
15

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 fogyasztotta már, legyen szó paprikáról, para-
dicsomról 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 palánta-
nevelés, amelyet több, mint 6 hektáron állítanak elő, és további 2 hektár fejlesztése zajlik. A kertészeti ágazat a legmeg-
határozóbb, hiszen 40 hektár felett termesztenek. A hajtató-berendezéseket 20 kiváló műszaki adottsággal rendelkező 
termálkút fűti. A cégcsoport által megművelt szántóterületeken 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

baffI agroCorporatIon s.r.o. g szektor
910

93011 Topolniky, Areál Susicky tabaku, Szlovákia
Tel/fax: 00 421/31-5582161  Mobil: +421 918366-406
Web: www.baffiagrocorporation.sk   E-mail: baffirob@gmail.com

Tevékenység: Keverő-kiosztó kocsik gyártása és teljes körű szervizelése. Alkatrészgyártás minden típusú keverő-kiosztó 
kocsira. Pótkocsik gyártása. Szippantókocsik gyártása.

bauer hungárIa kft. h szektor
918

5000 Szolnok, Tószegi út 2.
Telefon: (36) 56/501-200  Fax: (36) 56/501-139
 (36) 30/950-2100
Web: www.bauer-at.com/hu  E-mail: e.toth@bauer-at.com

bentley farm kft. h szektor
1008

8000 Székesfehérvár, Seregi út 1. 
Telefon: (36) 70/606-0121 E-mail: matyasi@bentleyfarm.ro
Web: www.allatihullaegeto.hu, www.bentleyfarmeshop.hu
Tevékenység: Kiskapacitású állatihullaégetők. Villanypásztorok, elektronikus állatmérlegek. Állattenyésztési és tartástech-
nológiai eszközök.

bentley magyarország kft. e szektor
707

8000 Székesfehérvár, Kálmos u. 2.
Telefon: (36) 22/414-100  Fax: (36) 22/414-101
 (36) 30/940-0713 E-mail: opetrak@bentleyinstruments.com
 (36) 30/625-9329 Web: www.bentleyhungary.hu            
Tevékenység: Eszközök a modern gazdák és állattenyésztők számára!
- WASTE SPECTruM állati hulla- és melléktermék kezelés
- SPEEDriTE villanypásztorok, kerítések tervezése, kivitelezése, szaktanácsadás
- VADKÁrELHÁrÍTÁS, VADKErÍTÉSEK
- Tru TEST elektronikus állatmérlegek, rFiD olvasók
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- BENTLEY FArM-APiBALM tőgyhigiénia, tőgyápolás
- DESTEK BASiC - istállóhigiénia, alomkezelés
- ZEE TAGS füljelzők- állatazonosítás
- SMArTBOW - ivarzásmegfigyelés, kérődzésmegfigyelés, helymeghatározás
- Line7, Demar munkaruházat
- Egyéb állattenyésztési és tartástechnológiai eszközök.

betta kft. 
III. Csarnok

356

7100 Szekszárd, Páskum u. 3. 
Telefon: (36) 74/529-000 Fax: (36) 74/529-001
Web: www.betta.hu  E-mail: betta@betta.hu
Tevékenység: Kompresszorok, pneumatikus szerszámok, sűrített levegő hálózatok, gyorscsatlakozók, tömlők forgalmazása.

beuker hungárIa kft. 
I. Csarnok

103

1125 Budapest, istenhegyi út 101/d.
Telefon: +421 918 666989  Fax: +421 31/550-4812
     E-mail: kiss@beuker.sk
Web: www.beuker.hu
Tevékenység: A Beuker Hungária Kft. fő tevékenysége a nedves és száraz élelmiszeripari melléktermékek forgalmazása 
és az azzal kapcsolatos szaktanácsadás. Termékeink magas fehérje és energiatartalmú, szarvasmarha, juh, sertés és ba-
romfi takarmányozására valamint takarmánykeverők részére kiváló takarmányok. Amelyek csak megfelelő minőségű 
növényi nyersanyagból, élelmiszerek gyártásánál keletkeznek. Nedves termékek: COrNGOLD, SÖrTÖrKÖLY, KuKO-
riCATÖrKÖLY, GurMiT, SÖrÉLESZTŐ. Száraz termékek: DDGS, COrNEX, MALÁTACSÍrA. Kidolgozott logisztikai 
rendszerünknek és gyakorlatias tanácsadói szolgáltatásunknak köszönhetően termékeinket jó minőségben egész évben 
folyamatosan tudjuk az Önök részére biztosítani.

bIomIn magyarország kft. III. Csarnok
324

2040 Budaörs, Budapesti út 55/a.
Telefon: (36) 23/703-016 Fax: (36) 23/703-017
Web: www.biomin.net  E-mail: office.hungary@biomin.net
Tevékenység: A BiOMiN cég termékeinek forgalmazása, szolgáltatásainak közvetítése:
MYCOFiX® termékcsalád- mikotoxinok (DON, ZON) inaktiválása,
BiOTrONiC® termékcsalád - takarmánysavanyítás, termények tartósítása,
BiOMiN®P.EP. termékcsalád - fitobiotikus hozamfokozás.

V.B.S® koncepció - „Az egészség a legjobb hozamfokozó!”

bIo-nat kft. III. Csarnok
319

2431 Perkáta, Kisbács u. 20.
Telefon (36) 30/747-5544 
Web: www.mikro-vital.hu E-mail: bionatkft@yahoo.com 

Tevékenység: Bio-Nat Kft. a MiKrO-ViTAL baktériumtrágyák gyártója, forgalmazója. 

bodrogI bau kft. II. Csarnok
212

6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.
Tel./fax: (36) 62/222-133 Mobil: (36) 30/866-8746
Web: www.bodrogibau.hu E-mail: bodrogibau@bodrogibau.hu 

Tevékenység: A Bodrogi Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. fő tevékenységei az építőipari tervezés, kivitelezés és építőanyag 
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kereskedelem. 25 éves múltra visszatekintő referenciáink között szerepel állattenyésztési és mezőgazdasági kiszolgáló 
létesítmények kivitelezése is. 
Standunkon bemutatjuk a 2018. évi megoldásokat: építéshez, felújításhoz! 
Központ: 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38. Tel/Fax: +36 62/222-133.
Áruházaink: Hódmezővásárhely, Szeged, Csongrád, Szentes, Békéscsaba és Budapest. 
Bővebben: www.bodrogibau.hu
Kivitelezési munkákra, pályázatokhoz szükséges műszaki információkhoz kérje szaktanácsadóink ajánlatát!

bonafarm-bábolna takarmány kft. II. Csarnok
229

2942 Nagyigmánd, Burgert róbert Agrár-ipari Park 03/25 hrsz
Telefon:(36) 34/557-050   Fax: (36) 34/557-060
Web: www.babolnatakarmany.hu  E-mail: info@babolnatakarmany.hu
Tevékenység: Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. hazánk egyik legjelentősebb premix és takar-
mánygyártója. Fő tevékenysége takarmány előkeverékek  és késztakarmányok gyártása valameny-
nyi gazdasági haszonállatfaj és hobbiállat részére, valamint ezek forgalmazása bel- és külföldön egyaránt. A termékek 
értékesítésében csaknem 700 viszonteladó és termelő működik közre, akiknek segítségével 2500-nál is több eladási 
ponton jelenik meg a márka, mely 2017-ben immár második alkalommal Kiváló Üzleti Márka díjban részesült Magyar 
Brands elismeréseként.

bonafarm mezŐgazdaság        II. Csarnok
229

7754 Bóly, Ady E. u. 21.
Telefon: (36) 68/570-000 Fax: (36) 69/570-002
    E-mail: nfo@boly.bonafarm.hu

Tevékenység: A Bonafarm Mezőgazdaság tevékenysége rendkívül széles körű, a szántóföldi növénytermesztésen túl magá-
ban foglalja a vetőmagellátást, a takarmány-gyártást, a sertés, szarvasmarha és baromfitenyésztést.

boppe tejfeldolgozó kft.       e szektor
701

6800 Hódmezővásárhely, Liget sor 37.
Tel/fax: (36) 62/534-586 Mobil: (36) 30/953-7732
Web: www.boppe.hu  E-mail: boppehu@gmail.com

Tevékenység: Tejtermékgyártás holland kisüzemi technológiával. Termékeink: félkemény sajtok (gouda, maasdammer), 
tehéntúró, joghurtok, tejföl.

bos-genetIC kft. I. Csarnok
123

2462 Martonvásár, Miklós major Pf. 5.
Telefon: (36) 22/460-055 Fax: (36) 22/460-686
 (36) 30/948-8543 E-mail: bos-genetic@invitel.hu
Web: www.bos-genetic.hu  monostori.istvandr@gmail.com
Tevékenység: Holstein-fríz és egyéb fajtáktól sperma termeltetése. Hazai és import sperma forgalmazása. Szaporodásbioló-
giai szolgáltatás. Tenyészállat kereskedelem.

bosmark kft. C szektor
505

2051 Biatorbágy, Erdővári ipartelep hrsz. 060/4.
Telefon: (36) 23/310-132  Fax: (36) 23/310-122
 (36) 30/986-9355  E-mail: bosmark@bosmark.hu
 (36) 30/509 7268  Web: www.bosmark.hu
Tevékenység: Fejőgépek, fejőházak, iVArZÁSMEGFiGYELŐ rENDSZErEK, tejhűtők, tejkimérő automaták teljes vá-
lasztéka építéssel, szervizeléssel. Tökéletes tej- és fejési higiénia, savas és lúgos tisztító- és fertőtlenítőszerek forgalmazása.
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bos-plus kft. f szektor
813

5000 Szolnok, Mártírok út 25.
Tel./fax:(36) 56/413-564 E-mail: gergely.toth@bosplus.hu
 (36) 30/983-2789 
Web: www.bosplus.hu, www.allattartas.hu
Tevékenység: Cégünk kis- és nagyüzemi állattartó telepek teljes körű ellátását biztosítja az ország teljes területén az ál-
lattartáshoz kapcsolódó több mint 3000-féle termék kínálatával. Nagyüzemeket területi képviselőink előre tervezhető 
körjáratainkkal szolgálják ki a hét minden munkanapján. Kisüzemek és háztáji gazdaságok igényeit a www.BOSPLuS.hu 
és a www.ALLATTArTAS.hu webáruházaink segítségével, és futárszolgálatos kiszállítással teljesítjük 1-2 napos szállítási 
határidővel. Kiemelt termékeink: 
- SurEPuLSE új-zélandi tőgygyulladásmentes fejéstechnika rendszer és szolgáltatás;
- ENGS a jelenlegi legfejlettebb ivarzás megfigyelő rendszer;
- ALLEGriNi tőgyhigiéniai termékek, tejházi tisztító- és fertőtlenítőszerek; 
- Hővisszanyerővel ellátott állati tetem- és hulladékégető berendezések vágóhidak számára;
- BArBArOS háztáji sajtáros mobil fejőgépek és alkatrészek raktárkészletről;
- GENESiS 20 szomatikus tejszűrőgép;
- MEFiSTO SHOCK kombinált fertőtlenítőszer és rovarirtószer egyben baromfi és sertés istállókhoz;
- TH5 a legmagasabb hatóanyag tartalmú fertőtlenítőszer baromfi és sertés istálló fertőtlenítéséhez;
- MiNErAL prémium minőségű nyalósó tömb állattartó gazdaságok számára; 
- COrrAL német minőségi villanypásztor készülékek és alkatrészek!
A BOS-PLuS KFT több mint 27 éve kínálja innovatív termékeit a magyarországi állattartók számára. Legyen Ön is elé-
gedett partnerünk!

bólyI mezŐgazdaságI termelŐ és kereskedelmI zrt. b szektor
419

7754 Bóly, Ady E. u. 21.
Telefon: (36) 69/570-026 Fax: (36) 69/570-096

brabeX kft. b szektor
407

1151 Budapest, Székely Elek u. 13-15.
Telefon: (36) 30/9515-935 E-mail: fejer@brabex.hu

breed Invest kft. e szektor
704

2091 Etyek, Mester u. 82.
Telefon: (36) 30/9020-856 Telefon: (36) 30/272-9385
Web: www.breedinvest.hu E-mail: breedinvest@breedinvest.hu

Tevékenység: A Breed invest Kft. szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazással foglalkozik az ország egész területén. Vál-
laljuk tejelő szarvasmarha telepek teljeskörű állományelemzését, valamint egyedi korrektív tenyészpárosítást. A tenyész-
állatok kiválogatásával és magas szintű előkészítésével segítséget nyújtunk partnereink részére a hazai állattenyésztési 
kiállításokon való színvonalas megjelenéshez.

budapest bank zrt. III. Csarnok
337

1138 Budapest, Váci út 193.
Telefon: (36) 1/450-7386 Fax: (36) 1/450-6504
 (36) 20/274-6723 E-mail: vujevich.rita@roxer.hu
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bunge zrt.  I. Csarnok
127

1134 Budapest, Váci út 33.
Telefon: (36) 1/2376-438 Telefon: (36) 30/389-3731
    E-mail: eva@bunge.com

Tevékenység: A Bunge Zrt. hazánk legnagyobb gyártási kapacitással rendelkező olajosmag-feldolgozó vállalata. A cégcso-
port tagjai Európa mellett gazdasági tevékenységet folytatnak mind az uSA-ban, Kanadában, Dél-Amerikában valamint 
Ázsiában is. A Bunge Zrt. fő tevékenysége a magfelvásárlás és feldolgozás mellett az étolaj finomítás és palackozás. Feldol-
gozó tevékenységének központja a Martfűi Növényolajgyár. itt folyik a főként hazai napraforgó és repcemag feldolgozás-
ból származó nyers és finomított növényi olajok, valamint a takarmányozási célú olajosmag darák előállítása. A martfűi 
gyártású napraforgó ill. repcedara mellett forgalmazzuk a cégcsoportban előállított szójadarákat is. Az itthon és külföldön 
egyaránt jól ismert márkáink a Vénusz és Floriol étolaj. 
Elérhetőségeink: Bunge Zrt. 1134 Budapest, Váci út 33. Telefon: +36 1/237-6400 Fax: +36 1/239-8962
Martfűi Gyár 5435 Martfű, Szolnoki út 201. Telefon: +36 56/581-100 Fax: +36 56/581-180

bureau verItas magyarország kft. III. Csarnok
300

1117 Budapest, Budafoki út 56.
Telefon: (36) 1/802-6900 Fax: (36) 1/206-1999
Web: www.bureauveritas.hu E-mail: budapest@hu.bureauveritas.com

Tevékenység: A Bureau Veritas Kft. a hazai mezőgazdasági minőségellenőrzési piac fontos szereplője, évente több millió 
tonna terményt ellenőriz Magyarországon mind minőségi, mind mennyiségi szempontból. Megbízóink egy nemzetközileg 
elismert certifikátot kapnak, amely tükrözi a termények minőségét, megfelelőségét, különböző belföldi és nemzetközi 
szabványok alapján. A Bureau Veritas független tanúsító szervezet, amely nemzetközi hálózattal rendelkezik, így biztosí-
tani tudja az egész ellenőrzési folyamatot, a berakástól a kirakodásig. Az agrártermékek szállítása során többféle kockázat 
merül fel: súlyveszteség, minőségromlás, károsodás a szállítás során. A Bureau Veritas nemzetközi hálózata számos előnyt 
biztosít a megrendelőinek, hiszen a szállítási útvonal fő pontjain ugyanazon céghez tartozó szakemberek ellenőrzik a be- 
és kirakodást, vizsgálják a szállítóeszköz tisztaságát és alkalmasságát, ellenőrzik az áru mennyiséget és annak minőségét, 
egységes dokumentációs háttérrel és egyenletesen magas szakmai színvonalon. A Bureau Veritas a GAFTA és FOSFA 
nemzetközi kereskedelmi társaságok által elismert szervezet. Az akkreditált laboratóriumban történő analízisek, és az ezt 
igazoló certifikát elengedhetetlen a mezőgazdasági termékek értékesítéséhez. Magyarországon évente több millió tonna 
terményt ellenőrzünk és vizsgálunk az egyik legkorszerűbb és legnagyobb kapacitású hazai laboratóriumban. Az analízis a 
megrendelő kérése szerint lefedi a teljeskörű beltartalmi elemzést és speciális vizsgálatokat is (mikotoxinok, mikrobiológia, 
GMO, peszticidek stb).


