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abo mix zrt.           iii. Csarnok
342

4400 Nyíregyháza, Simai út 6.
Telefon: (36) 42/503-500  Fax: (36) 42/503-599
 (36) 30/279-4779  E-mail: sonda.laszlo@abomix.com
Web: www.abomix.com   

Tevékenység: Az ABO MIX Zrt. kondorosi takarmány és premix üzemében minden haszonállatfaj részére 
gyárt takarmányokat, koncentrátumokat, premixeket, 5-40 kg-os kiszerelésben, igény esetén akár egyedi 
receptúra alapján is.

társkiállító:
abo Holding zrt.
4400 Nyíregyháza, Simai út 6.
Telefon: (36) 42/503-500  Fax: (36) 42/503-599
 (36) 30/414-0019  E-mail: kissne.monika@aboholding.com
Web: www.abomix.com   

Tevékenység: Az ABO Holding Zrt. nyíregyházi búzamalmában étkezési célra búzalisztet, búzadarát, tésztalisztet, és teljes 
kiőrlésű búzalisztet, a tiszafüredi kukoricamalmában gluténmentes kukoricalisztet, kukoricadarát, extrudált kukoricadarát 
gyárt egyedi igényeknek megfelelően kiszerelt, zsákos és ömlesztett formában.

ab rex mérnöki kft.         iii. Csarnok
308

2100 Gödöllő, Árpád u. 1.
Telefon: (36) 20/944-4353  
Web: www.abrex.hu   E-mail: info@abrex.hu
Tevékenység: Tej finomszűrők. Kisüzemi gépek tejfeldolgozáshoz, gyümölcsfeldolgozáshoz, tojásfeldolgozáshoz. Kézműves 
sörfőző berendezések.

adexgo kft.           ii. Csarnok
207

9021 Győr, Sarkantyú köz 5.
Levélcím: 8230 Balatonfüred, Ifjúság u. 9/b. II/2.
Telefon: (36) 20/614-9150  Mobil: (36) 20/334-4117
Web: www.adexgo.hu   E-mail: info@adexgo.hu

Tevékenység: Az ADEXGO Kft. (www.adexgo.hu) 2005-ben alakult meg, gyógyszer és étrend-kiegészítő termékfejlesz-
tések preklinikai hátterének biztosítására. 2007-től intenzív kutatásokat és piaci munkát folytat az egészségvédő hatással 
rendelkező, állati eredetű funkcionális élelmiszerek, valamint speciális takarmánykiegészítők és adalékanyagok gyártása 
és forgalmazása területén. A funkcionális élelmiszerek előállítását a cég által önállóan fejlesztett és gyártott kiegészítő 
takarmányok felhasználásával valósítja meg. Balatonfüreden létesített takarmánygyártó üzeme lehetővé tette olyan piac-
képes termékek előállítását, amelyek az intenzív termelésű gazdasági haszonállatok speciális problémáira (pl. energia- és 
fehérjeellátás javítása, reprodukciós eredmények növelése) kínálnak költséghatékony megoldást.

társkiállító:
Jefo europe sa
44481 2 rue Claude Chappe, Carquefou Cedex, France
Telefon: (36) 30/231-3158 E-mail: pszijjarto@jefo.ca

XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok kiállítói
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af.analóg kft. iii. Csarnok
339

4400 Nyíregyháza, Tűzoltó út 4. 
Levélcím: 4400 Nyíregyháza, Árpád út 10/a.
Telefon: (36) 42/313-717   Mobil: (36) 30/955-6295
Web: www.afanalog.hu   E-mail: info@afanalog.hu

Tevékenység: Lengyel NPK műtrágyák (Polifoska 8-24-24, Polifoska 6-20-30), (Lubofoska műtrágyák) forgalmazása köz-
vetlenül a gyárból.

agrárágazat mg-i Havilap iii. Csarnok
329

Horizont Média Kft.
6400 Kiskunhalas, Katona u. 6., Pf. 191.
Telefon/fax: (36) 77/529-593  Mobil: (36) 30/229-7201
Web: www.agraragazat.hu  E-mail: info@agraragazat.hu

Tevékenység: Olvassa Ön is az AGRÁRÁGAZAT havilapot, és arasson sikert az olvasott információk segítségével!

agrár-béta mezőgazdasági kft. iii. Csarnok
353

7200 Dombóvár, Birka major 1.
Telefon: (36) 30/3369-870  Mobil: (36) 30/3368-881
Web: www.agrar-beta.hu   E-mail: info@agrar-beta.hu

társkiállító:
kisgazda bt.
7361 Kaposszekcső, Ipari park 032/20 hrsz.
Levélcím: 7200 Dombóvár, Birka major 1.
Telefon: (36) 30/2634-329  Mobil: (36) 30/3369-870
     E-mail: dbd.orchidea@gmail.com

agrármarketing Centrum nonprofit kft. f szektor
814/1

1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Telefon: (36) 30/2786632  E-mail: lukacs.zsuzsa@amc.hu

agrár-vállalkozási HitelgaranCia alapítvány iii. Csarnok
322

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Telefon: (36) 1/474-5081  Mobil: (36) 30/578-2167
Web: www.avhga.hu  E-mail: babka.henriett@avhga.hu

Tevékenység: Az AVHGA a hitelfelvétel során nyújt segítséget, mivel készfizető kezességének bevonásával kedvezőbb 
feltételekkel (alacsonyabb díj, gyorsabb bírálat, alacsonyabb fedezeti elvárások, hosszabb futamidő) juthatnak hitelhez a 
vállalkozások. A kezesség szinte minden pénzügyi intézménynél igényelhető.

agrifirm magyarország zrt. ii. Csarnok
214

4183 Kaba, Daróczi major 070/4 hrsz.
Levélcím: 2851 Környe, Tópart u. 1.
Telefon:  (36) 34/573-281 Fax: (36) 34/573-282

Web: www.agrifirm.hu  E-mail: info@agrifirm.hu

Tevékenység: Az Agrifirm Magyarország Zrt. a hollandiai székhelyű Royal Agrifinn Group nemzetközi leányvállalatainak 
egyike, mely a világ legnagyobb élelmiszeripari és takarmánygyártó vállalatai között szerepel. Az Agrifirm Magyarország 
Zrt. többszöri átalakulás és bővülés eredményeként nyerte el mostani felépítését, jelenleg 3 gyártóüzemmel rendelkezik 
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hazánkban (Kaba, Győr és Környe). 2017-ben egyesült környei székhelyű testvérvállalatával, mely közel 30 éves magyar-
országi tapasztalattal rendelkezik premixek és koncentrátumok gyártásában. Ennek eredményeként bővebb termékkíná-
lattal és kapcsolódó szolgáltatási csomaggal, hatékonyabb, megnövelt gyártási kapacitással képes hosszú távú céljának 
eleget téve a megszokott alapanyag és termékminőséget nyújtani partnereinke a garantált árszínvonalon. Gyártóüzemei 
ISO, GMP és Global G.A.P tanúsítványokkal rendelkeznek, így minden állatfaj számára gyártott takarmányai szigorúan 
ellenőrzött gyártási körülmények között készülnek. Az Agrifirm az egész világon mérhető, releváns és fenntartható érték 
teremtésére törekszik a növénytermesztésben, az állattenyésztésben, valamint a kapcsolódó iparágakban érdekelt partnerei 
számára, valamint olyan környezetet biztosít, ahol munkatársai tartós sikereket érhetnek el az önmegvalósítás által.

agriteCH s.r.l.  b szektor
404

25012 Calvisano /BS/, Via Rimembranze 7, Italy
Telefon: ++39 030 9968 222  Fax: +39 030 9968 444
 +39 33 524 6074 E-mail: agritech@agritech.it
Web: www.agritech.it

Tevékenység: Poliészter silótornyok, borjúnevelő házak, malacnevelő házak, csigás takarmánykiosztó kocsik, szállító-
csigák, spirálbehordók, poliészter folydéktartályok, nagyüzemű etető- és itatórendszerek és még sok minden más, amire 
Önnek szüksége lehet - forduljon hozzánk bizalommal !
társkiállító:
agritech slovakia s.r.o.
077 01 Kralovsky Chlmec, Dobranska 2197, Slovakia
Tel./fax: +421 566-323884 Mobile: +421 905 359 528
    E-mail: agritechslovakia@agritechslovakia.com

agro-békés kft.  
g szektor

932

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 19.
Telefon: (36) 66/444-016 Fax: (36) 66/530-070
 (36) 30/6983-253 E-mail: info@agrobekes.hu
Web: www.agrobekes.hu

Tevékenység: CASE IH, KVERNELAND, BEDNAR, McHale és AJG Agrogép mezőgazdasági gépek értékesítése.

agrobörze, gessellemann kft. g szektor
941

1131 Budapest, Dolmány u. 18-20.
Telefon: (36) 30/685-8737 Fax: (36) 1/452-0230
Web: www.agroborze.hu  E-mail: agro@agroborze.hu

Tevékenység: Idrofoglia öntöződob rendszerek, szivattyúk. Zanon kertészeti, szántóföldi, erdészeti mulcsozók, szárzúzók. 
APV aprómagvetők, mikrogranulátum-, műtrágya kijuttató kiegészítő berendezések, és egyéb mezőgazdasági eszközök. 
Ekék, forgóboronák, szántóföldi bemunkáló eszközök.

agrofeed kft. i. Csarnok
117  

Központ: 9022 Győr, Dunakapu tér 10.
Premix- és Takarmányüzem: Szalkszentmárton
Telefon: (36) 96/550-620 Fax: (36) 96/550-620
Vevőszolgálat: (36) 96/550-628, (36) 30/685-0389
Web: www.agrofeed.hu   E-mail: premix@agrofeed.hu    

Tevékenység: Premixek, koncentrátumok, takarmányok gyártása és forgalmazása minden gazdasági állatfaj számára. Tel-
jes körű szaktanácsadás, technológiai segítségnyújtás állattenyésztési és takarmányozási kérdésekben. Az Agrofeed Kft. 
kiemelkedően magas termelési eredményeket biztosító premixekkel, koncentrátumokkal, prestarter takarmányokkal van 
jelen a haza és export piacokon. Kiváló minőségű termékeit a 2005-ben Szalkszentmártonban megépített új, korszerű 
üzemében gyártja.
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agro-legato kft.  b szektor
401

1131 Budapest, Topolya u. 4-8.
Telefon: (36) 1/788-8772 Fax: (36) 1/783-1196
 (36) 20/809-7899
Web: www.agrolegato.com E-mail: info.hu@agrolegato.com 

Tevékenység: Szarvasmarha-, juh és kecske tenyésztők kiszolgálása, fejőházak, hűtőtartályok, fejés- és tartástechnológiai 
termékek, fejőgumik nagy választékban, tömlőzet, ivarzásmegfigyelés, szaporodásbiológia, tejminőség vizsgálat, gyorstesz-
tek, mérőeszközök, laborfelszerelések, vízminőség vizsgálat, szaktanácsadás, segítség pályázati részvételben.

agronline.Hu kft. i. Csarnok
106

8692 Szőlősgyörök, Arany J. u. 33.
Telefon: (36) 20/428-3070  Mobil: (36) 30/724-2124
Web: www.agrotrend.hu   E-mail: matrai.zoltan@agrarin.hu

Tevékenység: Profi mezőgazdasági gépmagazin, agrotrend.hu, agrarvilag.hu, traktorpool.hu, azevagrarembere.hu

társkiállító:
agrárin kft.
8692 Szőlősgyörök, Arany J. u. 33.
Telefon: (36) 20/428-3070  Mobil: (36) 20/428-3060
Web: www.agrarin. hu   E-mail: matrai.zoltan@agrarin.hu

Tevékenység: Agrometeorológia, METOS Meteorológiai Állomások, Online rovarcsapda, AGRETO gabonanedvesség 
mérők és bálanedvesség mérők, Müller sorvezető GPS.

agromeCHanika kft. g szektor
956

6725 Szeged, Cserepes sor 10.
Telefon: (36) 30/9652-501  E-mail: iroda.agromechanika@t-online.hu

agromilk kft.  ii. Csarnok
208

8000 Székesfehérvár, Tasnádi u. 48.
Telefon: (36) 22/397-187   Fax: (36) 22/397-150
 (36) 20/398-4901  E-mail: agromilk@agromilk.hu
Web: www.agromilk.hu
Tevékenység: Állattenyésztési technológiák, fejőgépek, tejhűtő berendezések forgalmazása, szervizelése. Tejfeldolgozó gé-
pek forgalmazása, szervizelése. Számítógépes managament rendszer állattartó telepekre. Élelmiszeripari műszerek forgal-
mazása, szervizelése. 

agro napló i. Csarnok
119

Zsigmond Kft.
7761 Kozármisleny, Kamilla u. 28/2.
Telefon: (36) 72/517-231/232 Fax: (36) 72/517-190
Web: www.agronaplo.hu  E-mail: info@agronaplo.hu
         www.mezogepeszek.hu
Tevékenység: Agro Napló Országos Mezőgazdasági Szakfolyóirat - auditát. Töltse le az Agro Napló alkalmazást Google 
Play-ről vagy az Appstore-ból!Mezőgépész verseny szervezése a szakma népszerűsítéséért.
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agroproJekt kft. i. Csarnok
105

8613 Balatonendréd, Fő u. 81/a.
Telefon: (36) 20/478-0880 E-mail: ocsai.attila@agroprojekt.hu
 (36) 20/428-0103 Web: www.agroprojekt.hu     

Tevékenység: Cégünk a világ egyik legnagyobb, hetven országra kiterjedő Holstein Fríz tenyésztő szervezetének és gene-
tikai kutatóbázisának, a holland CRV Holdingnak a magyarországi képviselője. Szaporítóanyagaink most igen kedvező 
áron szerezhetőek be standunkon, illetve állatorvos/agrármérnök területi képviselőinken keresztül, akik érdeklődésre a 
helyszínen keresik fel a gazdaságokat. 2016. évben elindult a CRV Holding támogatási programja, amely kitűnő lehetősé-
get kínál a CRV szaporítóanyagokat választó üzemek és gazdaságok számára. Nézzen be hozzánk, ajándékkal várjuk Önt! 

agrota-2 l kft.  i. Csarnok
122

2100 Gödöllő, Ady E. sétány 26.
Telefon: (36) 28/512-390  Fax: (36) 28/512-391
 (36) 30/931-0616 E-mail: info@agrota-2L.com
Web: www.agrota-2L.com

Tevékenység: Szarvasmarha tenyésztés. Szarvasmarha és sertés tenyész- és vágóállat felvásárlás, értékesítés. Tejelő és 
húsmarhák, export és import. Élőállat fuvarozás.

agroteCH-komfort kft. d szektor
601

6600 Szentes, Ipartelepi út 32-36.
Tel./fax: (36) 63/316-563  E-mail: agrotech@agrotechkomfort.hu
Web: www.agrotechkomfort.hu

Tevékenység: Sertés tartástechnológiai berendezések forgalmazása, gyártása és szerelése. Száraz-és nedves etetési rend-
szerek, önetetők, víztakarékos önitatók. Kutrica rendszerek, rácspadozatok, szellőző- és hűtő rendszerek. Trágyakezelés 
és trágyakihúzók. Egyedi- (fülcsipes) kocatakarmányozás. Sertéstartó épületek és takarmánykeverők teljes technológiai 
tervezése, beszerelése és országos szervize. Rekonstrukciók tervezése és kivitelezése. Pályázati- és tartástechnológiai szak-
tanácsadás. Tárcsás- és kalapácsos darálók, ellenáramos- és ferdecsigás keverők, roppantók, szállítócsigák és takarmány-
prések. Gabonaszárító silók és mozgató berendezései, energiatakarékos mobil szárítók nagy kapacitással.

agroteC magyarország kft. g szektor
952

2900 Komárom, Puskás Tivadar u. 4/a.
Telefon: (36) 34/568-520 Fax: (36) 34/568-529
 (36) 30/995-0939 E-mail: ihasz@agrotec.hu
Web: www.agrotec.hu

Tevékenység: Cégünk a New Holland mezőgazdasági gépek (traktorok, gabona- és szőlőkombájnok, bálázók, teleszkópos 
rakodók, önjáró silózók) hivatalos hazai importőre. Ezenfelül megoldásokat kínálunk modern PLM technológia kiépíté-
séhez. Munkagépek széles választékát forgalmazzuk: Amazone, Dondi, Great Plains, Pöttinger, Fliegl, Güttler, Multiva, 
Matermacc; gyors és professzionális alkatrészellátást biztosítunk, emellett tevékenységi körünk kiterjed használt gépek és 
Lindsay öntözőberendezések értékesítésére is, továbbá országos lefedettségű szervizszolgáltatást nyújtunk.

társkiállító:
ikr agrár kft.
2943 Bábolna, Ikr Park hrsz. 890.
Telefon: (36) 34/569-024 Fax: (36) 34/569-049
    E-mail: cserhatianna@ikragrar.hu
Tevékenység: Az IKR Agrár Kft. egyik meghatározó növénytermesztési agrárintegrátor Magyarországon. Országos kiter-
jesztésű infrastruktúrával rendelkezik, mely megfelelő alapul szolgál tevékenysége kiteljesítéséhez. A műtrágya kereskede-
lem területén mindegy 30%-os, növényvédő szer kereskedelem 18%-os, vetőmag kereskedelem területén növényfajonként 
változó mértékben 10 és 20% közötti piaci részesedést ért el. Terménykereskedelmi tevékenysége dinamikusan fejlődik. 
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Precíziós talajmintavételi és szaktanácsadási tevékenysége országosan elismert. A társaságot biztos anyagi háttér, számos, 
vállalatcsoporton belül előállított kiváló termék jellemzi. A vállalatnál az alapvető cél: a termelőkkel korrekt, kiszámítható 
módon való együttműködés.

agrova kft. H szektor
1004

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 6. 1/2. 
Telefon: (36) 20/524-9300 E-mail: info@phylazonit.hu
Web: www.phylazonit.hu

Tevékenység: Növelje talaja termékenységét Phylazonit baktériumkészítményekkel. Egészségtudatos gazdálkodás a 
Phylazonittal!

agrovir kft. H szektor
1002

2890 Tata, Platános tér 1.
Telefon: (36) 30/844-2912 E-mail: gorotyak.igor@agrovir.hu

agroviva Hungária kft. f szektor
816

8737 Somogysimonyi, 0123 hrsz.
Telefon: (36) 20/222-6747 E-mail: info@ferrobull.hu

agrovíz kezelési kft. iii. Csarnok
347

2089 Telki, Kórház fasor 24.
Levélcím: 2074 Perbál, József A.u. 11.
Telefon: (36) 26/351-687 E-mail: info@agroviz.hu
 (36) 20/222-3531 Web: www.agroviz.hu.

Tevékenység: Cégünk vízlágyítással, vízkezeléssel foglalkozik a háztartási felhasználástól az ipari méretű vízkezelésig. 
- vízlágyítás, - vas-, mangán-, nitrát-, nitrit-, ammónia mentesítés, - fúrt kutak vízkezelése, homokmentesítése,  - vízszűrés, 
- sótalanítás, - fordított ozmózis (RO) víztisztítás, - felmérés, szaktanácsadás, - beszerzés, telepítés, garanciális beüzemelés, 
- javítás, karbantartás, - vegyszerek, szűrőbetétek, gépek, berendezések, alkatrészek forgalmazása.

aHrHoff gmbH ii. Csarnok
227

8660 Tab, Kossuth L. u. 109.
Telefon: (36) 84/525-044 Fax: (36) 84/320-081
 (36) 30/446-3548 E-mail: fureszjudit@ahrhoff.hu
Web: www.ahrhoff.de
Tevékenység: 13 éve Magyarországon - Takarmánykiegészítők kis- és nagykereskedelme. 

alagro kft. iii. Csarnok
318

6120 Kiskunmajsa, Vágóhíd u. 10.
Telefon: (36) 30/303-3542 E-mail: terbe.alajos@gmail.com

alfa-gép kft. g szektor
913

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.
Telefon: (36) 66/447-909 Fax: (36) 66/449-434
Web: www.alfa-gep.hu  E-mail: info@alfa-gep.hu
Tevékenység: Mezőgazdasági erő- és munkagépek, alkatrészek széles termékválasztéka.
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alföldi teJ kft.  i. Csarnok
116

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 127.
Telefon: (36) 22/540-100 Fax: (36) 22/540-205
Web: www.alfolditej.hu  E-mail: alfolditej@alfolditej.hu
         www.magyarriska.hu
Tevékenység: Termelői Csoport, melynek tulajdonában van Magyarország legnagyobb tejfeldolgozó üzeme. Alapanyag 
felvásárlás és értékesítés, tejtermék gyártás és értékesítés.

aliter-p kft. i. Csarnok
129

2943 Bábolna, Körisfa út 1.
Telefon: (36) 34/368-029 Fax: (36) 34/568-083
 (36) 20/364-2780
Web: www.aliter.hu  E-mail: iroda@aliter.hu
Tevékenység: A Big Dutchman sertéstartási technológia kizárólagos magyarországi forgalmazója. Sertésistállók átalakítása, 
új istállók tervezése, üzemelési rotációk elkészítése, pályázatírás, komplett istállótechnológiák forgalmazása, szerviz-szol-
gáltatás, szaktanácsadás, nemesacél trágyatároló tartályok, komplett hígtrágya-technológia.

alkimia kft. ii. Csarnok
205

8182 Peremarton-gyártelep, Hrsz. 06/194.
Levélcím: 8182 Peremarton-gyártelep Pf. 30.
Telefon: (36) 88/454-644 Fax:(36) 88/454-645
 (36) 30/997-8265 E-mail: alkimia@alkimia.hu
Web: www.alkimia.hu
Tevékenység: Mezőgazdasági és élelmiszeripari higiéniai termékek előállítása és forgalmazása az állattartó telepek ered-
ményes és biztonságos működése érdekében. Az Alkímia Kft. a szarvasmarha, juh, kecske, sertés- és baromfitenyésztők 
részére hatékony és gazdaságos megoldásokat kínál a következő területeken: tőgyhigiénia, tőgyápolás, lábvégfertőtlenítés, 
fejőházi tisztítás és fertőtlenítés, etető és itató rendszerek, állattartó és kiszolgáló épületek, állatszállító járművek tisztítása 
és fertőtlenítése, munkagépek, gépműhely, gépalkatrész tisztítása, munkahigiénia. Az afrikai sertéspestis, madárinfluenza, 
Prototheca zopfii elleni OTH és Nébih által elfogadott hatékony és széles spektrumú fertőtlenítőszerek.

allteCH Hungary kft. ii. Csarnok
219

1186 Budapest, Besence utca 5.
Tel./fax: (36) 1/433-1460  Fax: (36) 1/433-1461
 (36) 30/396-9163
 (36) 30/555-1615
Web: www.alltech.com  E-mail: hungary@alltech.com

Tevékenység: Az 1980-ban Dr. Pearse Lyons ír vállalkozó és tudós által alapított Alltech természetes élelmezési és takarmá-
nyozási megoldások és tudományos innovációk révén javítja az emberek, az állatok és a növények egészségét és teljesítmé-
nyét. E küldetés teljesítésében az Alltech több mint 4700 alkalmazott munkájára támaszkodik, akik a vállalat vezérelveként 
szolgáló ACE alapelvhez tartják magukat, melynek lényege, hogy a vállalat minden tevékenysége során az állatok, a fogyasz-
tók és a környezet érdekeit tartja szem előtt. Az Alltech - melynek központja a Kentucky állambeli Lexingtonban (Egyesült 
Államok) található - erős jelenlétet alakított ki a világ minden részében, és 128 országban folytat üzleti tevékenységet. Az 
Alltech a világ egyik vezető állategészségügyi vállalata. A takarmányipar részére előállított kiváló termékek és szolgáltatá-
sok bizonyítottak, megbízhatóak és nyomonkövethetőek. Az Alltech magyarországi leányvállalata, az Alltech Hungary Kft. 
1992-ben alakult, hogy a magyar mezőgazdaság számára biztosítsa az Alltech kiváló minőségű termékeit és szolgáltatásait. 
Jelenleg a piacon stabilan működő vállalat egyik fő célkitűzése segíteni a gazdákat a világ élelmiszer-ellátásában, az állatok 
egészségének javításában és környezetük védelmében. Az állatok takarmányozásában és egészségének javításában szerzett 
több mint 30 éves kutatási tapasztalat lehetővé teszi olyan innovatív gyártási folyamatok kifejlesztését, melyek javítják nem 
csak az állatok, hanem a takarmányipar és a mezőgazdasági termelő szektor teljesítményét  ... természetesen!
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alpHa-vet állatgyógyászati kft. b szektor
402

1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42. 
Levélcím: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
Telefon: (36) 22/516-400 Fax: (36) 22/516-416
 (36) 30/247-5192  E-mail: kovacs.evelin@alpha-vet.hu
Web: www.alpha-vet.hu  

Tevékenység: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.  www.alpha-vet.hu

Termékeink a kiállítás látogatóinak: Takarmány kiegészítők: Vitapol Suspensio, Pulvis, Equine lovas takarmánykiegészítők, 
Biosaxon nyalósók, magyar gyártású takarmánysók, Foran kiegészítők, Equistro kiegészítők, Pegus zsákos lótápok. Lovas 
termékek: futószár, istálló felszerelés, kantár, lóápolás, lovas ruházat, mustad, nyereg, védő felszerelés, usg. Állattenyész-
tési eszközök és felszerelések: tartástechnológia, etetéstechnológia, Alpha Milk fejés- és hűtéstechnológia, tejkezelés, állat-
jelölés, állatazonosítás, állatápolás, kártevő-mentesítés, villanypásztor, mesterséges termékenyítés. Istálló higiénia, ivóvíz 
higiénia, tőgyhigiénia, csülök- és pataápolók, alom higiénia, személyi higiénia. Állatgyógyszer: antibiotikumok, vakcinák, 
gyulladáscsökkentők, antiparazitikumok, gyógyhatású készítmények, állatgyógyászati termékek. ANITECH: Állattenyész-
tési eszközök és technológia háztáji gazdálkodóknak és nagyüzemi állattartó telepeknek. www.anitech.hu. ALPHAFEED: 
Takarmánykiegészítő forgalmazás, mely kiváló toxinkötő hatással rendelkezik. Az AlphaFeed út a természetes takarmányo-
zás felé. www.alphafeed.hu. ALPHAPLANT: Növénytáplálás természetes úton. Termékeinkkel nő a növények betegségek-
kel szembeni ellenállása. www.alphaplant.hu

alta genetiCs Hungary kft. e szektor
710

2085 Pilisvörösvár, Szent I. u. 13.
Telefon: (36) 26/713-126 Fax: (36) 26/713-126
Web: www.altagenetics.hu E-mail: zbabai@altagenetics.hu

Tevékenység: Szarvasmarha szaporítóanyag és párosítási szolgáltatások. Genetikai tervezés, genomvizsgálat. Holland 
Barenbrug tömegtakarmány vetőmagok, kanadai Agriplastics borjúházak forgalmazása.       

altHerm kft. b szektor
403

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 29.
Telefon: (36) 62/533-227 Fax: (36) 62/533-228
 (36) 30/4979-775 E-mail: altherm@altherm.hu
Web: www.altherm.hu  

Tevékenység: Dán licenc alapján gyártott bálatüzelésű rendszereinkkel vezető szereplője vagyunk a magyar piacnak 
(Altherm Kft. www.altherm.hu), s gyorsan szerzünk piaci részesedést az aprítékos- és vegyes biomassza tüzelési rendsze-
rek terén is, részben saját gyártásból, részben világcégek rendszereinek telepítésével. Termékeinket Magyarország mellett 
értékesítjük Szlovákiában, Romániában és Szerbiában is. Partnereink megtakarítása - tüzelőanyag és meglevő rendszerek 
függvényében - 50-80%-ot képvisel a vezetékes gáz költségeihez képest. Társvállalkozásunkban az Alternconuslt Kft.-ben 
(www.alternconsult.hu) forgalmazott korszerű, gyors építésű épületrendszerek, trágyatárolási rendszerek, tűzivíz tartályok 
és komplex megoldások jól társulnak a korszerű fűtési megoldásokhoz.

társkiállító:
alternconsult kft.
6800 Hódmezővásárhely, Kertész köz 1/b. 
Levélcím: 6800 Hmvhely, Andrássy út 29.
Telefon: (36) 62/533-227 Fax: (36) 62/533-228
 (36) 30/497-9775

Web: www.alternconsult.hu E-mail: info@alternconsult.hu
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andest-2005 bt. g szektor
938

9024 Győr, Baross G. u. 55/b.
Telefon: (36) 30/2985-368 Mobil: (36) 30/3135-425
Web: www.andest.hu  E-mail: andest2005@gmail.com
         www.farmethungary.com
Tevékenység: A piacvezető LEMKEN forgalmazó Magyarországon 2007 óta! Az Andest-2005 Bt. a 2017-es évben elért 
forgalmával ismét bekerült az „Elit Klubba” a LEMKEN kereskedők között. Cégünk a világviszonylatban meglévő mintegy 
1500 LEMKEN dealer között, a 2016-os évhez hasonlóan, idén is a TOP 10-ben végzett. A Farmet gépek kizárólagos 
forgalmazója Magyarországon! Az Andest-2005 Bt. a 2017-es évben elért forgalmával bekerült az „Elit Klubba” a Farmet  
kereskedők között. Cégün a világviszonlatban a TOP 5-ben végzett.

animal-Hygiene kft. i. Csarnok
108

2370 Dabas, Ond vezér u. 9/2.
Telefon: (36) 30/229-6794  Fax: (36) 78/426-251 
    E-mail: attilakiss1em@t-online.hu

Tevékenység: Az ANIMAL a modern állattartók gazdaságos és eredményes tevékenységéhez egyedi és hatékony higiéni-
ai megoldásokat ajánl. Korszerű technológiáival és fejlesztéseivel támogatja partnereit céljai elérésében. Az ANIMAL a 
szarvasmarha-, sertés- és baromfitenyésztők számára kínál higiéniai állapotfelmérést, gazdaságilag előnyös technológiára 
tanácsadást, műszaki kialakításokat és innovatív megoldásokat. Főbb tevékenysége: tőgyhigiénia, lábvég fertőtlenítés, 
fejőházi CIP tisztítás és fertőtlenítés, fejőházi felülettisztítás és fertőtlenítés, istállófertőtlenítés, ivóvízkezelés, higiéniai 
kiegészítők, széles körű műszaki megoldások (mérő- és automatizált adagoló rendszerek).

animaxx-premium kft. i. Csarnok
107

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 22/a. 1/1.
Telefon: (36) 30/792-6417 E-mail: anette.szasz@animaxx-premium.com
Web: www.animaxx-premium.hu

Tevékenység: Az Animaxx-Premium Kft. célja olyan megoldások és minőségi termékek bevezetése az állattenyésztési 
piacon, amelyek a legújabb kutatások ill. gyártási eljárások eredményeire épülnek és akár rövid, akár hosszú távú alkalma-
zásuk a környezetre is pozitív hatást gyakorolva, segítik a termelőket gazdasági céljaik elérésében. Az Animaxx-Premium 
Kft. fő profilja a nádmelasz alapú, magas vitamin-, ásványianyag- és fehérjetartalmú, különleges vízelvonással készült 
MAXX, SUPAlyx nyalótömbcsalád forgalmazása kérődzők és lovak számára. A száraz, tiszta környezet számos betegséget 
megelőz(tőgygyulladás, bepálás, sántaság, fertőzéses elhullások). Ennek hatékony kialakítására lett kifejlesztve a prémium 
minőségű Sahara Dry alompor és malacfürdetéshez a Top Dry alompor.

argos feed group zrt. e szektor
709

7400 Kaposvár, Rege u. 9.
Telefon: (36) 70/9400-4137 Mobil: (36) 70/9381-510
Web: www.argosfgroup.com E-mail: info@argosfgroup.com

Tevékenység: Folyékony állattakarmány adalékok, elsősorban melasz alapú takarmányok, illetve takarmány glicerin, vi-
tamin- és ásványianyag tartalmú takarmány-kiegészítők, koncentrátumok előállítása és forgalmazása. Takarmányozási 
szaktanácsadás, belföldi és export értékesítés.

astra-alba kft. d szektor
607

1300 Budapest, Pf. 72.
Telefon: (36) 30/9423-891 Mobil: (36) 30/423-5288
Web: www.astraalba.hu  E-mail: astraalba@indamail.hu
        www.bobcattartozekok.hu
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Tevékenység: Legkedvezőbb ár nyugait gyártmányú rakodógépek magyarországi piacán! Jelentős vásári akció nagy válasz-
tékú rakodógépeinkre, mint például a népszerű STRIEGEL gyártmányú rakodógépekre és a csúszókormányos LOCUST 
gyártmányú rakodógépekre és adaptereikre. Rakodógép, traktor tartozékok nagy választékban! Újdonság! Új típusú stabil 
és önjáró gabonatisztító gépek!

at&km kft. b szektor
403

6100 Kiskunfélegyháza, Arató u. 6. 
Telefon: (36) 30/939-2352 
Web: www.atkm.hu  E-mail: info@atkm.hu

Tevékenység: Könnyűszerkezetes épületek és elemek forgalmazása: - PUR, PIR habos, kőzetgyapottas tető- és fal szend-
vicspanelek 120 mm-ig, -Frigo szendvicspanelek, 150, 200 mm, -Z, C, omega szelemenek, 8,14,35,55 mm-es trapézleme-
zek, párazáró filccel, cserepes lemezek, síklemezek, élhajlítások, kötőelemek, tömítőanyagok.

autó kontúr kft. b szektor
417

6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.
Telefon: (36) 62/554-550
 (36) 20/918-9170 E-mail: recepcio@opelcmobil.com
Web: www.opelcmobil.hu, www.peugeot-cmobil.hu, www.isuzutrucks-cmobil.hu  

Tevékenység: A C-Mobil csoport, mint a BMW, Opel, Peugeot és Isuzu márkák forgalmazója folyamatosan bővülő kínálat-
tal, szolgáltatásokkal várja Ügyfeleit. Cégünk 1995-ben történt alapításakor azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a legjobb 
járműveket és azokhoz illő kiváló minőségű szolgáltatást biztosítsunk Ügyfeleink számára. Ezen elkötelezettséggel, munka-
társaink európai színvonalú szakmai felkészítésével és folyamatos képzésével igyekszünk gondoskodni arról is, hogy ez az 
út kényelmes, gyors, biztonságos és élvezetes legyen az Ön és cége számára egyaránt. Szolgáltatásaink részét képezi hitel-
ügyintézés, tartós bérleti konstrukció, teljes flottakezelési szolgáltatás, műszaki vizsga, kárfelvétel teljeskörű ügyintézéssel, 
minőségi használt autó értékesítés garanciával. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85 tel.: 62/554-554 vagy 62/554-550

axiál Javító, kereskedelmi és szolgáltató kft. g szektor
912

6500 Baja, Szegedi út 147. 
Telefon: (36) 79/525-400 Fax: (36) 79/525-447
Web: www.axial.hu  E-mail: upeter@axial.hu
Facebook: http://www.facebook.com/axialkft
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=n6G_DA0RHYk

Tevékenység: Mezőgazdasági, építőipari és anyagmozgató gépek forgalmazása, szervizelése, alkatrészellátása. Használt 
gépek, bérgépek és kedvező hitelkonstrukciók ajánlása, ügyintézése ügyfeleinknek, az ország 18 pontján megtalálható 
telephelyeinken. 25 éve szívvel, lélekkel. Látogassa meg webshopunkat is a http://webshop.axial.hu online oldalon, ahol 
minden hónapban jobbnál jobb akciókkal várjuk kedves látogatóinkat.

állattenyésztési telJesítményvizsgáló kft. 
ii. Csarnok

225

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 58.
Telefon: (36) 28/515-540 Fax: (36) 28/515-550 
 (36) 20/329-5227
Web: www.atkft.hu  E-mail: atkft@atkft.hu

Tevékenység: Hivatalos tejtermelés-ellenőrzés és az ehhez kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok, tőgypatogén kórokozók 
azonosítása tejből, mikotoxinok kimutatása takarmány- és tejmintákból. Takarmányanalitikai NIR laborvizsgálatok, kémiai 
analitika, toxinvizsgálat, elemzések, szaktanácsadás. Szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazás, tenyésztési szaktanács-
adás. Ketózis-kockázat elemző monitoring program. Telepirányító program, „TALP” fejlesztése, működtetése. Zee-tags és 
Demaplast típusú füljelzők gyártása és forgalmazása.
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árpád-agrár zrt. iii. Csarnok
338

6600 Szentes, Apponyi tér 12.
Telefon: (36) 30/913-6508 E-mail: marketing@arpad.hu
Tevékenység: A nagy múltú szentesi Árpád-Agrár Zrt. nemcsak hazánkban, hanem Európa más tájain 
is ismertté vált az elmúlt több, mint fél évszázad alatt. Termékeit egészen biztosan mindenki fogyasz-
totta már, legyen szó paprikáról, paradicsomról és egyéb zöldségfélékről. Az Árpád- Agrár Zrt. elnök-
vezérigazgatója, Dr. Csikai Miklós mindig úgy fogalmaz: „A nemzeti és a helyi adottságainkra épülő 
gazdaságfejlesztés az egyetlen út, amely megtarthat, és előre vihet.” Az Árpád cégcsoport kertészete Magyarország egyik 
legnagyobb zöldséghajtató vállalkozása. Kezdetben szabadföldi és melegágyi termesztés folyt, majd a 60-as évek végétől 
kezdetét vette az üvegházak és a fóliasátrak építése, amelyeknek az olajipari próbafúrások során talált termálvíz adott 
igazán lendületet. A legfontosabb zöldségnövényeik a fehér étkezési paprika, a fürtös- és koktélparadicsomok, ez utóbbit is 
egyre nagyobb területen és mennyiségben termelik. Jelentős még a palántanevelés, amelyet több, mint 6 hektáron állíta-
nak elő, és további 2 hektár fejlesztése zajlik. A kertészeti ágazat a legmeghatározóbb, hiszen 40 hektár felett termesztenek. 
A hajtató-berendezéseket 20 kiváló műszaki adottsággal rendelkező termálkút fűti. A cégcsoport által megművelt szán-
tóterületeken pedig búza, kukorica, árpa, napraforgó, szója, lucerna, cirok és füveshere terem. A takarmánynövényeket 
a saját, 650 állományú, tejtermelő Holstein-fríz szarvasmarha részére állítják elő.Az Árpád-Agrár Zrt. egyik legfontosabb 
filozófiája, hogy a kiváló minőségű termék, kifogástalan alapanyagból készüljön. www.arpad.hu, kozpont@arpad.hu


