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császárfa.hu kft. h szektor
1006

1115 Budapest, Bártfai u. 49. 
Telefon: (36) 70/391-6768 E-mail: info@csaszarfa.hu
Web: www.csaszarfa.hu
Tevékenység: Shan Tong Császárfa, megbízható minőség megeredési garanciával. 4 évente tüzelő, 8 évente bútorfa, 
újratelepítés nélkül! És díszfának is gyönyörű. Bár több fiatal hibrid császárfa fajta jelent meg napjainkban, a Shan Tong 
Császárfa a hibridek közül nemzetközileg a legrégebben bizonyított fajta, -27 C fok fagyállóságával, a többi császárfa fajhoz 
képest is kiemelkedő gyors fejlődésével, nagyobb szárazságtűrésével, és természetesen - újrasarjadási képességével. Több 
évtizedes múlttal rendelkezik és sok millió fát telepítettek már belőle a világon. Nemzetközileg jól bevált fajta és a császárfa 
összes pozitív tulajdonsága ötvöződik benne.

DaIrY-Dáv kft. B szektor
411

4002 Debrecen, Kádár dűlő 28/B.
Telefon: (36) 52/310-931  Fax: (36) 52/346-917
    E-mail: info@dairy-dav.hu

Tevékenység: Cégünk 1992 óta foglalkozik fejő és hűtőgépek, tartástechnológiai anyagok, gépek, berendezések, forgalma-
zásával kérődző állatok számára. Rendelkezésre állunk komplett fejőházak, istállók tervezése, telepítése és egyedi gépek, 
berendezések értékesítése esetén egyaránt. Legfőbb külföldi partnerünk az angol Fullwood Ltd.

DaIrY-ép kft. B szektor
425

2112 Veresegyház, Omega köz 1.
Telefon: (36) 28/388-646 Mobil: (36) 70/382-1237
Web: www.dairyep.hu  E-mail: dairyep@dairyep.hu

Tevékenység: Állattartó telepek tervezése, kivitelezése, meglévő telepek felújítása. Tartás-, trágyatech-
nológiai, valamint hígtrágya kijuttató- és öntözőberendezések beszerzése, telepítése. Lely automatizált 
fejési-, takarmányozási technológia, takarmányrendező robotok.

DaIrY servIce kft. B szektor
420

I. csarnok
124

2112 Veresegyház, Omega köz 1.
Telefon: (36) 28/385-760 Fax: (36) 28/389-270
    E-mail: info@dairyservice.hu

DakovIt kft.  II. csarnok
211

9028 Győr, Bagoly u. 5.
Telefon: (36) 96/900-470 Fax: (36) 96/900-479
Web: www.dakovit.hu  E-mail: info@dakovit.hu
Tevékenység: Az Dakovit Kft. takarmány adalékanyagok és speciális takarmány alapanyagok szakmai és kereskedelmi 
képviseletét látja el az ország egész területén a takarmány- és premix gyártó cégek és az állattartó telepek részére. Cégünk 
kiemelkedő piaci részesedéssel rendelkezik a kokcidiosztatikumok, aromák és édesítőszerek, pro- és prebiotikumok, kel-
átok, takarmányfoszfátok és egyéb speciális takarmánykiegészítők területén. 

társkIállító:
arravis kft.
4031 Debrecen, Vág u. 42. fsz. 2.
Telefon: (36) 20/468-9810 
Web: www.arravis.hu  E-mail: emese@arravis.hu
Tevékenység: Az Arravis Kft. takarmány adalékanyagok és speciális takarmány alapanyagok szakmai és kereskedelmi 
képviseletét látja el az egész ország területén a takarmány- és premixgyártó cégek és az állattartó telepek részére. Cégünk 
kiemelkedő piaci részesedéssel rendelkezik a szerves savak, biológiai adalékanyagok, takarmány enzimek és a takarmány 
tartósítószerek területén.
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DanBreD p/s  B szektor
419

Lyskaer 3 E, 1, DK-2730 Herlev
Telefon: +45 3841-0141  Fax: (36) 96/900-479
Web: www.danbred.com  E-mail: tje@danbred.com
Tevékenység: DanBred P/S is the newly established Danish pig breeding company owned by the Danish Agriculture and 
Food Council, Danish Agro and the former DanBred International A/S (Holdingselskabet DI A/S). DanBred P/S is a 
leading international pig breeding company and aims to be the preferred supplier of genetic products and service solutions 
to commercial pig producers world-wide.

Decart pannonIa kft. II. csarnok
213

1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület. II/212.
Telefon: (36) 1/467-3400  Mobil: (36) 30/382-9170 
Web: www.decartpannonia.hu E-mail: maria.antal@gabomix.hu
Tevékenység: Tevékenység: Itatható formátumú takarmánykiegészítők, tartástechnológiai termékek és fertőtlenítősze-
rek forgalmazása. Itatórendszer-tisztító, istállófertőtlenítő és lúgos habképző tisztítószer. Kelátkötésű Zn és Cu, szerves 
savak, csülökápoló szerek, fürdetőkádak, csibepapírok, folyékony vitaminok, komplett itatási, vitaminozási programok 
állatfajtánként. Vízminőség és fertőtlenített felületek műszeres gyorsvizsgálata. Beszállító partnereink: IntraCare B.V. (Hol-
landia), Herbavita (Belgium), Biopoint (Lengyelország).
társkIállító:
Gabomix feed kft.
1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület. II/212.
Telefon: (36) 1/467-3400  Mobil: (36) 30/382-9170 
Web: www.gabomix.hu  E-mail: maria.antal@gabomix.hu
Tevékenység: Takarmány alapanyag forgalmazás, premix értékesítés, aromák, enzimek, savanyítók, antioxidánsok, toxinkö-
tők. Silótakarási technológiai szaktanácsadás, értékesítés. Szarvasmarha épület technológia értékesítés, kivitelezés. Beszállítói 
partnereink: AND Nutrition - Spanyolország, Optivite - Anglia, Silostop - Anglia, Agrotel - Németország, Honkonk H abd H 
International Group Ltd. - Kína, Biomin Magyarország Kft.

De heus a.s. III. csarnok
320

Marefy 144. 685 01 Bucovice, Cz Postacím: 3262 Markaz, Mikes K. út 27.
Telefon: (36) 70/329-2154 E-mail: vsteczova@deheus.com
Web: www.deheus.hu 
Tevékenység: A De Heus Animal Nutrition egy nemzetközi takarmánygyártó, amely a világ Top 15 takarmánygyártói közé 
tartozik. Komplett takarmány keverékeket, kiegészítő takarmány keverékeket, ásványi-vitamin-kiegészítőket és premixeket gyárt.

Delaval kft. e szektor
708

2040 Budaörs, Templom tér 4.
Telefon: (36) 23/501-820 Fax: (36) 23/440-213
 (36) 30/2314-844
Web: www.delaval.hu  E-mail: hungary.info@delaval.com
Tevékenység: Fejőgépek, hűtőberendezések, telepirányítási rendszerek, takarmányozási és istállótechnológiai berendezé-
sek, higiéniai termékek forgalmazása, szaktanácsadás.

DerBY-túr Bt. B szektor
421

5400 Mezőtúr, Széchenyi út 24.
Tel./fax: (36) 56/354-222 Mobil: (36) 20/933-1906
Web: www.gazolajkut.hu  E-mail: kovacs-jozsef@derby-tur.hu
         www.derby-tur.hu
Tevékenység: Gázolajkút, konténerkút, mobil üzemanyagszállító tartályok forgalmazása. Üzemanyag, AdBlue 
kimérőeszközök, alkatrészek forgalmazása. Műanyag vegyszertároló tartályok, folyékony műtrágya tároló tartályok (25 
m3-ig) forgalmazása. PB-gáztartályok telepítése, épületgépészeti kivitelezés.
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DélI-farM kft. II. csarnok
203

6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.
Telefon: (36) 62/556-120 Fax: (36) 62/556-121
 (36) 62/556-130 E-mail: info@delifarm.hu
Web: www.delifarm.hu

Tevékenység: Takarmányok, premixek, tejpótló tápszerek, ásványi- és vitamin kiegészítők, szaporító anyagok, valamint 
őszi és tavaszi vetésű szántóföldi növények vetőmagjainak forgalmazása. Állattartási- és állategészségügyi eszközök és tech-
nológiák, mesterséges termékenyítéssel kapcsolatos műszerek, berendezések és kellékanyagaik, patkók és a patkoláshoz 
kapcsolódó eszközök, kiegészítők, hobbiállat felszerelések valamint villanypásztor rendszerek és kiegészítőik forgalmazá-
sa. Szaktanácsadási tevékenységünk kiterjed az általunk forgalmazott termékekre és tevékenységeinkre.

DIó 896 kft. III. csarnok
328

6800 Hódmezővásárhely, Makói út 39.
Telefon: (36) 62/535-460 Fax: (36) 62/535-462
 (36) 30/790-5990 E-mail: info@dio896.hu
Web: www.dio896.hu             termeny@dio896.hu
Tevékenység: A Dió 896 Kft. hazai és európai gyártók műtrágyáit, növényvédő szereit, vetőmagjait forgalmazza, valamint 
vegyianyag kis- és nagykereskedelmével foglalkozik több mint 20 éve Magyarországon. Saját gyártású termékekkel is 
képviseljük magunkat a hazai piacon, úgy mint DIO-MIX vízoldható NPK különböző összetételekben a kertészek számára  
és a DIO-VIN magas szervesanyag tartalmú levéltrágya kertészeti és szántóföldi felhasználásra. A Dió 896 Kft. üzleti tevé-
kenysége repce, napraforgó, búza és kukorica, illetve egyéb gabonafélék felvásárlására és értékesítésére is kiterjed. Saját 
szállítójárművekkel rendelkezünk, amellyel képesek vagyunk az ország bármely pontjára szállítani. A hódmezővásárhelyi 
telephelyen több mint 10.000 m2 fedett, zárt tárolóval rendelkezik a cég, amely partnereink számára tárolási lehetőséget 
biztosít, akár bértárolásra is, a műtrágyától a terményen át a vegyianyagig bezárólag. Kiemelten fontos szolgáltatás a szak-
tanácsadás, amelyet a cégnél több szakember és növényorvos is végez. 

DM-ker kft. G szektor
911

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.
Telefon: (36) 1/257-6261 Fax: (36) 1/256-5545
Web: www.dmker.hu  E-mail: info@dmker.hu 

Dorker kft. G szektor
904

6500 Baja, Szegedi út 102.
Telefon: (36) 79/523-010 Fax: (36) 79/421-446
 (36) 30/471-9837
Web: www.dorker.hu  E-mail: oroshazij@dorker.hu

Tevékenység: Mezőgazdasági gép, alkatrész kereskedés és szerviz.

DrewItt Bt. 
III. csarnok

315

2626 Nagymaros, Ipolysági u. 15.
Levélcím: 2461 Tárnok, Anasztázia major
Telefon: (36) 23/585-026 Mobil: (36) 70/375-6662
    E-mail: lalesz32@gmail.com

Tevékenység: Cégünk vállalja állattartó telepek beton padozatának marását, csúszásmentesítését, továbbá a tejelő tehe-
nészetekbe forgalmazza az olcsó ivarzásmegfigyelés, mesterséges megtermékenyítés, tőgyhigiénia és életmentő eszközeit.



24

Dunavet-B zrt. I. csarnok
109

1126 Budapest, Dolgos u. 2. III. ép. V/19. 
Levélcím: 7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5-9.
Telefon: (36) 75/542-940 Fax: (36) 75/542-941 
 (36) 70/316-5451 E-mail: titkarsag@dunavet.hu
Web: www.dunavet.hu
Tevékenység: Állatgyógyászati termékek (vakcinák, gyógypremixek, injekciós készítmények, vitaminok) exkluzív importja, 
nagy- és kiskereskedelme. Takarmányozási kiegészítők (toxinkötők, zsírok, savanyítók, probiotikumok) importja és nagy-
kereskedelme. Sertés prestarter, starter takarmány panelek importja és kereskedelme. Sertés prestarter, starter takarmány 
előállítása és forgalmazása. Sertés telepre adaptált medikációs- és vakcinázási programok kidolgozása, szaktanácsadás, 
telepi szerológiai profilvizsgálatok alapján.

eD&f Mlp hunGarY kft. D szektor
605

2000 Szentendre, Harmat u. 16.
Telefon: (36) 30/645-2554  
Web: www.westwayfeedeurope.com E-mail: istvan.szorad@westwayfeed.com
Tevékenység: Nagy múltú, nemzetközi gyártási és kutatásfejlesztési háttérrel rendelkező cég magyarországi leányvállala-
ta, melynek fő tevékenysége a tejelőszarvasmarhák takarmányadagjának cukorpótlása olyan innovatív megoldásokkal, 
amelyek számos tekintetben túlmutatnak a jelenlegi takarmányozási gyakorlaton. Célunk, hogy a folyékony cukorpótlás 
területén a legjobb megoldást nyújtsuk azoknak a telepeknek, amelyek elérendő célnak tekintik a 6% cukor elérését (sza-
ra) a nagytejű tehenek takarmányadagjában. További információkért kérem látogasson meg bennünket a www.edfman.
hu honlapunkon!)

e-Gép tár kft. G szektor
929

2131 Göd, Jókai M. 11.
Telefon: (36) 30/662-7107  
Web: www.egeptar.hu  E-mail: info@egeptar.hu

Tevékenység: Multione derékcsuklós rakodók, Enorossi mezőgazdasági munkaeszközök, Cams kompakt rakodók és mini 
kotrók, traktorok, adapterek, körmök, vágóélek, szűrők, gumik és alkatrészek forgalmazása.

epf kft. 
II. csarnok

226

1074 Budapest, Baross tér 14. I/2.
Levélcím: 9013 Győr, Pf. 1246.
Telefon: (36) 30/722-0916 E-mail: iroda@epfkft.hu

Tevékenység: GMO mentes takarmányok előállításához használható takarmánykiegészítők gyártása, forgalmazása. Fehér-
je emésztést javító, aminosav bomlást csökkentő, ammónia megkötő hatású takarmánykiegészítők gyártása, forgalmazása. 
Folyadéktakarmányok (melasz, glicerin, karbamid) gyártása, forgalmazása. Energiakiegészítők gyártása baromfiak és ser-
tések részére. A takarmányokba bekevert zsírok és olajok emészthetőségét és felszívódását javító adalékanyag gyártása és 
forgalmazása. Porított glicerin, melasz gyártása és forgalmazása.

erste Bank hunGarY zrt. III. csarnok
331

1138 Budapest, Népfürdő 24-26.
Tel: (36) 40/222 222
Web: www.erstebank.hu  E-mail: info@erstebank.hu
Tevékenység: Az Erste Bank Hungary 1997 óta tagja az osztrák Erste Group-nak, amely az első osztrák takarékpénztár-
ként 1819-ben jött létre. 1997 óta a nemzetközi Erste Csoport Kelet-Európa egyik legnagyobb pénzügyi szolgáltatójává 
vált, mely 7 országban (Ausztria, Csehország, Szlovákia, Románia, Magyarország, Horvátország és Szerbia) közel 46 


