
Kezdetek
Az UB Merchants Kft. 1996-ban alakult, amikor az állattenyésztés fejlődésének és jövedelmezősége növelésének a feltételei 
fennálltak. 
A cég alaptevékenysége már megalakuláskor a takarmány-alapanyagként felhasználható fehérjehordozók, gabonafélék és 
szemes termények, valamint egyéb takarmány-kiegészítők nagykereskedelmére irányult. 
Az UBM Kft. életében mindvégig hangsúlyos pont volt a partnerek személyes megkeresése, és a lehető 
legközvetlenebb kapcsolat kialakítása. A menedzsment nyilvánvaló kapcsolatorientáltsága nagymértékben hozzájárult 
a cég kezdeti sikereihez. 

Fejlődés
1999-re a cég - az üzleti tevékenységének megkezdése után három évvel - az első három magyarországi takarmány-alapanyag 
importőr közé került.  
Az üzletmenet kiegyensúlyozottsága, az üzleti-szállítói bizalom erősödése lehetővé tette a tevékenység további bővítését. 
A vállalkozás menedzsmentje felismerte, hogy a tömegtermékek forgalmazása mellett a meglévő ügyfélkörre 
alapozva a  magyar mezőgazdaságban lehetőség van a termékkínálat jelentős bővítésére, amely a megnövekedő 
árbevétel mellett tovább növelte az ezzel együtt járó szinergiákat. A szójadara kereskedelmére épülő Fehérje üzletág mellett 
megalakult a Gabona és a Feed üzletág. Mára a vállalkozás a takarmányozásában felhasznált valamennyi alapanyagot és 
takarmány-kiegészítőt forgalmazza, biztosítja a hazai állattenyésztő gazdaságok számára.
A termékpaletta a mai napig folyamatosan bővül, az évente behozott mennyiségek állandóan növekednek. Az import fehérje, 
és egyéb adalékanyagok kereskedelme mellett a vállalat tevékenységi körébe tartozik a kukorica, búza, árpa, valamint az olajos 
magvak, elsősorban a napraforgó és repce belföldi kereskedelme és exportja is.

Átalakuló cégstruktúra
A külső környezeti tényezők és a belső megújulás igényére válaszolva a cégcsoport magyar magánszemélyekből álló 
tulajdonosi köre a cégstruktúra teljes átalakítása mellett döntött. Ez a megújítás lehetővé teszi a cégcsoport transzparenciáját, 
és egy modern, átlátható vállalatcsoport létrejöttét eredményezi. A vezérlő elv az eredeti UBM Kft. tevékenységi körök 
alapján történő megosztása volt, amely több szempontból is előnyös helyzetet teremt. Az így felálló anya-, és leányvállalatok 
finanszírozási lehetőségei megnőttek és egyszerűbbé váltak, valamint az egyes cégek kereskedelmi tevékenysége és 
eredményessége is jobban követhető. A cégcsoport ezáltal még biztosabb és biztonságosabb alapokra helyezte 
működését megnövelve ezzel partnerei kezdetektől fogva fennálló üzleti bizalmát.



Az UBM cégcsoportban levő vállalatokban a tulajdonosi jogokat a magyar tulajdonosok az UBM Trade Zrt.-n  keresztül 
gyakorolják. A cég aktív tevékenységet nem végez,  szerepe a tulajdonosi jogok gyakorlására és az egyes, aktív 
tevékenységeket végző vállalatok részvényeinek tartására korlátozódik. 

A vállalat a cégcsoportban levő ingatlanok kezelését, fejlesztését és az ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, 
projektek koordinációját végzi. Az UBM Project Zrt. működteti a cégcsoport Környén található takarmánykeverőjét, illetve 
az alsómocsoládi sertéstelepét, amely referenciatelepként működik. Mindkét helyen termelő tevékenység folyik.

Az UBM Grain Zrt. szemestermény, olajos mag és szójabab kereskedelmi 
tevékenysége mellett a cégcsoport menedzsmentje az üzletmenet 
biztonságának növelése és az akítv kereskedelem likviditásának 
megőrzése érdekében létrehozta az UBM Tranzit Zrt.-t, 
amely a fenti termények egyes tételeinek 
közraktároztatását, és finanszírozását végzi. 
A közraktárra vétel főleg azokban 
az esetekben történik, ahol nagy értékű 
áru hosszabb ideig történő 
tárolásáról van szó. Így 
kerülhető el a forgóeszköz 
hitelek tartós lekötése 
nélküli biztonságos 
tárolás, a kiszállítás 
vagy termelés 
megkezdéséig.
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Szójadara 
és fehérjehordozók
Az UBM Agro Zrt. tevékenységét tekintve szójadara 
és más fehérjehordozók nagykereskedelmére 
specializálódott. A cégcsoport átstrukturálásával az 
UB Merchants Kft. Fehérje üzletágának tevékenysége 
áttevődött az UBM Agro Zrt.-be. Bár a külső piaci 
környezet és a konkurencia erőssége folyamatosan 
változik, az UBM Kft.-hez hasonlóan az UBM Agro Zrt. is 
képes piacvezető helyének megőrzésére, továbbörökítve 
mindazokat az értékeket és hagyományokat, amelyek az 
UB Merchants Kft.-t jellemezték és sikerre vitték.

Szemes termények 
és olajos magvak
Az UBM Grain Zrt. szemes termények és olajos 
magvak kereskedelmével foglalkozik. A szervezeti 
felépítés átstrukturálásával a korábbi Gabona üzletágat 
az UBM Grain Zrt. váltotta fel. Az UBM Grain többnyire 
Magyarországon vásárolja fel az árut és mind hazai, mind 
külföldi piacokon értékesíti azt. A legfontosabb külföldi 
célországok között van Olaszország, Németország, 
Hollandia, Horvátország, Szerbia, Lengyelország és 
Görögország. Az elmúlt évek folyamán az üzletág éves 
forgalma árbevételben és tonnában is folyamatosan 
emelkedett.

Takarmány-kiegészítők 
és alapanyagok
A Feed üzletág tevékenységét 2003-ban kezdte meg 
az UB Merchants Kft.-n belül. 2009 elejétől a vállalat 
környei üzemében saját termékek gyártását indította 
el. Ezekben a termékekben a múltban oly sikeres 
„Környe Táp” márka hagyományai és megbízhatósága 
ötvöződnek a modern gyártástechnológiával és korszerű 
beltartalommal. A termékpaletta bővülése és a 
tevékenységi kör kiszélesítése lehetővé tette, hogy 
az UB Merchants Kft. üzletágából a DEVA Feed Trade 
Kft. beolvadásával az UBM Feed Kft. a cégcsoporton 
belül önálló, meghatározó tényezővé váljon.

Sertésgenetika
Az UBM Genetics Kft. a Hypor sertésgenetika 
magyarországi képviseletét látja el. Ennek kapcsán 
tenyészállat forgalmazást, telepi tenyésztésszervezést, 
teljes körű szakmai tanácsadást biztosít. Az UBM Feed 
partnerei számára szakmai és termelés szervezési 
segítséget nyújt az alkalmazott genetikától függetlenül. 
A tevékenység a jövőben a genetika takarmányozási 
tanácsadásával, és a hamarosan megépülő kantelep 
sperma értékesítésével bővül, ahol au UBM Genetics 
specifikusan csak Hypor fajta spermát forgalmaz a 
legmagasabb genetikai értékű állatok használatával.



Az UBM termékpalettája

Alapanyagok

Gabonamagvak és azok termékei, 
melléktermékei
• Búza 
• Kukorica 
• Árpa, tritikálé 
• Kukoricaglutén 
• Kukoricacsíra 
• Nedves és száraz CGF 
• Actiprot (gabona DDGS) 
• Actiprot corn (kukorica DDGS) 

Olajos magvak és azok termékei, 
melléktermékei
• Szójabab 
• Napraforgómag – olajipari 

felhasználásra 
• Repcemag – olajipari felhasználásra 
• Fullfat szója 
• Extrahált szójadara 
• Védett szója (Marhajó) 
• Védett szójabab  (SoyPreme®)
• Extrahált napraforgódara 
• Frakcionált napraforgódarák: 

- Naptáp prémium 
- Naptáp 03 
- Naptáp 04 

• Extrahált repcedara 
• Védett repcedara 

Zsírok 
• Hidrogénezett zsír 
• Kalcium szappan
• 40%-os növényi- és állati zsírpor 
• Növényi olajok 

(szója, napraforgó)
• Halolaj

Koncentrált fehérjehordozók
• Halliszt (64-72%) 
• Hemoglobin 
• Vérplazma 
• Burgonyafehérje 
• Hallisztpótlók
• Szójakoncentrátum

Rostkiegészítők 
• Szárított cukorrépapellet 
• Lucernapellet 
• Szójahéjpellet 

Tejipari eredetű takarmány 
alapanyagok
• Tejpor
• Tejsavópor

Ásványi anyagok 
• MCP, DCP, MAP 
• Takarmánymész 
• Takarmánysó 
• Dolomit 
• Szódabikarbóna

Adalékok

• Antioxidánsok
• Aromák
• Glicerin 80/90%, MPG
• Tojás és bőrszínezők
• Savanyítók (takarmány és ivóvíz)
• Vitaminok és provitaminok
• Enzimek
• Aminosavak: lizin, metionin, 
      treonin, triptofán
• Toxinkötők
• Pelletkötők
• Penészedésgátlók
• Szalmonellagátlók
• Karbamid
• Caromic (Szentjánoskenyérmag 

őrlemény) 

Egyéb termékek

• Premixek 
• Bendővédett premixek 
• Koncentrátumok 
• Takarmánykeverékek 
• Malactápszerek 
• Tejpótló tápszerek 
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