A Galldorf Takarmánygyártó
és Kereskedelmi Zrt.
az alábbi tevékenységeit és szolgáltatásait ajánlja leendő
Partnerei ﬁgyelmébe
A Galldorf Takarmánygyártó és
Kereskedelmi Zrt. tevékenységének rövid
bemutatása a megalakulástól napjainkig
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Galldorf Zrt. jogelődje, a Galldorf Kft.
1997. évben alakult 3 millió Ft törzstőkével. A megalakulást követő években
cégünk fő tevékenysége a broilercsirke-nevelés és a – főleg saját célra történő – keveréktakarmány-gyártás volt.
Az 1998–2003-as években a Galldorf Kft.
intenzív technológiai fejlesztésbe kezdett. Több
ütemben 188 millió Ft-ra emeltük a cég törzstőkéjét, támogatásból, hitelből és saját erőből
8000 m2 alapterületű, 13 korszerű baromﬁistállóból álló baromﬁtelepet és egy 10 tonna/
óra kapacitású keverőüzemet létesítettünk. A
keverőüzemünkben a keveréktakarmány mellett
több gyártósoron premix, zsírpor és full-fat szója
előállítása folyik jelenleg is.
A Galldorf Kft. 2006. év végén a csirkenevelést végleg befejezte, a meglevő erőforrásainkat
az ömlesztett takarmányok, full-fat szója és a
különböző takarmánykiegészítők gyártására és
forgalmazására fordítottuk.
Cégünk fontosnak tartja a dolgozói továbbképzését, a balesetmentes üzemelést és
a különböző minőségbiztosítási rendszerek
bevezetését. 2009-ben a már korábban bevezetett HACCP és IsO 9001:2000 tanúsítás mellé
megszereztük az IsO 22000:2005 tanúsítást is,
amely élelmiszer-ipari szintre emeli a takarmánygyártás során az élelmiszer-biztonság és
a minőségirányítás követelményeit. A minőségbiztosítás további erősítése érdekében 2012-ben
cégünk megszerezte a „GMP+ B3” minősítést is,
amely a jó gyártási és kereskedelmi gyakorlat
bevezetését és folyamatos ellenőrzését hivatott
bizonyítani. 2013 tavaszán bevezettük és auditáltuk a fenntartható bioüzemanyagtermelésre
vonatkozó IsCC-EU szabványt is. Minőségbiztosítási rendszereink erősítése és a full-fat szója
gyártási folyamatának kiegészítése érdekében

üzembe helyeztünk egy saját GMO-labort, amely
különböző gyorstesztek használatával hivatott
elkülöníteni a bejövő alapanyagok és a kimenő
késztermékek közül a GMO-t tartalmazó tételeket. A GMO-ellenőrzés mellett a megvásárolt
rendszer alkalmas különböző toxinok mennyiségének (Aﬂatoxin, DOn toxin, Zearalenon stb.)
gyors és pontos megállapítására.
A 2012-es gazdasági évben az árbevételünk meghaladta a 16 milliárd Ft-ot, a Galldorf
Kft. legyártott és értékesített cca. 90 000 tonna
ömlesztett és zsákos takarmányt, full-fat szóját, premixet és zsírport. Cégünk kereskedelmi
részlege a fentiek mellett közel 100 000 tonna
gabonát, olajos magot, fehérjehordozót és
egyéb takarmányozási alapanyagot értékesített
belföldre és exportra. saját tulajdonú, Hernádon
felépített raktárkapacitásunk meghaladja a
30 000 tonnát, ahol szükség szerint akár 1000
tonna árut is tudunk fogadni naponta.
2013. január elsejétől cégünk átalakult
Galldorf Takarmánygyártó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársasággá. A Galldorf
Zrt. vezetőinek szakképzettsége (a felsővezetők
felsőfokú, egyetemi végzettséggel, 2 fő esetében kiegészítő diplomával és szakmérnöki oklevéllel, valamint igazságügyi szakértői végzettséggel rendelkeznek), lelkesedése, hozzáállása
és a termelésben, kereskedelemben megszerzett tapasztalata a biztosíték arra, hogy a cég
fejlődése az elkövetkező években is dinamikus és
töretlen legyen.
Takarmánygyártás és –forgalmazás
Magyarország egyik legmodernebb, az sGs Hungária Kft. által évente auditált, tanúsított HACCP,
IsO 22000:2005 és „GMP+ B3” minőségbiztosítási rendszerben működő takarmány-, premixés full-fat szója üzeme, felkészült szakemberek
irányítása mellett saját gyártású termékeivel áll
Megrendelői rendelkezésére.

Takarmánykiegészítők nagykereskedelme

A takarmányforgalmazáshoz
kapcsolódó szolgáltatásaink
•
•
•

Receptúrakészítés, technológiai, fertőtlenítési, állategészségügyi tanácsadás.
Mmintavételek, laborvizsgálatok, ezen
belül toxinvizsgálatok elvégzése, elvégeztetése.
minőségbiztosítási rendszerek kiépítésében
történő közreműködés, tanácsadás.

Gabonafélék és különböző takarmányalapanyagok nagykereskedelme
Különböző gabonaféleségek, olajos magvak,
fehérjehordozók, malomipari, söripari, szeszipari melléktermékek, takarmány szójaolaj,
napraforgó olaj stb. forgalmazásával segítjük
Partnereinket.

Különböző, a takarmánygyártás során felhasználásra kerülő alapanyagokat forgalmazunk
Partnereink felé – például MCP, aminosavak,
savanyító anyagok, enzimek, vitaminok, só, szódabikarbóna stb.
Sörárpa és szójabab vetőmag
forgalmazása, integráció
A Galldorf Zrt. söripari partnerei biztonságos ellátása érdekében a piacon elterjedt és a termelők
által megkedvelt őszi és tavaszi vetésű sörárpa
fajtákat forgalmazza, különös tekintettel a tavaszi Bojos és az Ebson fajtákra. A szójababtermelés területén együttműködő partnerünk fajtáit
kínáljuk Partnereink részére, melyek között korai
és középérésű fajták (Royalpro, Hipro, Energy,
Terrapro, Prestopro) egyaránt megtalálhatóak, melyekre magas beltartalmi paramétereik
(nyersfehérje, nyersolaj) miatt szívesen kötünk
felvásárlási szerződést már a vetés pillanatában.
Popovics Tamás, igazgató
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FULL FAT SZÓJA
Napjainkra már a szója térhódítása mind az élelmiszeriparban, mind pedig az intenzív
takarmányozás során vitathatatlan. A szójabab ipari feldolgozása során kinyert szója olajat
széleskörűen használják és a melléktermékként keletkező extrahált szójadara is - mint kiváló
fehérjetakarmány - a mai napig a takarmányipar egyik legmeghatározóbb alapanyaga.
Az állattenyésztésben végbemenő jelentős genetikai fejlődés, az intenzív felnevelést igénylő
fajták táplálóanyag-szükségletének biztosítása előtérbe helyezi olyan takarmánykomponens
használatát, amelyek biológiai értéke kiváló, jelentős fehérjetartalom és ugyanakkor kedvező
aminosav összetétel jellemzi, a takarmányok energiaszintjét fokozza. Alternatív alapanyagok
használatát az utóbbi időszakban a feldolgozóipar részéről támasztott, elsősorban a
baromfiágazatot érintő, állati fehérje mentes takarmányok etetésére vonatkozó követelmények
is indokolják. A felsorolt valamennyi kritériumot teljesíti a hőkezelési eljárás mellett
feldolgozott, teljes zsírtartalmú szójabab, a FULL FAT SZÓJA. A nyers szójababra jellemző
ún. antinutritív anyagok, melyek gátolják az emésztőcsatornában a tripszin működését, ezáltal a
fehérjék hasznosulását, hőkezelési eljárással inaktiválhatók.
A Galldorf Zrt. által gyártott FULL FAT SZÓJA, német technológiai eljárás szerint készül,
első fázisban a szójababot roppantással, majd előgőzöléssel előkészítik a hidrotermikus
reaktorban történő tényleges hőkezelésre, innen kikerülő anyag expanderbe kerülve nyeri el
végső struktúráját.

FULL FAT SZÓJA táplálóanyagtartalom:
Szárazanyag
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Felhasználás:
Széleskörűen használható különböző állatfajok, elsődlegesen baromfi, főként pulyka, brojler
takarmányokban, de a malac és koca takarmányok komponenseként is kiváló. Egyéb állatfajok
takarmányozása során is eredményesen alkalmazható alapanyag, akár nyúl takarmányokról vagy
tejelő szarvasmarha adagokról legyen szó.

Kiszerelés:
Tárolás:

zsákos 40 kg, ömlesztett, big-bag
Nedvességtől védett, hűvös helyen. Raklapos, zsákos kiszerelés esetén
tanácsos a zsugorfólia eltávolítása.

