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Világszínvonalú takarmánygyártás, teljes termékpaletta a mikroelem - és 
vitaminpaneltől a késztápig, minden haszonállat és minden korcsoport számára 
(több mint 2000 féle végtermék). 
 
Takarmányozási, tartástechnológiai szaktanácsadás és állatorvosi 
szolgáltatások partnereink számára. 
 
Laborszolgáltatások, minőségellenőrzési rendszer (HACCP vagy ISO) 
bevezetése, működtetése. 
 
Technológia beruházások: felújítások és komplett takarmánygyárak létesítése. 

FŐBB TEVÉKENYSÉGEINK 



FŐBB TERMÉKEK 

•Vitamin készítmények,  
ásványi kiegészítők 
 

•Premixek (mikroelemek, vitaminok) 
 

•Kiegészítő takarmányok (pl.: 
koncentrátumok) 
 

•Takarmánykeverékek (etetésre 
alkalmas)  



PREMIX ÜZEM 



TAKARMÁNYKEVERÉK 
ÉS KIEGÉSZÍTŐ- 
TAKARMÁNY ÜZEM  



VÉDETT FEHÉRJE 
ÜZEM 



EGYÉB 
ÜZEMEGYSÉGEK 

EXTRUDER ÜZEM  

FOLYÉKONY 
VITAMIN ÜZEM 



KÉMIAI ÉS 
MIKROBIOLÓGIA 
LABOROK 

•10.000 minta/év, kb. 50.000 
paraméter a szaktanácsadás, 
minőség-ellenőrzés és a kutatás-
fejlesztés szolgálatában 
 

•Külső partnereknek szolgáltatás 



10 PIACI POZÍCIÓ 

A magyar takarmánypiac meghatározó szereplője 20 %-os piaci részesedéssel.  
 
Piacvezető a tejelő szarvasmarha piacon (25 %). 
 
Növekvő piaci részesedéssel a sertés- és a baromfitakarmányozásban. 
 
2013-2014-ben 12 takarmánykeverő üzem rekonstrukciója történt meg, 
melyeknek a gyártási volumene meghaladja a 150.000 t/év késztáp mennyiséget! 



11 EXPORT TEVÉKENYSÉGÜNK 

Moldávia - 1990 óta piaci jelenlét Moldáviában (leányvállalat), tavaly legnagyobb 
agrár exportőr – állami kitüntetés. 
 
Románia - Szarvasmarha takarmányok jelentős exportja. 
 
Laosz: 8,6 m. $ értékű komplett mezőgazdasági program: 3 takarmánykeverő,  
3 halászati komplett projekt, sertésfarm rekonstrukció, baromfi telepi rekonstrukció, 
vágóhíd. 
 
•Namhoum ivadéknevelő tógazdaság teljes rekonstrukciója 
•Nongteng akvakultúra kísérleti állomás fejlesztése 
•Nongteng haltakarmány gyártó gépsor kiépítése  



12 LAOSZI-MAGYAR EGYÜTTMŰKÖDÉS 



13 Magyar kötött segélyhitel program Laoszban 

A program főbb komponensei 

• Ipari takarmányok alkalmazásán alapuló 
intenzív baromfi-, sertés és hal 
tenyészanyag előállítás fejlesztése Vientiane 
régiójában 

• Őshonos sertés és halfajok extenzív 
termelésének fejlesztése Vientiane 
régiójában 

• Ipari takarmányok alkalmazásán alapuló 
baromfi-, sertés és Luang Prabang 
tartományban 
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Az új halkeltető a vízellátó egységgel Természetes táplálék előállítás 



15 

Őshonos halak szaporítása Lecsapoló csatorna építése 
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Tilápia ivadék nevelése 
Haltakarmány gyártás alapgépe az extruder a nongtengi tápüzemben 



17 LAOSZI HALÁSZATI VONATKOZÁS 



18 AZ ÁGAZAT JELENLEGI HELYZETE 

•Intenzív- és tógazdasági termelés 
 

•Magyarországon jelenleg: 24 033 ha üzemel (tógazdasági termelés 21 807 
tonna, ebből étkezési 13 000 tonna; intenzív üzemi termelés 3000 tonna, ebből 
2300 tonna az étkezési hal): 
 

Ponty: 15 000 tonna (67 %)  
Busa: 2000 tonna 
Amur: 750 tonna 
Afrikai harcsa: 2700 tonna 
 

•Agrárstratégia: 2020-ra 3-4000 tonna az afrikai harcsa; pisztráng 94-95 tonna; 
tokfélék: 170 tonna.  
 

•Halfogyasztás 5 kg/fő/év, ez korábban 3 kg/fő/év volt, MIKÖZBEN az EU átlag 
22 kg/fő/év!!! 
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 A hazai halfogyasztás lassan növekedő tendenciát mutat az elmúlt éveket 
tekintve. A 2014 évi fejenkénti éves halhús fogyasztásunk messze elmarad 
az EU átlagától, ami kb. 22 kg. Az egy főre jutó hazai halfogyasztás 2014-

ben 3,78 kg/fő volt, amely az összes húsfogyasztáson belül kb. 4-5 
százalékot jelent. Azonban az EU tagállamainak átlagfogyasztása olyan 
számításokon alapul, ahol a feldolgozott hal súlyát visszaszámolják élő 

tömegre. Ezt a számunkra új statisztikai módszertant alkalmazva a tavalyi 
évben a hazai halfogyasztás 5,31 kg/főre módosul. Fontos megjegyezni, 

hogy az éves halfogyasztás statisztikai számításánál nem számolunk a nem 
regisztrált horgászfogással, valamint a törvénytelenül megszerzett és 
számla nélkül eladott halmennyiséggel. A 2014. év kínálati/fogyasztási 

értékét főbb termékcsoportonként megbontva a következő irányszámokat 
kapjuk: élő, friss és hűtött: 1,86 kg/fő; fagyasztott: 1,94 kg/fő; tartósított és 

konzerv: 1,50 kg/fő. Összesen: 5,31 kg/fő. 

AZ ÁGAZAT JELENLEGI HELYZETE 



20 AZ ÁGAZAT JELENLEGI HELYZETE 

Halexport: elsősorban Ausztria, Németország (pisztráng), Lengyelország (busa, 
ponty), valamint Románia (ponty, busa). 
 

FONTOS: Az EU éves akvakultúra termelése 1,2 millió tonna, míg a belső piac 
igénye 10 millió tonna!! Valós potenciál. 
 

EU Bizottság: tengerügyi halászati alaptámogatás (EUR): Lengyelország 520 
millió, Románia 120 millió, míg Magyarország csak 40 millió!! – 2023-ig a 
támogatás 15,5 milliárd forint!!! 

(AKI, 2014; Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Terv) 



21 A HALTAKARMÁNYOZÁS ÉLETTANA 

•Fiziológiai sajátosságok (faj/fajta, anatómia, életkor stb.). 
  

•Környezet (vízminőség, hőmérséklet, technológia, toxin stb.). 
 

•Táplálóanyag igény (fehérje - aminosav; energia, vitamin, ásványi 
anyag). 
 

•Takarmány beltartalom. 
 

•Konverzió mértéke. 
 
Az egyik legjobb takarmányértékesülési tulajdonság! 



22 A HALTAKARMÁNYOZÁS FŐBB ALAPANYAGAI 

•Gabonák (kukorica, búza, árpa, tritikálé, rozs). 
 

•Növényi fehérje (szója - egyre erőteljesebb igény a GMO-mentesség 
irányába). 
 

•Olajos magvak (napraforgó - használata körültekintéssel). 
 

•Vitamin és mikroelem kiegészítések (C-vitamin kérdése, hőstabilitás, 
számos készítmény – költséges, de mindenképpen szükséges). 
 

•Egyéb takarmány-kiegészítők (pl. élesztő, karotin, antioxidáns stb.). 
 

•Állati fehérjék (halliszt, húsliszt, hidrolizált fehérje, Dalton-szám 
figyelembe vétele). 
 

 
 



23 AZ ÁLLATI FEHÉRJE KÉRDÉSE! 

• Húsliszt: „etethető, de tenyésztett halból származó liszt nem használható 
tenyészett halnál (Kannibalizmus tilos)” - 999/2001/EK rendelet IV. melléklet.  
 

•1069/2009 EK; 142/2011 EU 
 

• Jogi szabályozás – korlátozás (kezdeményezés). 
 

• A sztenderd minőség kulcsa. 
 

• Más eredetű (toll, sertéscsont, sertésvér stb.) fehérje liszt kevésbé kívánatos. 
 



24 TECHNOLÓGIAI FELTÉTELEK 

• Igény: magas szintű technológiai háttér (ivadék táp esetében kiemelten!): 
duplacsigás, nedves extruder – számos gyártó, kiváló minőségű berendezések. 
 

•Szemcseméret kérdése: 500 mikron alatt, de ivadék esetében 200 alatti 
mérettartomány. 
 

•Ivadéktáp gyártás – speciálisabb (küllem stb.). 
 

•Extrudátum méret – matrica-függő. 
 

•Zsírzó: spray technológia – vákuumbevonó, texturáltságnak megfelelően különböző 
mélységben alakítható, többlet energia. 
 

•Lebegés, süllyedés szabályozása – gyártástechnológián keresztül. 
 



25 PONTY 

- Nagyon komoly mértékű a szórás a gyakorlatban fellelhető beltartalmak között (táblázat)!  
- DE, a nyers fehérje és az esszenciális aminosav tekintetében viszonylag egységes az álláspont.  
- Egyéb beltartalmak nagyon tág határok között, kortól függően. 
- A tápok halastavi alkalmazásánál mindig figyelembe kell venni a természetes táplálék 
mennyiségét az alul- és a túl takarmányozás elkerülése érdekében.  
- Fontos a gyomhalmentesség biztosítása.   
- Nevelhető lebegő és süllyedő tápokkal is.  
- Kevésbé igényes. 
 
Cél: a háromnyaras kétnyaras legyen! 

Táplálóérték Me 
Nyers fehérje % 25 - 49 

Nyers rost % 1-5 
Nyers zsír % 5-15 

Ca % 0,6-1,5 
P % 0,6-1,5 
A-vitamin NE 6 000 – 20 000 
D-vitamin NE 1000 - 3500 
C-vitamin mg 100-500 



26 AFRIKAI HARCSA 

- Viszonylag igénytelen, beltartalomban sok lehetőség. 
 

- Kiváló húsminőség állítható elő – takarmányok minősége! 
 

- Intenzív körülmények között kiváló takarmány-értékesülés, növekedési 
intenzitás – úszó tápok. 

PISZTRÁNG 

- Extrém magas fehérje és energia tartalom – gyártása nagyobb kihívás. 
 

- Víz hőmérséklet kiemelt fontosságú (4-18 C)! 
 

- Magas zsírtartalom – extrudátum. 



27 KILÁTÁSOK, LEHETŐSÉGEK 

• Étkezési szokások folyamatos átalakulása, tudatos formálása. 

• Kiemelt szerepe van a marketing tevékenységnek. 

• A kereslet-kínálaton keresztül gazdaságosan kihasználni hazánk természeti 

adottságait. 

• Hatékonyabb takarmányozás (három nyarasból kétnyaras). 

• Összehangolt munkán keresztül a takarmányozás szerepének növelése (a 

tápetetés szerepének és arányának növelése). 

• Hatékony és átgondolt cselekvés. 
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+36 29 360 155  |  +36 29 360 235 

vitafort@vitafort.hu 

www.vitafort.hu 

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 


