
GALLDORF ZRT. TÖRTÉNETÉNEK ÉS 

TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA

Polgár Zoltán

kereskedelmi igazgató

Előadó:



 A cég 1997-ben alakult

 Magyar tulajdonú (Popovics család és a managment)

folyt.



 Kezdeti fő tevékenység:

• Broiler csirke nevelés

• 2000-2001: új baromfi telep építése 8.000 m2-en

• 900.000 csirke/év termelés

folyt.



• Saját célra történő takarmány gyártás

• 10 t/óra kapacitású takarmánykeverő üzem felépítése 2004-ben

• Premix üzem megépítése 2005-ben

• Zsírpor üzem

folyt.



• A cég törzstőkéje több lépcsőben 221,5 millió Ft-ra emelkedett

• 2006. év végén a broiler tartást befejezte a cég

• 2007. januárjától a Galldorf Kft. megerősítette a gabonakereskedelmi és     

export - import pozícióját



Expanderfej

8 tonna/óra kapacitású full-fat szója üzem létrehozása 2007-ben



2011. év:

 sörárpa és szójabab vetőmag 

értékesítés elindítása

2010. év: 

 sörárpa és szójabab integráció 

felállítása, a termeltetés elindulása



• 2011. budapesti iroda megalapítása

• 2012. faaprítékkal működő 1 MW-os kazán 

megépítése

• 2013. raktárépítés, a tárolókapacitás 

meghaladja a 30.000 tonnát



Minőségbiztosítás a cégcsoporton belül:

• 2008. év: bevezetésre került az ISO 9001:2005 tanúsítvány

• 2009. év: bevezetésre kerül az ISO 22000:2005 tanúsítvány

• 2012. év: bevezetésre kerül a GMP⁺ B3 és az ISCC-EU szabvány

• 2014. év: Donau Soya gyártói, kereskedői, első gyűjtőponti minősítés

• 2016. év:  GMP⁺ B2 és QS „Qualität und Sicherheit” minősítés bevezetése



• 2014. Irodabővítés, vetőmag üzem megépítése, keverő felújítás és full-fat üzem       

bővítés (12 tonna/óra)

- Sertésintegráció elindítása

- Business Superbrands díj megszerzése

• 2015. raktárépítés, a raktárkapacitás eléri a 40.000 tonnát

• 2016. ISCC minősítés megerősítése és a GMP+ B2 gyártói audit megszerzése

- automata mintavevő beszerzése és beépítése

- együttműködés megkezdése az Euralis SA magyarországi képviseletével

- ES Mediator, ES Advisor és az ES Commandor fajták kizárólagos szaporítási                             

és forgalmazási jogának megszerzése



Terveink:

2017. - Labor bővítése Hernádon

- 15 tonna/óra kapacitású gabona szárító megépítése Hernádon

- Sertés integráció bővítése, 75.000 db/év kibocsátás elérése

- Dunántúli és alföldi telepi beruházások megkezdése

2018. - Silótelep létesítése Hernádon a szójabab minőségtől függő elkülönített 

tárolása érdekében, kapacitása 10.000 tonna

- Sertés integráció további bővítése, 100.000 db/év kibocsátás elérése



Raktározás





Full-fat szója raktár feltöltés közben



2016. év: vetőmagüzem átadása





Szójabab feldolgozása:

• Antinutritív anyagok (proteáz-, tripszin-, kimotripszin inhibitorok)

• Full-fat szója (33-37 % nyersfehérje, 18-20 % nyerszsír, 4,1-9,3 % nyersrost)

o „Bocchi”

o extrudálás (száraz, nedves)

o expandálás

• Szójadara (44-48 % nyersfehérje, 1,5-5 % nyerszsír, 3,5–6,3 % nyersrost)

o extrahálás (hexános kioldás)



Full-fat szója összetétele és energiaértéke PROFAT 52:

Szárazanyag:          88 % Treonin: 1,40 %

Nyersfehérje: min. 32 % Triptofán: 0,48 %

Nyerszsír:       min. 20 % Arginin:  2,38 %

Nyersrost:             4,5 % Izoleucin:  1,47 %

DE sertés:             18,05 MJ/kg Leucin: 2,42 %

ME sertés:             16,87 MJ/kg Valin: 1,46 %

AME baromfi:         13,5 MJ/kg Kálcium: 0,15 %

NEm 10,4 MJ/kg Foszfor: 0,54 %

Nel                                  7,35 MJ/kg Nátrium: 0,01 %

Neg 5,4  MJ/kg Kálium: 1,76 %

Lizin:                      2,45 % Klorid:       0,03 %

Metionin:                0,59 % Ureáz aktivitás: < 0,4 mgN/g

M+C: 1,19 %





Full-fat szója felhasználása:

Élettanilag kedvező hatás (aminosav garnitúra)

Kiváló biológiai érték

Fokozza az étvágyat

• kellemes karamellizált illat

• jó íz hatás

Tejelő szarvasmarha:

• növeli a tej mennyiségét

• részben védett benne a fehérje



Sertés:

• bébi és prestarter fázisban is etethető (szójadara nem!): 

o 15-20 %

• starter: „korlátozás nélkül” 

o 15-20 %

• koca: tejelő kocának (vemhesnek nem)

o 6-10 %

Broiler hízlalás: 

• indító-nevelő:

o 12-15 %

Pulyka nevelés:

• előnevelő-utónevelő:

o 12-15 %

Vizi szárnyasok



Köszönjük 

megtisztelő 

figyelmüket!


