Együtt a holnapért!
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35 éve a
magyar állattenyésztés
szolgálatában

„A mi feladatunk nem az, hogy megjósoljuk a
jövőt, hanem hogy felkészüljünk rá.“
Periklész

Magyarország mezőgazdasága és állattenyésztése történelmi múltú, és gazdasági teljesítményünk egyik tartópillére. Éppen ezért kivételes, de egyben hatalmas felelősség azoké,
akik ebben az iparágban töltenek be vezető szerepet. Az agrár termékút fontos láncszemeként a VITAFORT ZRt. takarmányozási rendszerben szolgálja a magyar állattenyésztést.
Országosan elismert szakmai múlttal, piac,- és helyismerettel, a magyar takarmánypiac
élvonalában fontos mérföldkőhöz érkeztünk idén: 35 esztendeje, hogy megindult a
takarmánygyártás Dabason és 25 éve működünk együtt francia szakmai partnerünkkel,
az Union InVivo-val.
Ahogy a jó gazda betakarítás előtt szemrevételezi a termést, úgy vállalatunk életében a
jubileumi év a visszatekintés ideje. A fejlődés útja sosem egyenes, olykor kitérőkkel és
zsákutcákkal teli - ám tudjuk, hogy ez így van rendjén. Felmérjük a megtett utat, összegezzük eddigi fejlődésünket, s egyúttal a jövő feladatai felé fordulunk.
A föld, a levegő, a napfény, a csapadék, a folyamatos természeti átalakulás és megújulás
közvetve vagy közvetlenül befolyásolják az agrárvilág teljesítményét. Fontos tehát, hogy
mi kiszámíthatóságot, s minden területen garantált minőséget biztosítsunk Partnereinknek. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan egyetemes értékek, mint az üzleti fegyelem,
korrektség és megbízhatóság mellett a szakszerűség és profizmus határozzák meg üzleti
kapcsolatainkat.
Sikereink és eredményeink eredője az emberi tényező. A mindennapi munkában
tapasztalom, hogy az egyén alkotószabadsága és a csapatszellem találkozása nyomán
szakembereink kitűnően ötvözik saját ötleteiket a közösségi megoldásokkal. Szívügyünk
az agrárutánpótlás, a felnövekvő generáció felkarolása.
S hogy mit hoz a jövő? A változás elkerülhetetlen, a fejlődés feltartóztathatatlan.
A haladás útját viszont Önökkel közösen jelöljük ki. Igazán csak akkor tudunk teljesíteni,
ha a fejlődéshez kellő az ösztönző erő, s Vevőink, a Vitafort csapat, valamint kiváló szakmai partnereink támogatását élvezzük.
Több évtizedes tapasztalatunk és az innováció hívószava szükséges ahhoz, hogy Önökkel
együtt közösen megfogalmazzuk és megvalósítsuk a sikeres magyar állattenyésztés feltételeit. Tovább kell építkeznünk az újszerű, értékteremtő és gazdaságos termékek irányába.
A jövőben is változatlanul kiemelten erősítjük partnerkapcsolatainkat, folyamatosan figyelemmel kísérjük a telepi munkát. Korszerű termékkínálattal, innovatív és partner specifikus
szolgáltatásokkal járunk elől és állunk az Önök rendelkezésére a legmagasabb színvonalon!
Együttműködő partnereink és beszállítóink bizalmát hálásan köszönjük!

Kulik Zoltán
vezérigazgató
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Több
mint

25%

Takarmányozás
világszínvonalon,
Dabason

Vitafort Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt. a közép-európai térség egyik meghatározó takarmányvállalata. A magyar takarmánypiac vezető, élenjáró vállalkozása közel
850 ezer tonna késztáppal egyenértékű terméket állít elő, s ezzel Magyarország takarmányellátásának több mint 25 % át koordinálja.

❙❙ Több mint három évtizedes szakmai múlt
❙❙ Kiváló minőségű takarmányok valamennyi haszonállat és korcsoport számára
❙❙ Takarmányozási és állattenyésztési szolgáltatások

Vezető takarmánygyártó és
takarmányozási szolgáltató cég

❙❙ Partnerspecifikus takarmányozási rendszer, telepi menedzsment
❙❙ Alapanyagkereskedelem
❙❙ Értékesítés és szakmai jelenlét: bel- és külföldön

Amire büszkék vagyunk
Piaci részesedés
alakulása (%)

25,0%

Saját tőke
növekedése (%)

18,5%

258%

Premixforgalom
növekedése (%)

Árbevétel
alakulása (%)

235%

215%

199%
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157%
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Tápegyenérték (e.t)

éve | years
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Teljes termékválaszték
valamennyi haszonállat és
korcsoport számára. A termékstruktúra
több mint 50 százaléka premix és
koncentrátum, 30 százaléka
keveréktakarmány

❙❙ vitaminok és ásványi kiegészítők
❙❙ mikroelemek és mikroelemkompozíciók
❙❙ premixek, szuperpremixek, supplementek
❙❙ koncentrátumok
❙❙ keveréktakarmányok
❙❙ by-pass fehérje termékek
❙❙ takarmányalapanyagok

Termékstruktúra
termékfajták szerint

Termékstruktúra
állatfajok szerint

29% 37% 22%

Koncentrátum

Premix

Késztáp

10% 4%
Tápszer

Egyéb

54% 25% 18% 3%

Szarvasmarha

Sertés

Baromfi

Egyéb

Feeding life
Takarmányozási célú szójadara piacvezetõ importõre
Leading importer of soyabean meal / pellet for animal feeding
Forgalmazott termékek:
■
■
■

Napraforgómag és darái
Repcemag és darái
Szójadara

Feed ingredients for
animal performance

Distributed products:
■
■
■

Sunflower seeds
Rapeseed and cereals
Oilcake of soybeans

Rombusz-04 Kft. – 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 48.
Telefon: +36-22-340-120 | www.rombusz.hu | mail@rombusz.hu

Because we care about your health
NOREL Animal Nutrition

T. +34 501 40 41 info@norel.net www.norel.net
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Takarmánygyártó és
szolgáltató rendszer
határok nélkül
INVIVO NSA

- VITAFORT ZRT.
- MIKROLAB Kft.
- VITAFORT AGRO
ÁZSIA ZRT.

VITAFORTCOMBIFEED S.R.L.
Chisinau (Kisinyov)

DABAS

Franciaország

SC MEDICOM S.R.L.
Cluj Napoca (Kolozsvár)

MIKROLAB Kft.
Akkreditált mikrobiológiai laboratórium

MAGYAR NEMZETI
KERESKEDŐHÁZ

Alapítás: 1990
Székhely: Dabas, Magyarország

Vientián (Laosz)

VITAFORT-COMBIFEED S.R.L.

SC MEDICOM S.R.L.

A moldáv takarmánypiac éllovasa

Tradicionális piaci kapcsolatok Romániában

VITAFORT-COMBIFEED S.R.L.
Alapitás: 1999 | 100%-ban VITAFORT ZRT. tulajdonú cég
Székhely: Chisinau (Kisinyov), Moldova Köztársaság

SC MEDICOM S.R.L.
Alapitás: 2002
Székhely: ClujNapoca (Kolozsvár), Románia

HUNGARIAN TRADING HOUSE VITAFORT AGRO ÁZSIA ZRT.
Délkelet-ázsiai jelenlét
Alapítás: 2014
Székhely: Vientiane, Laosz

Alapítás: 2015
Székhely: Dabas, Magyarország

éve | years
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A tegnapból ...

1988 1989

Premix Megalakul a
Vitafort Rt.
üzem

1981

Takarmánygyártás
beindul Dabason

Vitaminüzem,
Vitafort kémiai és
mikrobiológiai laborok

Termelőkapacitás évi
70 ezer tonna, új
présvonalak beállítása

1992

1997

Metafort
mikroelemgyártó
üzem

Nyolcvanas évek
Nyolcvanas évek

Folyékony vitaminüzem

Kilencvenes évek
Kilencvenes évek

Animal Nutrition
& Food Safety
The NOACK Group supplies since
1980 innovative products & new
technologies in the Animal- &
Food Producing Industry. Being
present in 10 countries of Central
East Europe, NOACK products
cover Animal Feed, Agro-Food
Diagnostics, Veterinary Diagnostics
and Analytical Instruments

Animal Feed

Takarmányozás
& Élelmiszerbiztonság
A NOACK Csoport 1980 óta látja el
innovatív termékekkel és új technológiákkal a takarmányipart és az
élelmiszeripart. Közép-Kelet Európa tíz
országában vagyunk jelen NOACK termékekkel a takarmánykiegészítõk, az
élelmiszer-diagnosztika, az állategészségügyi diagnosztika és az analitikai
mûszerek területén.

Takarmánykiegészítõk

■ Takarmánykiegészítõk
Feed Additives
■ Feed Optimization
■ Takarmány optimalizálás
■ Milk Products
■ Tejporkészítmények
■ Pellet Durability Testers
■ Pellet tartóssági tesztelõk
■ Premixes
■ Folyékony vitaminok
■ Preservatives & Silage Additives
■ Tartósítószerek & silózási adalékanyagok
■ Proteins for Young Animals
■ Fehérjekészítmények fiatal állatoknak
■ Rumen Bypass Products
■ By-pass fehérjék
Tel.: +36-1 246 65 27 | Fax: +36-1-246 69 30 | Email: noackhu@noack.hu
■

www.noackgroup.com

Részvénytársaság
privatizációja, többségi
magyar tulajdon

Az UCAAB cég (INVIVO)
szakmai befektetőként a
Vitafort Rt.-ben

1990

1984

1994

1991
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... a holnapba

2007

Ömleszett készárú
tartályrendszer korszerűsítése

2013

Duo Pass gyártási know-how,
üzemépítés Franciaországban
Mikrolab Kft. mikrobiológiai
labor modernizálás

2009

2005

1999

Metafort vegyi üzem
rekunstrukciója

2002

Beindul a gabona- és
szemeskereskedelem

ISO 9001:2000

2011

ISO 9001:1996

2001

Új tápszervonal beindul
az UNCAA és SZIGMA
cégek fúziója, létrejön az
Union INVIVO

2016

2004

Koncentrátum- és
takarmánykeverék üzem
korszerűsítése

Duo Pass by-pass
fehérjekészítmények
gyártása beindul

2006

Új premix üzem,
új zsákoló egységek

Vitafort Agro Ázsia Zrt.
megalakulása

2014

Kereskedőház létesítése
Laoszban
Koncentrátum- és takarmánykeverék üzem technológiai
korszerűsítése CPM prés

Hungaroszója előállítása

Ezredforduló ...

Ezredforduló napjaink

Elérhetőségek
Naprakész információkért az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet,
mind a felvásárlásokat, mind az eladásokat illetően:
Glencore Grain Hungary Kft. – H-1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B/14.
Telefon: +36 1 451 4010 | Fax: +36 1 451 4041
E-mail: info.budapest@glencore.com | Web: www.glencore.com | www.glencore.hu

... napjaink

A Glencore magyarországi cégcsoport
kereskedelmi tevékenysége megbízható
hátteret biztosít a magyar termelők és
gazdák számára. A Glencore segítségével
a magyar termelők terményei a világ
legtávolabbi tájaira is eljuthatnak és
megjelen hetnek a világpiacon. A növényolajgyártás másodtermékei, a dara és a héj
is felhasználásra kerül. A héj elégetésével
megújuló energiát állítunk elő, míg a dara
állati takarmányként kerül értékesítésre.
Nyitottak vagyunk
új partneri kapcsolatok kialakítására
és jövőbe mutató együtt működésekre.

éve | years
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5 üzem egy kézben, Teljes gyártási vertikum
egy helyen

A folyamatos gyártástechnológiai fejlesztéseknek köszönhetően a 11 hektáros telephelyünk 5 gyártóüzemében kiváló minőségű termékeket állítunk elő.

PREMIX ÜZEM
Egységes premix előkeverék, premixek és kiegészítő takarmányok (0,5-6 %), különböző
vitamin- és mikroelem előkeverék gyártása. Teljesen automatizált termelés, számitógépes
vezérlés, a vállalatirányitási rendszerbe integrálva.

Vertikális rendszerű adagoló
❙❙
❙❙
❙❙
❙❙

44 komponens tartály: 600-4000 liter
3 összemérő mérleg: 50 kg, 100 kg, 800 kg
Bemérési pontosság: komponensenként 20 g
Ciklusidő: 5 perc

Lapátos gyorskeverő
❙❙ Keverőkapacitás 400-800 kg
❙❙ Ciklusidő: 30 sec, homogén keverék, cv érték 3,6
❙❙ Maradványanyag-mentes ürítési renszer

Teljesen automatizált zsákoló: 500 zsák/óra

AGRO KFT.
A Solinwest 2000 Kft. immár húsz éve a magyarországi
takarmányforgalmazás megkerülhetetlen piaci szereplője.
Monokalcium-foszfát, takarmánysó, makro- és mikroelemes
nyalósó, valamint szóda-bikarbonát termékeivel a
legfontosabb állattenyésztő és takarmány-feldolgozó
vállalatok beszállítója.
Étkezési só termékeit a legnagyobb áruházláncok és
élelmiszer nagykereskedések vásárolják.
Az állami és önkormányzati kezelésű úthálózat téli hóés síkosság-mentesítésére zsákos és ömlesztett útszóró
sóval áll minden évben rendelkezésre a Solinwest 2000.
Tüzelőanyag termékei (fapellet, -brikett) a legfontosabb
barkácsáruház-láncok és a TÜZÉP-ek forgalmazzák.
A cég fejlődésének egyik jelentős mérföldkövét jelentette,
amikor kilépett a nemzetközi piacra és kereskedelmi tevékenységét mára számos környező országra is kiterjesztette.

www.solinwest.hu

| info@solinwest.hu

SOLUM Mezõgazdasági,
Ipari és Kereskedelmi Zrt.
Fõbb tevékenységek:
■
■
■

Növénytermesztés / burgonya termesztés
Tehenészet
Csomagolóanyag gyártás

2900 Komárom, Városmajor u. 30. | Telefon: +36-34/540-670 | Fax: +36-34/344-001
www.solum.hu | solum@t-online.hu, solumrt@t-online.hu
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KONCENTRÁTUM- ÉS TAKARMÁNYKEVERÉK ÜZEM
Koncentrátum, valamint késztakarmány, dercés, granulált, morzsázott kivitelű termékek
gyártása.

Az európai színvonalú termékbiztonságot a teljesen automata gépsor, a számítógépes folyamatirányítási rendszer, valamint az automatizált technológia biztosítja.
❙❙
❙❙
❙❙
❙❙
❙❙

4000 literes keverőgép
Keverési ciklusidő: 4 perc
Kétvonalas granuláló egység
200 m3-es ömlesztett késztakarmány kitároló egység
500 zsák/óra kapacitású, teljesen automatizált zsákoló és palettázó egység

EXTRUDÁLÓ ÜZEM
Szemestermények (kukorica, búza, árpa) és szója feltárása.

FOLYÉKONY VITAMINÜZEM
Folyékony és por állagú vízoldékony vitaminkészítmények gyártása a háztáji és nagyüzemi
állatok számára.

DUO PASS ÜZEM
Legfiatalabb gyártóegységünk: saját fejlesztésű, innovatív DUO PASS bendővédett fehérje termékekcsalád gyártása. Mono Pass (MPS) szója, Duo Pass (DPS) szója, (DPN) napraforgó, (DPM) MIX szója + napraforgó, Duo Pass repce.

éve | years
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Takarmány- A biztos bázis prioritása
biztonsággal az
élelmiszerbiztonságért

Az élelmiszerlánc biztonságát tanusított (TÜV-SÜD) ISO 9001:2008.; és HACCP, rendszerek szabályozzák a teljes tevékenységre vonatkozóan.

ISO 9001:2008
Minőségirányítási rendszer bevezetése

HACCP
Élemiszerbiztonsági rendszer bevezetése (2006) és fenntartása

Vitafort
Kémiai laboratórium

Mikrolab Kft.
Mikrobiológiai laboratórium

Vitafort Zrt. 1998 óta a NAT által akkreditált laboratóriuma

2007 óta a NAT által akkreditált laboratórium

Alapítás: 1990

Alapítás: 1990

Minőségellenőrzési, termékfejlesztési és K+F tevékenységek kiszolgálása.
Partnerek számára a szaktanácsadási feladatok laboratóriumi munkájának
elvégzése. Minőségirányítási rendszerek kidolgozása.

Takarmányok, és takarmány kiegészítők természetes funkcionális és kórokozó mikroorganizmus jelenlétének vizsgálata. Vitaminok, antibakteriális szerek
mikrobiológiai analitikai meghatározása, mikotoxin mérés. Üzemek, állattartó
telepek, keltetők, takarmánykeverők mikrobiológiai vizsgálata és értékelése.

mi
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Takarmányértékesítés
Alapanyagkereskedelem

Az értékesítés csatornái
Nagyüzemi értékesítés, vevőszolgálat
Partnerközpontú üzletpolitika, szakszerűség, szolgáltatások, telepi menedzsment.
Az értékesítés közel 70 %-a nagyüzemi állattartó partnerek felé történik. Ágazati
szakspecialisták, területi értékesítési szaktanácsadók és állatorvosok összehangolt
munkájával partner specifikus szolgáltatásokkal, tartós együttműködésben az eredményes gazdálkodásért.

Országos lefedettségű kiskereskedelem
Környékbeli tápboltok és bolthálózat országos lefedettséggel.

Táguló horizont az exportpiacokon
Folyamatosan növekvő jelenlét a kelet-európai piacokon: Moldova Köztársaság és
Románia.
Jelentős együttműködési program Délkelet-Ázsiában.

35%

218 nagyüzemi
telepen

16%

Alapanyag beszerzés és értékesítés
Friss alapanyagok, gyors kiszállítás, optimális raktárkészlet rugalmas kiszolgálás. Világszerte elismert alapanyag beszállítóktól beszerzett termékek minőségbiztonsági rendszerben való átvétele. Fehérje, védett fehérje termékek valamint szemestakarmányok
értékesítése bel- és külföldön, döntően takarmánypiaci partneri körben.

108 nagyüzemi
telepen

16%

108 nagyüzemi
telepen
éve | years
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Kell egy csapat
„Csak az alapos
lehet igazán
szórakoztató.”
Dr. Tenk István
Mikrolab Kft.
ügyvezető igazgató

„A számítógép nem
kívánságaid, hanem
utasításaid szerint
működik!”
Németh István
számítástechnikai
osztályvezető

„A minőség
a fejekben kezdődik.”
Miklós Krisztián
minőségirányítási
vezető

„Ne sikeres légy, hanem értékes.
A sikert könnyebb elérni talmi
dolgokkal is, maradandó értéket
létrehozni azonban sokkal több
áldozattal és alázattal jár.”
Szegszárdy Imre
értékesítési igazgató

„A legjobb út a jó
ötlethez, ha sok
ötleted van.”
Egervári Ildikó
marketing és
kommunikációs
vezető

„Nem mindig lehet megtenni,
amit kell, de mindig meg kell
tenni, amit lehet!”
Sarai Józsefné
vezérigazgató helyettes

Megbízhatóság, szakértelem
Szellemi szabadság és csapatszellem
A Vitafort Zrt. a Pest megyei térség egyik meghatározó munkaadója. A több mint 150
munkatárs odaadó munkája nap mint nap bizonyítja legfőbb értékeink: a megbízhatóság,
a szakmaiság és az innováció triumvirátusát.

„Szeretem, ha mennek a
dolgok. Ha nem mennek,
szeretem elérni, hogy
menjenek!”
Kulik Zoltán
vezérigazgató

„Múltja van, ki számot ad,
és Jövőbe néz, ki tervezni kész!”
Duchaj Sándor
pénzügyi vezető
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„Ami nehéz, ahhoz kell
egy kis idő, a lehetetlenhez
valamivel több.”
Kucsák István
alapanyagkereskedelmi
osztályvezető

„Jót, s jól, ebben áll
a nagy titok!”
Ormos András
projekt menedzser

„Mindenki tudja, hogy bizonyos
dolgokat nem lehet megvalósítani.
Ám egyszer csak jön valaki,
aki nem tud erről és megvalósítja.”
Dr. Gregosits Balázs
K+F igazgató

„A jó takarmányozás,
a tudomány gyakorlata
és a gyakorlat tudománya.”
Dr. Koppány György
tudományos igazgató

„Minden nem jó megoldás
közelebb vezet a jóhoz.”
Baráth Sándor
termelési igazgató

„A legjobbra gondolok,
a legjobb érdekében
cselekszem, így a
legjobbra számítok!”
Schulcz Istvánné
minőségellenőrzési vezető

“Amikor már kimerítetted az
összes lehetőséget, jusson eszedbe,
hogy még nem.”
Touré Mariann
gazdasági vezető helyettes

„Mi lehet jobb
annál, mint szeretni,
amit csinálunk,
és tudni, hogy annak
értéke is van?”
Gér László
kelet-európai export
igazgató

Agrárszakember utánpótlás képzés
Friss humánerőforrás a jövőért - Tanulj támogatásunkkal szabadon!
A „Tanulj támogatásunkkal szabadon!” Vitafort ösztöndíjprogram a gödöllői Szent István
Egyetemmel karöltve évente 5-6 MSc képzésben induló fiatal tanulmányaihoz nyújt anyagi
és szakmai segítséget.

éve | years
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Szolgáltatások magas Telepi szarvasmarha takarmányozási
hozzáadott értékkel szolgáltatások
Anyagforgalmi vizsgálatok
Vér, vizelet és szőr analízise az okszerű takarmányozás érdekében évente egy-két alkalommal, a takarmányreceptúrák hatékony optimalizálásához és a kiegyensúlyozott állategészségügyi helyzet fenntartásához.

Szaporodásbiológiai szolgáltatás
Többszintű program szaporodásbiológus szakállatorvos bevonásával. Szaporodásbiológiai
státus felmérése az adott telepen, program kibővítése javaslatokkal, szinkronizálási módszerek beállításával, valamint helyszínen végzett ultrahangos vizsgálatokkal.
Korai vemhességvizsgálat vérből, Biopryn teszt segítségével (a termékenyítést követő 30.
naptól), illetve az üres tehenek ciklusdiagnosztikája 3 nap alatt.

Tőgyegészségügyi program kidolgozása
Az állomány tőgyegészségügyi helyzetének felmérése.

Vér karotin vizsgálata helyben
A helyszínen vett vérmintából gyorsvizsgáló műszerrel azonnali vér karotin szint meghatározás.

Teljeskörű laborszolgáltatás
AGRI-NIR mobil takarmányvizsgáló labor, telepen végezhető villámgyors
vizsgálatokhoz.
Tömeg- és abraktakarmányok komplett vizsgálata akkreditált kémiai és mikrobiológiai laborháttérrel, komplett mixek, vályúminták analízise, értékelése, tamponos vizsgálatok stb.

TMR szeparátor
A strukturális szerkezet ellenőrzése

Trágya szeparátor
Az etetett takarmánykeverék hasznosulási fokának ellenőrzése
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Szolgáltatások Telepi sertés takarmányozási
magas hozzáadott szolgáltatások
értékkel Teljeskörű laborszolgáltatás

Akkreditált kémiai és mikrobiológiai laborháttérrel az abrak alaptakarmányok komplett
vizsgálata, késztáp minták analízise, értékelése. Takarmányok mikrobiológiai és toxikológiai
állapotának vizsgálata, alapanyag ellenőrzés.

Állategészségügyi szolgáltatás
A Vitafort Zrt. különös hangsúlyt fektet a telepek stabil állategészségügyi státusának elérésére. Vakcinázási, medikációs programok kidolgozása, karbantartása, ellenőrzése, konzultáció. Speciális vizsgálatok külsős szakállatorvosok bevonásával. Rendszeres telepi bejárások,
kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal.

Állathigiéniai és tartástechnológiai tanácsadás
Külső szakállatorvos bevonásával speciális vizsgálatok elvégzése, állategészségügyi, illetve
higiéniai problémák esetén.

Fertőtlenítés hatékonysági vizsgálatok
Tamponos vizsgálatok a mikrobiológiai fertőzöttség megállapítására, fertőtlenítési
hatékonyság meghatározása és fertőtlenítési, higiéniai szaktanácsadás.

Szaporodásbiológiai szolgáltatás
Telepi szaporodásbiológiai vizsgálatok végzése, partnerspecifikus megoldások.

Természetes édesítőszerek
•
•
•
•

Izocukor
Glükózszirup
Kristályos és folyékony dextróz
Maltodextrin

Keményítők
•
•
•
•

MAGYAR KUKORICÁBÓL –
TERMÉSZETESEN!
A Hungrana Keményítő- és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft. Európa legjelentősebb kukoricafeldolgozó (több mint egymillió tonna) és vezető izocukorgyártó
vállalataként 1912 óta meghatározó szereplője a magyarországi élelmiszeriparnak.
Az általunk gyártott GMO-mentes természetes alapanyagokkal nap mint
nap találkozhatnak a fogyasztók, amikor tejtermékeket, péksüteményeket,
üdítő- és szeszesitalokat, vagy akár házi kedvencüknek eleséget, haszonállataiknak takarmányt vásárolnak.
Tevékenységünk és működésünk minden területén a legmodernebb technológiákat alkalmazzuk, a környezet iránti felelősség számunkra kiemelten fontos.
HUNGRANA KFT.

Natív kukoricakeményítő
Egyéb keményítőszármazékok
Natív búzakeményítő
Burgonyakeményítő

Speciális élelmiszeripari alapanyagok
• Vitális búza glutén
Etanolok
• 96%-os finomszesz
• 99%-os víztelen szesz
• Bioetanol
Takarmányok
• CGF
• Csíra
• Glutén
Bioüzemanyag
• GreenPower E85

H -2432 S Z A B A D E G Y H Á Z A , I PA R T E L E P
INFO@HUNGRANA.HU
W W W. H U N G R A N A . H U

éve | years
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DUO PASS TERMÉKCSALÁD
KETTŐS VÉDELEMMEL ELLÁTOTT
BENDŐVÉDETT KÉSZÍTMÉNYEK

K&F,
innovatív termékek
dimenziók az eredményes
saját fejlesztésben Új
gazdálkodásért
Speciális technológiával és kettős védelemmel ellátott, bendővédett fehérje készítmények
a gazdaságos tejtermeléshez. Az egyedülálló kettős védelem szabadalmaztatott eljárás. A
Duo Pass termékek kizárólagos forgalmazója Magyarországon a Vitafort Zrt.

A Duo Pass termékcsalád
DPS | szója
DPN | napraforgó
DPM | szója+napraforgó
❙❙ Magas UDP érték, kiváló posztruminális emészthetőséggel
❙❙ Extra energiaforrás (hozzáadott hidrogénezett pálmaolaj
és cukor)
❙❙ Kíváló ízhatás, könnyű etetés

Országhatárokon átívelő
szakmai siker
Duo Pass© gyártási know-how
A DuoPass© gyártási know-how-ja iránt jelentős a nemzetközi érdeklődés:
Cégünk történetében első ízben értékesítettünk szellemi terméket Nyugat-Európába.
Francia részvényesünk 2014-ben indította be a bendővédett termékek gyártását a Duo
Pass© technológiával megépült franciországi gyártelepén.
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Dobogós innovatív
fejlesztések
DUO PASS | Vitafort Zrt. 2012

XIX. Alföldi Állattenyésztési Napok Szakkiállítás és Vásár a „Termékdíj a Magyar Állattenyésztésért” pályázatán, Takarmányozás kategóriában, I. díj
A Duo Pass termékcsalád, kettős innovatív védelemmel előállított by-pass szója és
napraforgó készítmények: DPS, DPN,DPM.

MELA DRY | 2013
Vitafort Zr.t, Magyar Cukoripari Zrt., Solum Zrt., Adexgo Kft.

XX. Alföldi Állattenyésztési Napok Szakkiállítás és Vásár a „Termékdíj a Magyar Állattenyésztésért” pályázatán, Takarmányozás kategóriában, II. díj

A Mela-Dry a cukorgyártás melléktermékéből, a melaszból készült, szabadalmaztatott szárítási eljárással. A laktáció alatt kedvezően hat a tejtermelésre.

Fresh-GO & Drench GO | 2014
Adexgo Kft. – Vitafort Zrt. – Experimetria Kft.

XXI. Alföldi Állattenyésztési Napok Szakkiállítás és Vásár a „Termékdíj a Magyar Állattenyésztésért” pályázatán, Takarmányozás kategóriában, I. díj
A FreshGo és Drench Go kiegészítő takarmány a bőtejelő tehenek szubklinikai és
klinikai anyagforgalmi eredetű megbetegedéseinek megelőzésére a tranzíciós
időszakban

éve | years
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Kapcsolódó
szolgáltatások

Keverőüzemi beruházások,
rekonstrukciók
A biztos műszaki bázis prioritása
Zöldmezős beruházások, keverőüzemi teljes és részleges rekonstrukciók, technológiai fejlesztés, korszerűsítés, keverőüzemek tervezése és kivitelezése.
A hazánkban engedéllyel működő takarmánykeverők közel 10%-ában végeztünk rekonstrukciót, amelyek összkapacitása meghaladja az 500.000 tonna/év mennyiséget.

Minőségirányítási rendszer
kidolgozása és működtetése
Rendszerbe zárt minőség
Takarmányüzemek minőségbiztosítási, HACCP rendszerének kidolgozása és szaktanácsadás, hatósági engedélyeztetések előkészítése, kapcsolattartás, laboratóriumi szolgáltatások.

19

Takarmányozási
szimpóziumok,
kiadványok

Szakmai rendezvények, hazai és nemzetközi szaktekintélyek
Országos szakmai takarmányozási szimpóziumok, kerekasztal tanácskozások, előadó
körutak a szakma kiválóságainak részvételével. Szakmai tanulmányutak, nemzetközi
eszmecsere, takarmányozási újdonságok partnereink részére.

VitaCowHír és VitaPigHír ágazati magazinok, saját kiadásban

éve | years
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25 éves
szakmai kapcsolat
Franciaországból

Az Union InVivo csoport a Vitafort társvállalata 1991 óta. Szakmai befektetőnk az eltelt 25
évben világszerte ismertté vált, további 28 további országban jelent meg gyártókapacitással. A Vitafort Zrt. 25 éve változatlan magyar többségi tulajdonosi körrel működik.

Kanada
USA
Mexikó

Kuba
Brazília

Lengyelország
Cseh Köztársaság
Németország
Hollandia
Belgium
Franciaország
Svájc
Spanyolország
Portugália
Olaszország
Algéria
Magyarország
Románia

Dél-Afrika

Agriculture
Növénynemesítés, termesztés, beszerzés,
nemzetközi szemeskereskedelem

Franciaország vezető
szövetkezeti társulása
5,7 milliárd Euró árbevétel

Animal Nutrition and Health
Takarmányipar és Állategészségügy

InVivo Grand Public
Kiskereskedelem, bolthálózat

InVivo Wine
Borágazat

60

60 év tapasztalat
216 szövetkezeti tag
8 200 alkalmazott
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InVivo a
takarmányozásban
Takarmányozási gyártó és szolgáltató vállalat, több mint 60 éves múlttal. A francia takarmányozási módszerekre épülő a helyi sajátosságokra szabott termékekből származó árbevételének több mint a felét exportpiacokon realizálja.

Oroszország

Kína

Vietnám
Kambodzsa
Fülöp-szigetek
Szingapúr
India
Mianmar
Thaiföld
Indonézia

1,5 millárd Euró árbevétel
Üzleti
forgalom

30 országban jelen
74 gyártóegység
7 050 alkalmazott

világszerte (80 %
Franciaországon kívül)

13 alkalmazott

Üzleti
forgalom

25% 75% 59% 34% 7%
Franciaország

Export

Késztáp

Premix és
kiegészitők

Állategészségügy,
laboratóriumi
szolgáltatások

kutató állomás

éve | years
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M A L A CTÁ P S Z E R E K
P R E S TA R T E R F E E D S

Határtalan
együttműködés,
közös célok

Amit az elején
megnyerünk, az a
végén is megmarad!
What we gain at the beginning
is still there at the end!
Gyors és ellenorzött takarmányfelvétel
Rapid and controlled feed consumption

Maximális emésztés biztonság
Maximized digestion security
Genetikai potenciál kihasználása
Exploit high-performance genetics

25 éves együttműködés
Az InVivo NSA 13 alkalmazott kutatóállomásán (Franciaország, Vietnám,
Brazília, Indonézia, India...stb) több száz takarmányozási kutató szakmérnök munkáját számos nemzetközi kutatóintézet együttműködését
fogja össze.
Nemzetközivé válásának első állomásaként a magyar piac a Vitafort Zrt.
jóvoltából juthat hozzá kiváló termékeihez.
❙❙ Szoros mindennapi munka, látványos eredmények
❙❙ K+F és kereskedelmi tevékenység, szakember találkozók
❙❙ Receptúra optimalizálás
Szigorú alapanyag ellenorzés
Rigorous raw material selection

A Youpig az InVivo Animal Nutrition and Health által kifejlesztett
malactápszer
termékcsalád. Több éves tapasztalataink
igazolják, hogy a kiváló és stabil minoségu prestarterek a
sikeres sertéstartás alappillérei és egyben szilárd alapjai a
Partnereinkkel történo közös munkának is.
A Youpig prestarterek használata gazdasági elonyökkel jár a
gazdálkodók számára, ami jobb termelési eredményekben,
gyorsabb növekedésben ezáltal gyorsabb elkészülési idoben
realizálódik.
Youpig is the range of prestarter feeds for piglets designed by InVivo
Animal Nutrition and Health. Our long term experience proves that
the high and stable quality prestarters are the pillars of success
in pig production and are the solid basis of cooperation with our
Partners.
The use of Youpig prestarters brings economic advantages to pig
producers and manifests through better performances, quicker
growth thus shorter preparation period for slaughter.

❙❙ Takarmányozási szolgáltatások a sertés és szarvasmarha
ágazatokban

2008
Youpig
malactápszerek
bevezetése a magyar
piacra

2010
Kocakondició
vizsgálata hátszalonna
vastagság méréssel
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Közös eredmények

2011 Newean borjútápszerek
a Vitafort kínálati palettáján

Mi is egyedülálló
benne?
What’s so unique inside?

2012 PhysioLick nyalótömbök
kérődzőknek

Beltartalom hosszú távú megő rzése
Preserved nutritional richness

Idójárás ellenálló
Weather resistant

Tökéletes tárolhatóság Calypac
Perfect conservation Calypac

2014 Duo Pass gyártási
know-how átadása, üzemépítés
Franciaországban

Kiegyensúlyozott
receptúra
Optimum-balanced
formulation

Kérdóző knek / For ruminants
Az InVivo Animal Nutrition and Health által kifejlesztett
egyedülálló PHYSIOLick nyalótömbök bizonyos termelési
fázisokban a kérodzok speciális szükségleteit kielégítve javítják
a teljesítménymutatókat.
Designed by InVivo Animal Nutrition and Health, PHYSIOLick is a
unique range of licking buckets for ruminants meeting their specific
requirements throughout their production cycle to improve their
performances.

2015 Neovia adalékanyagok
használata a hazai termékekben
éve | years

VITAFORT ELSŐ TAKARMÁNYGYÁRTÓ ÉS
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