hogy a kö-
zeli célunk egyértelműen a túlélés és bizakodunk a 
jövőben.
- Ehhez kívánunk sok sikert, erőt, kitartást nek-
tek és köszönjük a beszélgetést!

Balla Gyula
értékesítési és fejlesztési sertés szakspecialista,
Vitafort Zrt.

Hagyományos fi aztatóban is lehet jó eredményekkel dolgozni

A jánoshalmi Kéles-Hús Kft. 

 A társaságot a Jánoshalmi Tsz-ek Közös Vál-
lalata hozta létre 1991. április 1-én, még ez év 
szep  temberében csatlakozott a vállalkozáshoz a 
Da basi Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt. A 
jelenlegi tulajdonosi kört a Vitafort Zrt. mellett 12 
magánszemély alkotja. 
 A társaság ügyvezetői, Dr. Horváth György és 
Vándor Tibor. 

Tevékenységi kör: 
• Sertéstenyésztés (270 kocás tenyésztelep 
 és 1.000 kocás árutermelő telep)
• Növénytermesztés 
• Húsfeldolgozás (sertésvágás)
• Takarmánygyártás
• Élelmiszer jellegű kiskereskedelem
• Élőállat nagykereskedelem

 Az I. sz. 4-es mentes telepen a MNF és az ML 
törzsállomány mellett a törzs-, illetve befejező kanok 
kerültek elhelyezésre.  A fő feladat az árutermelő II. 
sz. telep tenyészállomány utánpótlásának biztosí-
tása, illetve a külső piac felé F1-es tenyészsüldők 
értékesítése. 

 2010. év fő naturális mutatói
 • Átlag kocalétszám: 1.279 db
 • Fialási százalék: 83,95%
 • Fialási átlagdarab: 10,56 db
 • Választási súly (30 napos): 9,03 kg
 • 1 átlagkocára eső hízókibocsátás: 20,2 db
 • Hizlaldai takarmányfajlag: 3,27 kg
 • Elkészülési idő (110 kg): 182 nap

 Az elmúlt 9 évben elsősorban pályázatok útján 
kb. 400 millió Ft értékű beruházás, illetve rekon-
strukció valósult meg a két telepen. Megépült 3 
x 700 férőhelyes hizlalda, valamint befejeződött 
4 x 900 férőhelyes hizlaló épület teljes felújítása, 
illetve korszerűsítése. Továbbá megvalósult az EU 
előírásoknak megfelelően mindkét telepen a szi-
lárd-, illetve folyékony trágyakezelési rendszer. 

 Igény lenne folytatásként a fi aztató, illetve elő-
hizlaló épületek rekonstrukciójára, de a jelenlegi 
pi  aci helyzet erre nem ad lehetőséget. Rövid távú 
cél: túlélés, az évet lehetőség szerint minél kisebb 
veszteséggel megúszni. 

Kormány János
értékesítési szaktanácsadó, Vitafort Zrt.

Jánoshalmi Kéles-Hús Kft.  
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 A  Mezort csoporthoz  tartozó  Káld – Szita-
ma jori tehenészet múltjáról,  eredményeiről ezen 
jó e red  mények hátteréről, a jövőről, és az eh-
hez szük  séges fejlesztésekről kérdeztük Magyar 
 József, szarvasmarha üzletági igazgatót.

 A Sárvári Mezőgazdasági Zrt. és jogelődje már 
az 1970-es évek elején induló Holstein-program 
keretében több, mint 1000 db vemhes és szűz 
üszőt vásárolt az Egyesült Államokból.
A beellő állomány a 80-as évek elejéig országos 
szinten az elsők között szerepelt tejtermelésben.
 A magasszintű leukózis fertőzöttség miatt 
azonban, 2002 és 2004 között, a Káld-Szitamajori 
állomány tel jes egésze 830 tehén és szaporulata 
kivágásra került.

 Ezzel párhuzamosan 13 tenyészetből (főleg 
felszámolás alatt álló tehenészetekből) 574 te-
hén, 210 vemhes üsző és 361 szűz üsző került 
megvásárlásra. A tehenek 6195 literes átlaglak-
tációval, míg a szűz-és vemhes üszők 5820 literes 
anyai háttérrel rendelkeztek. Ebből az állományból 
megfelelő takarmányozással, tartással és tenyész-
téssel 2005-ben egy 8840 literes, zárt laktációs 
termelést sike rül kialakítani. 

A telep legnagyobb erőssége a szaporodásbioló-
giai helyzet, amely folyamatosan kiváló.
-  napi kontroll
-  heti szaporodásbiológiai, meddőségi kezelés 
 és ultrahangos vemhességvizsgálat saját
 állatorvossal (80-100 állat vizsg./nap)
-  elletői napi kontroll és megelőző kezelések
-  involúciós program inszeminátorok által végezve
-  mozgásérzékelős ivarzásmegfi gyelő rendszer

 Az elmúlt években ezeknek köszönhetően az 
é ves induló tehénlétszámhoz viszonyítva 72-81 % 
közötti a tehénellések száma.

 Az állategészségügyi helyzet a napi tejtermelés 
ellenőrzése miatt kiváló (az Alpro-rendszer és a te-
lep vezetés folyamatos kontrollja miatt  100 %-os az 
azonosítás).

 A csökkent tejtermelésű beteg tehenek azonnali 
vizsgálata és kezelése. Az állandó lábfürösztés és 
kéthavonta történő részleges körmözés miatt mini-
mális (max.2 %) a sánta egyedek száma, amelyek 
észleléskor azonnal kezelésre kerülnek.
 A folyamatos állományszintű kontroll miatt évek 
óta 2 % alatti a tehénelhullás és 30-32% az összes 
selejtezés.
 
 A jó szaporodásbiológiai helyzet és minimális 
borjúelhullás miatt –miután 2004-től 570 tehénről 
2009-re 1000 tehénre növeltük az állományt, az 
utolsó két évben már sikerült vemhes üsző eladás-
ból jelentős eredményt elérni.

 A tenyésztés és felnevelés eredménye, hogy 
az első laktációs egyedek zárt laktációs eredmé-
nye minden évben növekszik és már lassan meg-
halad ja a 10 000 literes termelést. Az állományt 
naponta kétszer fejik, de így is előfordulnak kiugró 
teljesítményű tehenek 17-20 000 literes laktációs 
termeléssel. 
 
 2010-ben a 752-es számú tehenünk negyedik 
laktációban 305 nap alatt 20 233 kg-ot termelt, 
amellyel a telep nyerte az Ezüst kanna díjat. 
Mindez köszönhető a magasszintű odafi gyelésnek, 
a jó tenyésztésnek és a kiváló takarmányozásnak.

 Harmadik éve dolgozunk együtt a  Vitafort 
Zrt. – vel. Tőlük vásároljuk a premixeket ill. a 
speciális takarmány-kiegészítőket (Pl : Vitastart 
Előkészítő és Fogadó Konc.), amely termékeket 
együtt fo lyamatosan fejlesztünk. A Mezort cso-
port min den telepén, mint ahogy ezen a telepen 
is a takar má nyozási programot közösen alakítjuk 
ki a cég szar vasmarha szakspecialistájával és az 
adott te lep szakmai vezetőjével.(Rózsa Géza)

 Az együttműködést jónak tartjuk, megkapunk 
minden olyan segítséget amit egy takarmányos 
cégtől elvárunk. (takarmányvizsgálatok, nap ra-
kész receptúrák , TMR – kontroll , állategészség-
ügyi és szaporodásbiológai szolgáltatások, prob-
lé mamegoldások, fejlesztések ..)

 Az állományt  mélyalmos istállókban tartjuk, 
a mely levegőtlen, zsúfolt és az utolsó három év 
termelése is mutatja, hogy elértük lehetőségeink 
határát a technológia behatárolása miatt.
 Jelenleg készül egy minden igényt kielégítő 624 
férőhelyes istálló, amely megoldja a problémáinkat 
és a maradék férőhelyeken kényelmes elhelyezést 
tudunk biztosítani a maradék állománynak és igy 
fokozni tudjuk a vemhesüsző ellőállítást is. A ME-
ZORT Csoporton belül már megépült két istálló, 
össze sen 760 férőhellyel és felújításra került közel 
1000 férőhely.

 Az eddigi tapasztalataink alátámasztják a dön-
tés helyességét, mivel ezeken a helyeken jelentősen 
emelkedik a tejtermelés és nagymértékben csökken 
a szomatikus sejtszám, javul  a szaporodásbiológai 
helyzet és csökken a sánta egyedek száma.
 Bízunk benne,  hogy a 624 férőhelyes istálló 
be  ü   zemelésével, a telepen további tejtermelésnö-
ve  kedés következik be és hosszútávon továbbra is 
nyereséges termelést tudunk elérni.

Magyar József Rózsa Géza Tóth Attila
szarvasmarha  tejtermelési értékesítési és
üzletági igazgató szakspecialista fejlesztési
   szarvasmarha
   szakspecialista
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A Vitafort Országos Partnertalálkozója 
és „Tehénparádéja”

 A tavalyi szeszélyes időjárás velünk sem tett ki-
vételt. Cégünk legjelentősebb évente megrende zés-
re kerülő szakmai rendezvénye - a Vitafort Orszá-
gos Partnertalálkozó- 2010 ben június elején volt 
Dabason. Az előadások és az utána következő ebéd 
alatt még jó volt az idő, a „tehénparádé” azonban 
már eléggé vizenyősre sikeredett. Jó hangulatban 
azonban nem volt hiány.

 Ha Vitafort, akkor programok – juthat eszükbe 
partnereinknek. A program lehet szakmai és szabad-
idős, a legszerencsésebb, ha a kettő ötvözhető.          
A Vitafort szakmai napjai, partnertalálkozói általában 
ilyenek. A partnertalálkozó szakmaiságát tartalmas 
előadások alapozták meg. A zsúfolásig megtelt ter-
emben Kulik Zoltán, a Vitafort Zrt. vezérigazgatója 
köszöntötte a partnereket és beszélt a takarmány-
gyártás nemzetközi és hazai tendenciáiról, valamint 
a céget érintő híreket ismertette. 

2030-ra egymilliárd fővel nő a világ 
húsfo gyasz tóinak száma 

 
 Rendkivül érdekes volt az a nemzetközi ki-
tekintés, amely a világ takarmánypiacát vázolta 
fel. A várható tendenciák szerint, főként a fejlődő 
országoknak köszönhető, bővülő húsfogyasztás ki 
fog hatni a takarmánygyártásra is – hívta fel a fi -
gyelmet a vezérigazgató. Ismertetése szerint a világ 
teljes ipari takarmány kibocsátása 700 millió ton-

na, a háztáji takarmány kibocsátás becsült értéke 
pedig 300-400 millió tonna. A világban előállított 
ipari takarmány mennyiség 2000 óta 15 százalék-
kal bővült, e mennyiség 65 százalékát tavaly négy 
ország, illetve közösség - az Egyesült Államok, az 
EU, Kína és Brazília - állította elő. Miközben azonban 
az Egyesült Államokban 1, Kínában és Brazíli ában 
pedig 10-10 százalékkal több takarmányt állítottak 
elő 2009-ben az előző évhez képest, az EU-ban a 
termelés 7 millió tonnával, 4 százalékkal, 143 millió 
tonnára csökkent.
 

Az EU nemzetközi versenyképessége 
csökken a sertéshús ágazatban

 A magyar élelmiszeripar piacainak negyedét 
veszítette el az EU csatlakozás óta, főként a rossz 
makrogazdasági környezet miatt - mondta a part-
nertalálkozón a következő előadó, Éder Tamás. 
A Magyar Húsiparosok Szövetsége (és az Élelm-
iszer-feldolgozók Országos Szövetsége) elnöke 
hozzátette:  ma Magyarországon EU fejlesztési tá-
mogatást gyakorlatilag bármilyen ágazati szereplő 
tud igényelni, kivéve a nagy élelmiszeripari cégeket. 
Ez is oka annak, hogy regionális partnereinkkel 
szemben veszítettük el piacaink és élelmiszeripa-
runk egy részét is. A magyar sertésárakról beszélve 
kiemelte, hogy a magyar sertésárak tartósan az EU 
átlagárak felett vannak, ami növeli az élősertés im-
port attraktivitását. Ugyanakkor, az EU átlagár egyes 
időszakokban akár 50 százalékkal is meghaladhat-
ja a legfontosabb nemzetközi versenytársak árait, 
ezért az EU nemzetközi versenyképessége csökken 
a sertéshús ágazatban.
 

A kutatóintézetek és a termelés 
kapcsolata 

 A kutatóintézetek és a termelés kapcsolata té-
makörben négy előadónk tisztelte meg részvételé-

vel rendezvényünket: Sor-
rendben először Gábor 

György,  az Állattenyészté si 
és Takarmányozási Kuta-
tóintézet (ÁTK) tudományos 
tanácsadója, Brydl Endre 

egyetemi tanár a Szent Ist-
ván Egyetem Állatorvos-tu-
dományi Karáról, Rátky Józ-

sef, az ÁTK főigazgatója és 

Várady László, a Halászati 
és Öntözési Kutatóintézet 
(HAKI) főigazgatója zárta a 
sort. Előadásaikban kitér tek 
a  A Vitafort Zrt. -vel való 
együttműködésekre, ame-
lyek ről részletes összefogla-
lót a Kutatás és Fejlesztés 
rovatunkban olvashatnak.

 Ezt követően garden 
party vette kezdetét, ebéd 
– ökör,- és malacsütéssel 
megspékelve majd a Vita-
fort Tehénparádé ünnepé-
lyes eredményhirdetés ére 
került sor. Az eső ekkor 
már javában zuhogott, s 
az égi csatornák a tombo-
lahúzás után sem akartak 
elapadni. Az értékes szak-
mai találkozó, a hasznos 
eszmecserék és a szemé-
lyes találkozások elmarad-
ha tatlan varázsa kísérte 
part nereinket haza az or-
szág minden szegletébe.

Lelepleztük a teheneket!

 A Vitafort Országos Partnertalálkozó záró 
ese ményeként került sor a Vitafort  Tehénparádé 
ünnepélyes eredményhirdetésére, s a három 
„élet re keltett” győztes pályamű, színes, mókás 
élet nagyságú tehénszobor leleplezésére. Termé-
sze tesen alkotókedvű partnereink részvételével.

 Az alkotópályázatra összesen 16 cégtől, 161 

pályamű érkezett be, gyerektől és felnőttektől egy-

aránt. A művekből kiderült, mi mindent elbír egy te-
hén háta! A pályázók végtelen fantáziáját dícsérték 
az alkotások. Sokféle üzenet érkezett sokfélekép-
pen a világról. A legtöbben a tejtermékek sokféle-

ségét ábrázolták és a tejfogyasztás és az egész-

séges táp lálkozás népszerűsítésére buzdítottak. 

Az igazán környezettudatosak a természet, a Föld 
megóvására hívták fel a fi gyelmet: több fával, kert-
tel, virággal, bogarakkal benépesített világot álmod-
tak kedvenc haszonállatunk testére. Voltak akik a 
tavaszt és a nyarat varázsolták a derék tehenekre, 

madarakkal, állatok kal bené pesítve a ké pet. Mások 
pedig egysze rű en feldíszítették, ki ci   comáz ták a te-
he neket, szebb nél   szebb  színes gú     nyá t húzva rájuk. 
Sze  ren csé re a hu mor     sem hiányzott az al kotók 
körében!   Azóta a te   henek már  partnere ink te lep -
he lye   in, fél tett kincs-
ké nt  emlé kez tetnek a 
népszerű esemény-
re. 

Egervári Ildikó 
marketing és 
kommunikáció, 
Vitafort Zrt.

és Tehénparádé
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 „Magyarország a világ közepe” 
 című pályamű, 

Geo Milk Kft., Sárospatak javára
Készítette: Bodnár Gabriella, Mernyák Bernadett, 

Szalkovszki József 

 „Napsugár” című pályamű, 

Tiszatáj Agrár Zrt., Pély javára
Készítette: Jáger Vivien és Faragó Flóra, 
Kálváriaparti Ált. Iskola és Sportiskola, Gyöngyös

 „Boci egy hétéves szemével” 
 című pályamű, 

Martinek Farm Bt., 
Hajdúnánás javára
Készítette: Martinek Petra, 
Hajdúnánás

„Állati jó” című pályamű, 

Vitafort Zrt., Dabas javára
Készítette: Berényi Melinda 

és Berényi Miklós, Dabas
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Vitafort Szarvasmarha 
Takarmányozási Szimpózium

 Rendkívül kedvező visszhangja volt a Vitafort 
Zrt.   Szarvasmarha Szimpózium rendezvénysoro-
zat nak, amelyet tavaly már négy helyszínen tar-
tottuk meg, tekintettel az óriási érdeklődésre és 
a résztvevők magas számára. Előadóink között 
számos szaktekintély tisztelte meg a szimpózi-
umot részvételelével, így  Gabriella Varga asszony, 
tanszékvezető, a Penn sylvania State University 
Szarvasmarha Takarmá nyozási Tanszékének pro-
fesszora. „Tejelő tehenek glükogenikus prekurzorai 

a tranzíciós időszakban”  című előadásával.

 Dr. Schmidt János, professzor emeritus illetve 
Tóth Tamás, tanszékvezető docens a Nyugat-ma-
gyar országi Egyetemről: a „A nagy tejhozamú te-

henek energiaellátásának kérdései” című előa dás-

sal, vala mint természetesen a Vitafort munkatársai, 
Dr Koppány György, K&F igazgató illetve Gregosits 

 Balázs, fejlesztőmérnök is tartalmas előadással 
emelték a rendezvény szakmai szinvonalát. 
Előadásuk címe: „A Vitafort Zrt. kutatási fejlesztési 

eredményei porított glicerin készitményekkel” volt. 
Végül, de nem utolsó sorban köszönet a Vitafort 
szarvasmarha szakspecialistáinak - Tóth Attila, 
Koppányi Gábor, Molnár Ernő, akik a cégünk által 
forgalmazott termékeket ismertették a hallgatóság-
gal az „A tejelőtehenek energiaellátásának javítása 

Vitafort termékekkel” elnevezésű prezentáció kere-
tén belül.

Szegszárdy Imre
értékesitési igazgató, 
Vitafort Zrt.

KÁN - Szent Mihály napi számadás

 A mezőgazdasági év fordulója, a pásztorember 
számára a behajtás ünnepe ma már csak a népi 
száj  hagyományok útján ismert. A földművelők és 
az állattartók szívesen jöttek Kaposvárra a Szent 

Mihály-napi behajtás tiszteletére rendezett IV. Ka-

posvári Állattenyésztési Napokra 2010. szeptember 
24-26. között. 
 A Kaposvári Egyetem és a Pannon Lovasaka-
démia közös programjaként, a Ma gyar Állatte-
nyész tők Szövetségének támogatásával és a 

Magyar Mezőgazdaság Kft. szervezésében zaj ló es-
eményen a Vitafort a szokásos helyen, ismét önálló 
standon állított ki. S bár ezúttal az égiek nem voltak 
kegyesek hozzánk a kiállítás min den szempontból 
példaértékű szervezéséért kü lön köszönet jár. 

 A régióban kiváltképp fontos ag rár rendezvény 
népszerűsége évről évre nő, tavaly csaknem 30 
ezer ember volt kíváncsi a mintegy 1000 állatra és 
a 200 kiállítóra.

Alltech FEI Lovas Világjátékok

 Az Alltech FEI Lovas Világjátékok 2010. szep tember 25. és október 10. 
között kerültek megrendezésre. Korábban Stockholm, Hága, Róma, Jerez és 
Aachen városa adott otthont a rendezvényeknek, tavaly pedig, elsőként a 
tengerentúlon, az Egyesült Államokbeli Kentucky államban, Lexington városa 

fogadta a lovas sport minden versenyszámát felvonultató világversenyt. A Vi-
tafort abban a megtisztelő felkérésben részesült, hogy a kiváló magyar sporto-
lókkal egyetemben, a játékok hivatalos magyar ta kar mányozási partnereként 
képviselte hazánkat, ezen a nagyszabású eseményen.
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II. Velemi Kupa 

 Második alkalommal került megrendezésre 
2010. szeptember 22-én  a Jászapáti 2000 Mg. Zrt. 
szervezésében a Velemi Foci Kupa, amelyen a házi-
gazda csapaton kívül a Zrt. cégcsoportjához tartozó 
Nagyrédei Hűtőház csapata, a Jásztej  és a Vitafort 
Zrt. válogatottja vett részt. 
 
 A csapatok jó hangulatban érkeztek jó isme-
rősként örömmel üdvözölték egymást. A hangula-
tot csak fokozta az igen kellemes idő, amely ked-
vezett a sportcentrum műfüves szabadtéri pályáján 
lebonyolított versengésnek. Dobra Lajos (Jászapáti 
2000 Mg.Zrt.) köszöntőjében kiemelte, hogy rang-
adónak a sportoláson kívül a barátság elmélyítése, 
egymás megismerése is fontos célja. Kulik Zoltán 
(Vitafort Zrt.) reményének és azon szándékának 
adott hangot, hogy a Vitafort csapata megpróbálja 
megállítani a tavaszi Vitafort focikupa győztesét, a 
Jászapáti csapatot.  A sorsolás után a Vitafort és a 
Nagyrédei Hűtőház csapata kezdett a döntőbe jutá-
sért. A Vitafort minden helyzetét kihagyta, nemúgy 

az ellenfél, aki megérdemelten verte porrá a játék 
szépségébe „belehaló” dabasi különítményt.
 A másik emlékezetes mérkőzésben a Jásztej 
csapata legyőzte a Jászapáti Zrt.-t, majd követke-
zett a várva várt Vitafort - Jászapáti visszavágó, 
ezúttal a harmadik helyezésért. 

 A rendkívül izgalmas mérkőzésen az össze-
szo kott és fi atalabb csapat nagyobb lendülete meg-
hozta a sikert a Jászapátinak (4:1) Eztúttal sem si-
ke rült revansot venni, öt év elteltével sem sikerült a 
Vitafornak legyőzni az örök ellenfelet. Na sebaj fi úk, 
majd jövőre!

VI. Vitafort focibajnokság

 Az idei évben újra megrendeztük hagyományos 
terembajnokságunkat, ezúttal tíz csapat részvételé-
vel. A VI. Vitafort Focikupán először köszönthettük 
köreinkben a Si-Vár Bt. és a Solum Zrt. csapatát. 
A Dabas Diego Sport csarnok kiváló helyszint biz-
tosított az egész napos rangadóra. A meccsek, a 
jól megérdemelt ízletes pörköltök a nap végén, 150 
ember egész napos kellemes időtöltésének remek 
otthona, az önmagában is impozáns látványt nyújtó 
sportcsarnok. A dabasi iskola felújítása miatt a he-
lyi általános iskolai oktatás szintén a csarnokban 
folyt, így nem szenvedtünk hiányt helyi szurkolók-
ban. Folyamatosan 50-100 gyermek szurkolt a 
mérkőzések alatt, sajátos hangulatot ezzel adva a 
tradicionális Vitafort kupának.

 A sors fi ntoraként az első mérkőzést a tavalyi 
két döntős csapat a Ciszöv 49 Kft.-Jászapáti 2000 
Zrt. csapatai vivták. Nem született gól ezen a ta-
lálkozón így nyitott maradt a csoport. A következő 
mérkőzésen azonban már potyogtak a gólok, 
összesen 9 esett. Ezeket izgalmasnál izgalmasabb 
mérkőzések követték. A keresztbeverések, az újon-
cok nagyszerű bemutatkozása, nagyon jó egyéni 
teljesítmények fokozták a hangulatot. A selejtezők 
közötti szünetben és a döntők előtt pedig a kecs-
keméti Art for Dance csoport táncosai mutatták be, 

hogy nem csak a labdával lehet „táncolni”, és egy 
ragyogó műsorral adtak szusszanásnyi időt a csa-
patoknak a pihenésre. Rengeteg gól született, a nap 
végére összesen 73 találatot láthattak a nézők és a 
résztvevők. 
 
 Kiélezett küzdelem folyt a csoportelsőségekért, 
amelyből  a Ciszöv Kft. és a Jászapáti Zrt., valamint 
a Tri-Agro-Agromix és a Csorvás csapatai kerültek 
ki győztesen. 
A döntők fergetegesre sikerültek. Ilyen még nem 
volt a kupa történetében, hogy a harmadik helyet 
és az elsőt is csak hét méteres rúgásokkal lehetett 
eldönteni. A harmadik helyet a tavalyi győztes, a 
kupavédőként érkezett Jászapáti szerezte meg, 
a kupát pedig 2011-ben, immár harmadik alka-
lommal, véglegesen a Ciszöv ’49 Kft. Cibakháza 
csa pata nyerte! A torna „küzdelmes” része ezzel 
lezárult és átadta helyét a jól megérdemelt est-
ebédnek, melyet A Jászapáti Zrt. különcsapata 
birkapörkölttel, az Alapi Szövetkezet különcsapata 
pedig vaddisznó pörkölttel tett emlékezetessé. Kü-
lön köszönet és gratuláció nekik és a torna szpon-
zorainak, akik termékeikkel vettek részt a sikerben. 
A szarvasi Mozarella Kft. sajtjaival, a békéscsabai 
Csabatáj Zrt. tojásaival és tejtermékeivel, a Farmtej 
Kft. túró-rudival és tejtermékeivel, Kométa Zrt. 
kíváló felvágottjaival és a kétsopronyi Szövetkezet 
pedig speciális szalámiaival.

A VI. Vitafort Kupa végső sorrendje: 

1. Ciszöv 49 Kft., Cibakháza
2. Tri-Agro-Agromix
3. Jászapáti 2000 Mg. Zrt.
4. Csorvási Gazdák Szövetkezte
5. Solum Zrt, Komárom
6. Arany János Mg. Sz., Alap
7. Mezort Zrt.
8. Hercegszántó Szöv.
9. Vitafort Zrt.
10. Si-Vár Bt., Tarpa

Kucsák István
alapanyag kereskedelem, Vitafort Zrt.

és idegenben

 A döntőben,  egy igazán izgalmas, fordulatos 
meccs után, a kupa, a címvédő Nagyrédei Hűtőház 
csa patához került! Az eredményhirdetésen a Jász-
apáti 2000 Mg.Zrt. vezetése nevében Mihályi Pál 
foglalta össze a II. Velemi Kupa történetét, vissza-
várva a résztvevőket a jövőben is.

Szegszárdy Imre
értékesítési igazgató, 
Vitafort Zrt.



Sportélet a szakmán belül

Bowling, horgászat 
vadászat 
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VIII. Vitafort Horgásznap 

 Immár 8. alkalommal, ideális környezetben, az 
Izsáki horgász- és pihenőparkban került megrende-
zésre a Vitafort horgásznap 2010-ben. Kulik Zoltán 
ve zérigazgató köszöntötte a 76 sporthorgászból és 
30 kísérőből álló, az or szág különböző vidékeiről 
érkező lelkes sporttársa kat. A nyolc horgásztó 
közül a legnagyobb tó part ján,  a horgászhelyek el-
foglalása és az etetést kö vetően, kezdetét vette a 
három és fél órás verseny.  

 A ponttyal, rablóhallal és fehér hallal telepített 
tó jó fogási lehetőséget ígért. Jóllehet az idő kegyes 
volt, az előző napok szél  ső séges időjárása, a gya-

kori frontátvonulások és  az elhúzódó ivási időszak 
miatt, csak mérsékelt ak  ti vitással reagáltak a halak. 
Ennek ellenére nem kel  lett szégyenkeznünk: 158 
db. 85 kg. összsúlyú zsák  mány került a szákokba. 

 A  Moby Dick (legnagyobb hal) kategóriát ifjú 
ba rá tunk Mihocz László nyerte 4,91 kg. súllyal. 
Össz teljesítménye 8,43 kg-mal azonban csak a 
második helyre volt elég.

 Mindössze 2 dkg-s fölénnyel, 8,45 összsúllyal 
került az első helyre a könnyű úszó szereléssel, 
profi  módon horgászó Illés László. A képzeletbeli 
dobogó harmadik fokára 7,3 kg-al Márton Attila áll-
hatott fel. 

VI. Vitafort vadásznap

 2010. november 25-26.-án a tiszaföldvá ri 
Dózsa Vadásztársaság adott otthont az immár ha-
to  dik alkalommal megrendezésre kerülő Vitafort ap-
ró vadas vadászatnak. 

 Minden dicséret megilleti a vendégeket, mert a 
mondás szerint „a vendég hozza az időt”, és való-
ban a hét e két napján kívánni sem lehetett volna job-
bat. Csütörtökön  a dunántúli régió vadászvendé gei 
kora őszi időre emlékeztető verőfényes, szélmen-
tes időben, pénteken pedig az alföldi partneri kör 
puskásai kissé borult, de esőmentes napon hozhat-
ták terítékre a nyulat és a fácánt. 

 Szépen repült a madár, a 4-6 hetes korban ki-
helyezett fácán vadfácánra emlékeztető mozgásával 

igazi vadászélményt nyújtott. A vadászvendégek, kí-
sé rők, s a vadásztársaság kutyás hajtói, össze sen 
50 – 60 fő nagyszerű „nyúlstráfra” adott lehető-
sé get. A mintegy 100 hektárnyi friss szántáson, 
u ga ron és legelőn mozgó „U hajtás” fantasztikus 
él ményt és látványt nyújtott. Szinte be lehetett lát-
ni a teljes hajtást, pattogott a nyúl, szólt a puska 
ren desen, egy-egy szép karikalövés után kijárt a 
gratuláció a vadásztársnak. 
 A tervezett időben ko ra délután a vadnak és 
egymásnak a tiszteletet megadva a máglyatűz mel-
letti terítéknél, Kulik Zoltán vezérigazgató köszönő 
szavai után került sor a kom petencia kiosztására. 
Az első nap 77 fácán és 58 nyúl, a második napon 
116 fácán és 71 nyúl ke rült puskavégre. 

Vadász üdvözlettel: Kormány János 
értékesítési szaktanácsadó, Vitafort Zrt.

Vitafort Regionális Bowling Bajnokság

 Ki gondolná, hogy a bowling az ókori Egyiptom-
ból - i. e. 3200-ból - származik, akár a papirusz 
vagy az öntözéses földművelés? A játék azután át-
került Ba bilóniába, majd Július Caesar uralkodása-
kor eljutott Észak-Olaszországba is . A bowling mai 
for máját, e lő ször egy több mint 800 éves, London-
ról szóló könyvben említették. Eszerint a sportág 
sza badtéri játék volt, melyet elsősorban nemesek 
ját szottak.

 A martfűi partnertalálkozón a Vitafort dél-kelet 
magyarországi szarvasmarhatartó partnerei  is pró-
bá    ra tehették magukat és  összemérhették tudásu-
kat ebben a sportágban.  A versenyzők kezdetben 
feszengve szemlélték az eseményeket és egymást. 
Az idő múlásával azonban mindenki belelendült  és 
a versenyszellem sem váratott magára. Hagytunk 
időt a pihenésre a taktikai és technikai megbeszé-
lésekre és természetesen a kalóriák pótlásáról is 
gondoskodtunk. Családias hangulatban késő es te 
fejeződött be a “megpróbáltatás,” sokan egy tel je -
sen új sportággal is mer kedtek és ba rát  koztak meg. 
Len dü  letben nem volt hi ány, cél a techni ka tö ké le-
tesítése, de a jó kedv és sikerélmény  mindannyiunk-
nak meg adatott.

Koppányi Gábor
szarvasmarha szak specialista, Vitafort Zrt.
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Csapaterősítés a Vitafortnál

Stiller Szilárd, területi szaktanácsadó

- Végzettséged, szakmai múltad, milyen  terül-
eten dolgoztál ezt megelőzően? 
 2003-ban végeztem a Veszprémi (jelenlegi Pan-
non) Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi 
Karán, Keszthelyen. Akkor kezdtem a doktori kép-
zésemet az Állattudományok Doktori Iskolában 
ugyan itt. Korábban a Sanonál dolgoztam 3 évig.

- Korábban mit tudtál a cégünkről?
 A Vitafortról az volt a véleményem, hogy erős, 
hatékony cég. A csapat nagy múltú, tanult, tapasz-
talt szakemberekből áll, akiktől rengeteget tanul-
hatok.

- Mi a konkrét feladatod, beosztásod és ez 
mivel jár?
 Területi szaktanácsadóként dolgozom Vas, 
Zala és Veszprém megyékben. Kapcsolatot tartok a 
megyék állattartóival, partnereimmel együttműködve 
hatékonyabbá tesszük az állati termelést.
 
- Hogy érzed magad a csapatban?
 Nagyon jó a légkör, úgy érzem magam, hogy a 
saját ritmusomban dolgozhatok, minden segítsé-
get megkapok a vezetőimtől és bármerre fordulok 
nyílt, őszinte tanácsokat kapok a kollégáimtól. A 
környezetem nyugodttá és motiválttá tesz.

- Mi az amit még feltétlenül el szeretnél ma-
gadról mondani?
 Okleveles inszeminátorként vemhességvizs-
gálattal foglalkozom szarvasmarha fajban a dok-
tori dolgozatom írása mellett. Két idegen nyelven 
beszélek folyékonyan.

MagyarBrands 
díjas Vitafort

 A Superbrands Magyarország 2010-ben útjá-
ra indította a legkiválóbb magyar és Magyaror-
szágon működő márkák bemutatását célzó Ma-
gyarBrands programot. 

A MagyarBrands program célja, hogy az is mert és 
kevésbé is mert, exportorientált ma     gyar márkákat 
egy hiteles nemzetközi program keretében promo-
tálja az üzleti partnerek és a befektetni szándékozók 
körében. 

 A MagyarBrand 2010 minősítésre kizárólag a 
Superbrands és Business Superbrands 2010-ben 
díjazott márkái/cégei aspirálhatnak. A marketing 
szak ma, a média és a tudományos élet vezető 
képviselőiből álló szakértők ennek az adatbázisnak 
a szűkített és frissített változatából választják ki a 
2010-es év hazai Superbrandjeit. 

 A Superbrands 2010 Szakértői Bizottság tag-
jai fi gyelembe veszik az adott brand tradícióját, 
történelmét, piaci szereplését, a márka reputá-
cióját, a vállalat goodwilljét, etikai megítélését, 
közismertségét, tudatos innovációját, márka-
stratégiáját, stb. A bizottság elé kerülő lista fél-
millió működő vállalkozás szűrésével, továbbá a 
legnagyobb hazai szakmai szervezetek, illetve a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, és számos 
megyei iparkamara etikai és számszaki ismérvei 
alapján tett ajánlásainak fi gyelembevételével jött 
létre.

Hazai toplista, a feltörekvő 200

 A Figyelő kiadványaként megjelent Feltörekvő 
Top 200-a lista, a 2009-es év adatai alapján ösz-
szeállított és tavaly közétett kiadványban lista 
azokat a vállalatokkal fogalkozik, amelyek KKV-ék, 
bizonyos kiválasztási kritériumoknak megfeleltek 
(pozitív gazdálkodási eredmény, árbevétel-arányos 
EBITDA). Az így kialakult sorrend a 2009. évi ár-
bevételek értéke alapján készült el.
 Részvénytársaságunk 2009. évi árbevételi 
mu   tatója alapján a 102. helyen végzett, amely 30 

hellyel jobb teljesítmény a 2008. évi rangsorban 
elért helyezésnél. Az elért eredményt nem túlér-
tékelve, a kiadványban elfoglalt helyünket abból az 
aspektusból tartjuk  kiemelendőnek, hogy egy kül-
ső, független, a vállalatok értékelésében elfogadott 
kritériumrendszer  szerinti rangsorban mérettettünk 
meg a magyarországi KKV-k között és épp csak 
lemaradtunk az első százból.

Duchaj Sándor
pénzügyi vezető,
Vitafort Zrt.

Technológia fejlesztés a keverék-
takarmánygyártó üzemben

 Részvénytársaságunk - folytatva a 2006. év-
ben megkezdett fejlesztéseket - az idei évben 
a keveréktakarmányokat és koncentrátumokat 
elő állító üzem technológiai megújítását valósítja 
meg, mintegy 50 millió forint értékben. 

 A beruházás során a korábbi fl uidágyas keverő 
berendezést egy korszerűbb, a jelenlegi és várható 
jövőbeli igényeket is kielégítő új berendezésre 
cseréljük, amellyel mind a keverés biztonsága, pon-
tossága, mind pedig annak hatékonysága javulni fog. 
A csere mellett új elő-,és utótartályok kialakítására 
is sor kerül, amelyek a keverés folyamatosságát és 
a késztermékek elhelyezésének biztonságát hivatott 
növelni. Az energiahatékonyság javítására a koráb-
ban alkalmazott kalapácsos daráló helyett egy nagy 
tel je sítményű tárcsás daráló kerül beépítésre, a mely 
az alapanyagok pontosabb őrlését teszi lehetővé.

 A granuláló vonalon a korábban megkezdett 
technológiai fejlesztés folytatásaként a hűtőciklon 
és a hűtőventillátor cseréjére is sor kerül egy kor-
szerűbb, energiatakarékosabb berendezés beé-
pí té sével. Természetesen az új és korszerűbb 
be ren dezések beépítése indokolja a meglévő vezér-
lő rendszer frissitését, a vezérlő szoftver bőví tésével 
és megújításával.

 Fenti fejlesztések megvalósításával egy haté-
konyabb keverési technológiával állunk majd part-
nereink rendelkezésére, amely az új, innovatív ter-
mékek előállítását is lehetővé teszi számunkra és a 
partnereink megelégedettségére!



Media
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TÁM (Takarmányozás, Állategész-
ségügy Magyarországon) 

 A Vitafort Zrt. idén is abban a megtisztelte-
tésben részesült, hogy helyet kapott a TÁM (Ta-
karmányozás, Állategészségügy Magyarországon)  
negyedévente megjelenő magazinban. 

 A Magyar Mezőgazdaság Lapcsoport Kiadó - 
az ország legnagyobb agrárszaklap kiadója - sike-
res tevékenységét mi sem bizonyítja jobban, hogy 
Magyar Mezőgazdaság című agrárgazdasági hetilap 
és a Kerti Kalendárium című havilap után további 
kiadványokkal bővítette palettáját: Kertészet és 
Szőlészet, Kistermelők Lapja, Kertbarát Magazin, 
Kerti Kalendárium, Méhészet, Erdőgazdaság és 
Faipar, Magyar Állatorvosok lapja,Állattenyésztés, 
Kertgazdaság valamint a TÁM című magazin.

 A TÁM, a két évvel ezelőtt induló újság a ta-
karmányozási és állategészségügyi készítmények 
nemzetközileg elismert gyártóinak illetve forgal-
mazóinak lapja, amelyben a magyar takarmány-
gyártást továbbra is mi képviseljük. A TÁM idei 
első számát, amely a VIII. Alföldi Állattenyésztési 
és Mezőgazda Napokra jelenik meg; csaknem 300 
partnerünkhöz juttatjuk el elsőként. 

 Médiapartnerünk újabb kiadvánnyal indítja az 
évet. A maga nemében egyedülálló újság indult el 
Ma gyarországon, 2011. áprilisától, Vidék Magazin 
(Country Magazin) címmel. A magyar-angol nyel-
vű közéleti-gazdasági magazin az indítás évében 
öt alkalommal jelenik meg. Célja a magyar vidék 
és a benne rejlő értékek minél szélesebb körű be-
mutatása. A vidék-főváros ellentét erősítése he-
lyett a közös nevezők és értékek vagy éppen a 
különbözőségek hangsúlyozása, az egymásra-
utaltság és a lehetőségek, a jövő lehetőségeinek 
körbejárásával. A lap szlogenje: “Az Ország Maga-
zinja”. www.videkmagazin.hu

 „Az elmúlt időszakban minden intézkedésünk 
azt szolgálta, hogy a gazdák, a kis- és középválla-
lkozók válláról levegyük a felesleges terheket; hogy 
a vidéki életformát vonzóvá tegyük, és lefektessük 
a versenyképes, sokszínű mezőgazdaság alapjait, 
amelyre támaszkodva az elnéptelenedő falvak újra 
megelevenedhetnek, a kisvárosok erőre kaphatnak. 
Ezt szolgálja a kistermelői rendelet, a közbeszer-
zési törvény módosítása; ezért hoztuk létre a Nem-
zeti Földalapkezelőt, ezért tettük ingyenessé a gaz-
daságátadást családon belül, és még hosszasan 
sorolhatnám az új kormány intézkedéseit. Annyit 
még szeretnék hírül adni, hogy elkészült a 10 évre 
szóló Nemzeti Vidékstratégia, amelynek társadalmi 
vitájába akár a Vidék Magazinban megjelenő írá-
sokkal is bekapcsolódhatnak.” 
 
Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter

 Felhívással fordulunk minden kedves Partne-
rünk höz, aki kedvet érez a tej illetve tejtermék alapú 
ételek, italok kipróbált, jól bevált, ajánlható ételek 
népszerűsítésére. 
 Arra kérjük és bíztatjuk partnereinket, a cégnél 
dolgozó hölgyeket, urakat, gyerekeket, hogy legjobb 
ételeik receptjét osszák meg velünk és a recepteket 
küldjék be www.vitafort.hu honlapunkon látható 
Boci Boci feltöltő felületre. Szívesen vesszük ter-
mészetesen, ha postai levélben vagy e-mail-ben 
teszik meg mindezt. A recepteket három kate gó-
riában - főétel, desszert, koktélok és italok - várjuk, 
korlátlan beküldési lehetőséggel!  

Egervári Ildikó
marketing és kommunikáció, egervari.i@vitafort.hu

Dabas televízió

 A közelmúltban megállapodás született a Da-
bas Televízió és cégünk között a kistérségi együtt-
működés égisze alatt. A Dabas Televízió volt az első 
regionális TV csatorna környékünkön. Műsorait 
évek óta nagy érdeklődéssel, rendszeresen nézik 
Da bas és a környékbeli településünk lakói . Jelenleg  
tíz településen: Dabason, Inárcson, Kakucson, 

Ócsán, Örkényen, Pusztavacson, Táborfalván, 
Tatár szentgyörgyön, Újhartyánon és Újlengyelben 
láthatják fogható adásuk.
 Elsőként a helyi Diego sportcsarnokban meg-
tartott Vitafort Focibajnokságról szép összefoglalót 
sugároztak két alkalommal, fő műsoridőben. A rö-
vid fi lm megtekinthető weboldalunkon is. Minden 
fon tosabb, a térséget érintő szakmai eseményen a 
jövőben is szívesen látjuk a forgatócsoportot.
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EXPO AGRÁRIA 2011, Kolozsvár 

 Idén 2011. május 4 – 8. között rendezik meg 
Kolozsvárott az Expo Agrária kiállitást az Expo 
Transilvania  kiállítási területen. A tavalyi kiállítás 
látványos sikerrel zárult. Több uniós országból 
érkezett kiállító volt jelen, legtöbben az anyaország-
ból. Háromszékről is egyre több cég jelent meg ter-
mékeivel, illetve viszonteladóként a kiállításokon. 

 A Vitafort Zrt. romániai képviseletével közösen, 
a MEDICOM S.R.L.-vel több éve részt vesz  az er-
délyi  térség meghatározó agrárágazati kiállításán. 

Sok szeretettel várjuk kedves látogatóinkat Kolo zs-
váron!

Gér László
kelet-európai export igazgató, 
Vitafort Zrt.

Idén ismét Izsák! 
Horgászverseny június 2-án!

 Nagyon megkedveltük az izsáki horgászpa ra-
dicsomot, ezért idén is oda hirdetünk találkozót 
a Vitafort, sporthorgász partnereinek rendezendő 
horgászversenyére, 2011. június 2-án.

 Az Izsáki horgász és pihenőpark tavaly kitűnő 
házigagazdának bizonyult és halban sem volt hi-
ány. Magyarország legnagyobb kiterjedésű, Bács-
Kiskun, Békés és Csongrád megyék alkotta dél-
alföldi régiójában, A 32 hektáros terület összesen 
6-7 hektárnyi, halfajokban gazdag nagy horgász-
tavai bő halállomán nyal kecsegtetnek. 

 A jó időt megrendeltük, a ha lakat folyamatosan  
etetjük, a szákokat, szere lé  keket lassan időszerű 
elő készíteni. 

Koppányi Gábor
szarvasmarha szakspecialista, 
Vitafort Zrt.
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