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vevői ipari fogyasztók, többek között autógyártó és acélipari cégek, erőművek, olaj és élelmiszer-feldolgozó vállalatok. 
Ezen kívül pénzügyi, logisztikai és egyéb szolgáltatásokat is nyújtunk az alapárucikkek előállítóinak és fogyasztóinak. A 
Glencore cégcsoporthoz tartozó vállalatok - az alvállalkozókat is beleértve - körülbelül 181.000 embernek adnak munkát. 
A Glencore büszkén vesz részt a biztonság és emberi jogok önkéntes elveinek gyakorlásában és a Nemzetközi Bányászati 
és Fémipari Tanács munkájában, továbbá aktív részt vállal a nyersanyag-kitermelő iparágakra vonatkozó átláthatósági 
kezdeményezésben is. Magyarországon a vállalat 1997 óta tevékenykedik, mezőgazdasági termények feldolgozásában és 
kereskedelmében érdekelt. 2012-ben elkészült és elindította termelését Kalocsa mellett Foktőn a cég növényolajgyára, 
amely napraforgóból, repcéből és szójából gyárt olajat. A Glencore Magyarország biztos alapokon nyugvó kereskedői 
hálózata új termelői kapcsolatokat keres mind világpiaci kereskedelemre, mind a növényolajgyár kiszolgálására.

gp consulting pénzügyi tanácsadó kft. iii. csarnok
318

1132 Budapest, Váci út 36-38.
Telefon: (36) 20/773-6579 E-mail: ilona.magonyne-varga@gpconsulting.hu

grandis kft. b szektor
414

8200 Veszprém, Pillér u. 15.
Telefon: (36) 88/788-766 Fax: (36) 88/789-992
 (36) 70/4342-070 E-mail: b.szeker@grandis.hu
Web: www.grandis.hu
Tevékenység: Vállalatunk 2001 óta nyújt tartós, minőségi megoldást minősített egyéni munkavédelmi termékek beszerzé-
sére. Kis- és nagykereskedelmi tevékenységet folytat Magyarországon, az ukrán Talan, az olasz Dike, Giasco és Diadora 
Utility-Holler, az amerikai Skechers munkaruházati és munkavédelmi lábbelik hazai képviseletét látja el. Aktív vevőadat-
bázisunk alapján több ezer hazai és multinacionális vállalatot szolgálunk ki különféle iparágakban és méretszerkezetben. 
Több 10000 embernek biztosítunk színvonalas, megbízható védelmet a hétköznapi munkavégzés során, legyen az mező-
gazdasági munka vagy fémipari tevékenység. Az ország egyik legjelentősebb prémium munkaruházati és munkavédelmi 
lábbeli raktárkészletével rendelkezünk, mely egy munkanapon belül biztosítja a kiszállításokat. Jelentős az SAP Business 
One vállalatirányítási és munkaruha és egyéni védőeszköz kereskedelmére vonatkozó MSZ EN 190 9001:2009 szabvány 
követelményének megfelelő minőségirányítási rendszerünk segíti vevőink minél magasabb színvonalú kiszolgálását. 
Az ország elsőszámú prémium munkavédelmi szakkereskedése: 1000 m2 raktár és irodabázis, 1000 féle prémium munka-
védelmi termék, több 100 raklapnyi árukészlet, több 1000 akciós prémium termék, állandóan megújuló minőségi kínálat .

gravetti kft. g szektor 
902 

h szektor 
1001 

8142 Úrhida, Templom u. 4.
Telefon: (36) 30/992-6830 
 (36) 30/705-0687
Web: www.gravetti.hu  E-mail: info@gravetti.hu
Tevékenység: Mezőgazdasági szaktanácsadás (állattenyésztés, gépesítési beruházás) 16 éves agrárpiaci tapasztalattal. For-
galmazott termékek: fűkaszák, rendsodrók, rendkezelők, bálacsomagolók, bálabontók, pótkocsik, trágyaszórók, takarmá-
nyozáshoz kapcsolódó egyéb gépek (keverő-kiosztó kocsik, borjúitatók, rakodógépek).

társkiállító:
start agro Mezőgazdasági és szaktanácsadó kft.
5435 Martfű, Vasvári Pál u. 1.
Telefon: (36) 20/3635-880 Fax: (36) 56/881-040
Web: www.startagro.hu  E-mail: info@startagro.hu

habi kft. iii. csarnok
323

6400 Kiskunhalas, Szegedi út 71-73.
Telefon: (36) 77/422-038 Mobil: (36) 30/978-8179
Web: www.habi.hu  E-mail: konyveles@habi.hu
Tevékenység: MTZ, T-25 és mezőgazdasági gépalkatrészek kereskedelme.
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hanki-ker kft. g szektor
914

6900 Makó, Aradi u. 135.
Tel./fax: (36) 62/211-718  Fax: (36) 62/510-640
 (36) 30/2786-788 E-mail: info@hanki-ker.hu

haszon lapkiadó kft. 
iii. csarnok

325

1036 Budapest, Lajos u. 78.
Telefon: (36) 1/353-0575 Mobil: (36) 20/926-6869
Web: www.haszonagrar.hu E-mail: sindelar@haszon.hu

Tevékenység: Haszon Agrár Magazin, a profi gazdálkodók lapja!

haszonállatinfo.hu portál 
f szektor

815

1098 Budapest, Dési H. u. 28. VI/27. 
Levélcím: 2855 Bokod, Erőműi út 2.
Telefon: (36) 30/653-9368 E-mail: gervai.peter@haszonallatinfo.hu
Web: www.haszonallatinfo.hu
Tevékenység: A Haszonállatinfó.hu – Állattenyésztési Információs Portál. A portálon megjelenő 
hírek és cikkek mellett olyan agrárrendezvények között böngészhet, amelyek főként az állattenyésztéssel, haszonállatokkal 
kapcsolatosak. A kiállításokon, szakmai konferenciákon keresztül a bikavásárokig sokféle eseményt találhat. Az oldalon 
tbelül megjelenő  Tenyészállat Szemle rovat célkitűzése, hogy segítse az állattenyésztők munkáját. Azzal a céllal indult el, 
hogy egy helyen belül lehessen keresgélni a minőségi tenyészállatokat előállító állattenyésztők között. Ágazatonként keres-
het az érdeklődő, attól függően, hogy milyen tenyészállat érdekli. A tenyésztő saját részletes bemutatkozó oldalán számos 
információt megoszthat, így könnyebben kapcsolatba kerülhet más tenyésztőkkel. Amennyiben tenyészállat-előállítóként 
részt kíván venni a Tenyészállat Szemle oldalon, akkor annyit kell tennie, hogy regisztrál a haszonallatinfo.hu portálon és 
bemutatkozó szövegét elküldi az oldal szerkesztőjének. A Tenyészállat Szemle rovatban való részvétel ingyenes! Az onlin 
formában meg jelenő Haszonállat Infó Magazin a kis - és nagyüzemi állattartóknak egyaránt szól. Legyen olvasónk Ön is!

hat-agro higiénia kft. 
ii. csarnok

209

9027 Győr, Tibormajori u. 1.
Telefon: (36) 96/525-023 Mobil: (36) 20/910-7250

Web: www.hatagro.hu  E-mail: info@hatagro.hu  
Tevékenység: A Hat-Agro csoport 20 éve kínál komplex megoldásokat a higiéniai termékek, kártevőirtószerek, ba-
romfi tartástechnológiai rendszerek forgalmazásában. CID LINES, LANXESS tisztító- és fertőtlenítőszerek. BAYER, 
INDUSTRIALCHIMICA, LODI, BIOSIX, ICB PHARMA, KOLLANT, ORMA rovar- és rágcsálóirtó szerek. BRANDEN-
BURG légyfogó lámpák. BIG DUTCHMAN baromfi tartástechnológia.

hettyei - éptech kft. ii. csarnok
210

8473 Gyepükaján, Kossuth u. 39.
Levélcím: 8330 Sümeg, Mihályfai u. 31.
Telefon: (36) 87/550-316  Mobil: (36) 30/9796-124
 (36) 30/218-8031 E-mail: agrar@hettyei-ep.hu
Web: www.hettyei-ep.hu  
Tevékenység: MEZőGAZDÁSZOK éS ÁLLATTENYéSZTőK éPíTőMESTERE.
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holstein-fríz tenyésztők egyesülete 
e szektor

706

1134 Budapest, Lőportár u. 16.,  Levélcím: 1244 Budapest, Pf. 847
Telefon: (36) 1/412-5050 Fax: (36) 1/412-5052
Web: www.holstein.hu  E-mail: iroda@holstein.hu

Tevékenység: A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete majdnem három évtizede Magyarország legna-
gyobb állománnyal rendelkező államilag elismert, egyedülállóan közel 20 éve IS0 9001 minőségbiztosítási rendszerrel 
rendelkező tenyésztőszervezete. A fajta átlagos hazai tejtermelése az elmúlt években folyamatosan emelkedett, a 9.500 
kg-t is meghaladta tehenenként és a legutolsó lezárt évben elérte a 9.685 kg-ot. Főbb tevékenységeink: - Holstein-fríz te-
nyészállatok törzskönyvezése, küllemi bírálata, a fajta teljesítményvizsgálata, a nemzeti tenyésztési program végrehajtása, 
az ivadékteljesítmény-vizsgálat koordinálása. - Adatszolgáltatás a különböző párosítási tervekhez, valamint a telepirányítási 
rendszerek részére. - A tenyészállat-, szaporítóanyag- és embriókereskedelem számára a hivatalos tenyésztési dokumentu-
mok, export származási igazolások kiállítása. - A tenyészértékbecslés adatainak hivatalos publikálása, a szelekciós munka 
irányítása. Hosszú távon elkötelezettek vagyunk tagjaink, a tenyésztők eredményes munkájának támogatása, a hazai 
tenyészállatok, tej és tejtermékek előállítása mellett. 

holstein genetika kft. 
i. csarnok

125

2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 11.
Tel./fax: (36) 28/510-060 Mobil (36) 70/311-7550
             (36) 70/311-7545 
Web: www.holstein-genetika.hu E-mail: supek@holstein-genetika.hu

Tevékenység: Mélyhűtött szarvasmarha szaporítóanyagok, tőgyhigiéniai termékek, takarmánykiegészítők.  
Deep-frozen bulls semen, udder hygiene, and teat care products, feed additives.

horoszcoop kft. b szektor
413

2220 Vecsés, Széchenyi u. 90.
Telefon: (36) 29/550-750 Fax: (36) 29/550-741
 (36) 30/4070-234
Web: www.horoszcoop.hu E-mail: edit.garab@horoszcoop.hu

Tevékenység: Cégünk több mint 25 éves fennállása óta foglalkozik ismert régi és új világmárkák forgalmazásával, kis- 
és nagykereskedelmével, elsősorban kerti, erdészeti és mezőgazdasági kisgépek széles palettáját kínálva a vásárlóknak. 
Célunk, hogy minőségi termékeket és szolgáltatást nyújtsunk úgy a késztermékek, mint az alkatrészutánpótlás és szerviz-
ellátás tekintetében. Termékeinket és szolgáltatásainkat megtalálják országos kereskedő és szervizhálózatunkban. Bővebb 
információért keressen bennünket standunkon, állunk rendelkezésére!

hosch-kleber hungary - guba péter e. v. b szektor
412

2730 Albertirsa, Béke u. 2/2.
Telefon: (36) 70/366-3334 
Web: www.hosch.hu  E-mail: hosch@hosch-kleber.hu

Tevékenység: A németországi Hosch Company 1997 óta gyárt nagy teljesítményű ipari ragasztókat. Legsikeresebb terméke 
a Hosch ipari ragasztó, mely nyomástűrő képességének köszönhetően, kiválóan alkalmas permetező tartályok, gumi, réz. 
alumínium alkatrészek, hiányzó, kitört, repedt, elveszett darabjai pótlására.

hovány kft. b szektor
418

6000 Kecskemét, Szent László krt. 20.
Telefon: (36) 30/7438-229 E-mail: hajdu.tamas@hovany.hu
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hód-Mezőgazda zrt. ii. csarnok
220

6800 Hódmezővásárhely, Serháztér u. 2.
Telefon: (36) 62/530-630 Fax: (36) 62/530-631 
Web: www.hodmezogazda.hu  E-mail: titkarsag@hodmgrt.hu
        www.allattenyesztesinapok.hu

Tevékenység: A Hód-Mezőgazda Zrt. tevékenységében meghatározó a mezőgazdasági termelés, elsősorban élel-
miszer alapanyagot és a mezőgazdaság belső felhasználását szolgáló termékeket (takarmány vetőmag,) állít elő.. 
Növénytermesztés: A cég és a vásárhelyi cégcsoport közel 2.000 ha földterületen gazdálkodik. A növénytermesztés alap-
feladata az állattenyésztés tömegtakarmány és alomanyag szükségletének és az ehhez kapcsolódó vetésforgó biztosítása.
Szarvasmarha: A Részvénytársaság vajháti tejelő szarvasmarha telepén az 1.600 holstein-fríz tehén szaporulatával együtt 
több mint háromezer szarvasmarhát, s közel 16 millió kg tejet termel évente. Önmagáért beszél a 10.000 kg-ot meghaladó 
laktációs termelés. A telep állománya fontos szerepet tölt be az ország holstein-fríz genetikai programjában. 2012 óta a 
Ficséri szarvasmarha telepen a cég végzi a charolais fajta tartását és tenyésztését. 
Sertés: A 2013-ban befejeződött beruházások megvalósulásával 1500 kocás létszámmal 50 000 db hízókibocsátás a cél.
Takarmány: Az évi 50.000 tonna kapacitással rendelkező takarmánykeverő üzem saját márkavédjegyű HÓDMIX speciál 
takarmányt termel, mely takarmányok premix alapanyagát az évi 8.000 tonna kapacitású premix üzem biztosítja.
Vetőmag: A vetőmagüzem kapacitása évente 1500 – 2000 tonna kalászos gabona és mintegy 5.000-6.000 tonna hibrid-
kukorica vetőmag feldolgozását teszi lehetővé.
Integrácátó: Az integrált partnerek cca 2.000 ha területen állítanak elő gabonaféléket, valamint napraforgót.
Kiállítás: A részvénytársaság minden év áprilisában rendezi meg az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok kiállítást, 
melynek látogatottsága a három nap alatt közel 60 000 fő. A kiállítási centrum teljes területe 17 ha, az összes kiállító 
létszáma 630-ra nőtt. A szakma legnagyobb hazai találkozóján a szarvasmarha, sertés, ló, juh, baromfi, nyúl, díszbaromfi, 
galamb ágazatok és a halászat tart élőállat-bemutatókat, illetve a fedett és szabadtéri kiállítási területeken minden, az állat-
tenyésztést és a növénytermesztést segítő iparág megtalálható.
Juh Üzletág/Juh ágazat: A Hód-Mezőgazda Zrt-nél 2017 februárjában indítottuk el a Juh Üzletágat, melynek fő szolgálta-
tásai a bárányfelvásárlás, báránytáp értékesítés és szaktanácsadás.
A bárányfelvásárlásnál célunk, hogy partnerinknek a legjobb árat fizessük a minőségi bárányaik után. Célunk többek 
között az is hogy partnereinkkel olyan szakmai együttműködést alakítsunk ki, amely során a piaci igényeknek megfelelő 
versenyképes árut, (terméket, állatotokat) tudunk vevőink felé kínálni. 
Folyamatos kapcsolattartás során adunk tájékoztatást a piaci helyzetről, az értékesítési lehetőségekről ügyfeleinknek. Felvá-
sárlásunk az ünnepi szezonokon kívül is folyamatosan megoldott. Felvásárláskor a mérlegelés, bárányok súlykategóriákba 
sorolása minden esetben pontos és világosan levezettet az eladó számára. A kialkudott árakat és a fizetési határidőket 
mindig pontosan betartjuk. Minden tekintetben a korrekt, hosszú távú szakmai együttműködés a célunk. 
Felvásárlóink a hét minden napján elérhetőek, tájékoztatást adnak a piacról, a heti árak alakulásáról, szállítási lehetőségek-
ről. A hiteles mérési lehetőséggel rendelkező juhászati  telepekről helyben vásároljuk fel a bárányokat. Az export minőségű 
bárányokon kívül a legelős, soványabb egyedeket is fel tudjuk vásárolni hizlaló telepeinkre, ahol ezeket saját gyártású 
báránytáppal hizlaljuk nagy súlyra.
A HÓDMIX báránytáp telepeinken és a jelenlegi partnereinknél is már bizonyította a gazdaságos, eredményes hizlalást. 
Beltartalmi értékei, ár-érték aránya, mutatói tekintetében versenyképes a piacon. A bárányok szívesen fogyasztják, folya-
matosan kiváló, magas minősége biztosítja az egészséges szervezet súlygyarapodását.
Báránytápjainkat telephelyükre leszállított árakon kínáljuk partnerinknek.
Takarmányozási, hízlalási, egyedi tápok gyártásával kapcsolatos kérdésekkel keressék szakképzett, gyakorlati ismeretekkel 
is rendelkező kollegáinkat ez alábbi elérhetőségeken:
Kovács Imre juhüzletág igazgató
mobil: +36 30 536 1714, e-mail: Kovacs.imre@hodmgrt.hu
Szarvas Tamás bárányfelvásárló munkatárs
mobil: +36 30 845 2335, e-mail: Szarvas.tamas@hodmgrt.hu
Csáki József bárányfelvásárló munkatárs
mobil: +36 30 7438-335, e-mail: csaki.jozsef@hodmgrt.hu
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hundrive Magyarország kft. g szektor
942

4002 Debrecen, Zöldmező u. 50.
Telefon: (36) 20/9581-871 
Web: www. hundrive.com E-mail: hundrive@hundrive.com
Tevékenység: Moresil napraforgó adapter, Hertell vákuumszivattyú, Ducati kertészeti gépek, La Magdalena kardántengelyek.

hungrana kft. iii. csarnok
336

2432 Szabadegyháza, Ipartelep
Telefon: (36) 25/578-111  Fax: (36) 25/578-113
Web: www.hungrana.hu  E-mail: info@hungrana.hu

Tevékenység: A több mint 100 éves múlttal rendelkező Hungrana Kft. a 21. századi korszerű 
takarmányozás alapját jelentő minőségi takarmányok hazai gyártója. Az igazi, Hungrafeed®Gold 
márkanéven forgalmazott stabil minőségű, cgf termékcsalád tagjait száraz (pellet és por), illetve nedves formában készítjük 
szabadegyházi gyárunkban. A magyar gazdáktól vásárolt, évi 1.1 millió tonna kiváló minőségű GMO mentes hazai kukori-
ca, és a több mint 100 év gyártási tapasztalat garantálja a Hungrafeed® Gold kiegyensúlyozott minőségét és ezáltal a mo-
dern takarmányozási igények legmagasabb szintű kielégítését. Takarmánytermékeink másik stabil pillére a csúcsminőségű 
Hungragerm® kukoricacsíra, amely magas olajtartalma miatt a keverék-takarmányok nélkülözhetetlen energiaforrása. A 
génmódosításoktól mentes kukoricából előállított fehérjekoncentrátum a Hungrafeed®Pro kukorica glutén, az igényes, 
magas szintű takarmányozás kihagyhatatlan alkotóeleme. Takarmánytermékeink felhasználásával csökkenti a költségeit, 
növeli állatai egészségét. Magyar kukoricából – Természetesen!

huntraco zrt. g szektor
935

2040 Budaörs, Kamaraerdei út 3.
Telefon: (36) 23/504-200 Fax: (36) 23/504-300
 (36) 30/485-9159
Web: www.huntraco.hu  E-mail: aniko.soos@huntraco.hu

Tevékenység: Keresse a Caterpillar gépeket mezőgazdasági kivitelben: teleszkópos rakodók, kompakt gumikerekes rako-
dók, csúszókormányzású rakodók, homlokrakodók, mezőgazdasági szerelékek széles választéka. Massey Ferguson gépek, 
Farmtech pótkocsik értékesítése és szervizelése. Cégünk magabiztos szerviz- és vevőszolgálati háttérrel rendelkezik Ma-
gyarország teljes területén.

h. wilhelM schauMann állattakarMányozási kft. e szektor
711

1094 Budapest, Liliom u. 11. 
Levélcím: 1094 Budapest, Páva u. 8.
Telefon: (36) 1/219-0572 Fax: (36) 1/219-0573
 (36) 20/219-1973
Web: www.schaumann.hu E-mail: info@schaumann.hu

Tevékenység: A H. Wilhelm Schaumann Kft. 1991 óta magyar takarmánypiaci szereplő, a Hülsenberg Holding magyar-
országi képviseletét látja el. A Holding főbb tevékenységi körei: késztakarmányok és takarmány-kiegészítők gyártása, 
forgalmazása valamennyi haszonállatfaj számára. A vállalkozáshoz „Ligrana” néven kapcsolódó savkeverék-előállító üzem 
hátterével biztosítjuk a piac számára a gabonatartósításhoz szükséges savkeverékeket, valamint az ivóvíz savanyítását és 
a takarmányok tartósítását szolgáló savkeverékeket. A cég profiljához tartozik még a probiotikumok előállítása takarmá-
nyozási célokra, valamint az élelmiszeripar számára. Európában piacvezető szerepe van a Bonsilage néven forgalomba 
kerülő silótartósítóknak, melyekhez a baktériumkultúrák előállítása szintén saját gyártóüzemben történik. Az utóbbi évek 
legdinamikusabban fejlődő területe a biogáz üzemek tervezése, kivitelezése és üzemeltetése területén ugyancsak piacveze-
tő szerepet szerzett a Hülsenberg Holding a nyugat-európai országokban.
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hygilux kft. iii. csarnok
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5121 Jászjákóhalma, Fő u. 6. 
Telefon: (36) 70/504-6691 Fax: (36) 57/660-267
 (36) 70/850-5188
Web: www.hygilux.hu  E-mail: kapcsolat@hygilux.hu

Tevékenység: 2018 a fejési higiénia éve a Hygiluxnál. A modern mezőgazdasági szempontok egyik kiemelkedő pillére a 
termelés ésszerű maximalizálása a környezettudatosság és a hosszú távú tervezhetőség figyelembe vételével. A tejiparban 
ez azt jelenti, hogy a gazdálkodóknak a lehető legtöbb jó minőségű tejet kell kinyernie olyan állatokból, amelyek a kom-
fortos körülményeknek köszönhetően az említett minőséget tartósan képesek biztosítani. A Hygilux Kft. termékei megbíz-
ható segítséget nyújtanak ezen célok megvalósításában. Ennek megfelelően mezőgazdasági partnereink igényeit is magas 
szinten szolgáljuk ki, szem előtt tartva a gazdasági és környezettudatossági szempontokat és előírásokat is. A Hygilux Kft. 
elkötelezett híve annak, hogy ezen szempontok minden körülmények között érvényesüljenek, legyen szó tejtermelésről 
vagy bármely más kapcsolódó folyamatról. Sikertermékünk, a Tenerella Green Line papírtörlő család például lehetővé 
teszi a tehenek tőgyének kíméletes tisztántartását, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a tejnyerés minőségi és mennyiségi 
szempontból is látványos fejlődést mutasson. Ugyanakkor környezetbarát is, hiszen újrahasznosított papírból készül. A 
Tenerella Green Line és a hozzá hasonló, a mezőgazdaság több ágát lefedő termékkínálat világosan kijelöli azt az ösvényt, 
amelyen egy modern gondolkodású gazdaságnak haladnia kell. A Hygilux Kft. és termékei pedig megbízható segítőtársa 
lesz ezen az úton. 

hypred hungária kft. iii. csarnok
305

2040 Budaörs, Baross u. 165/3.
Telefon: (36) 23/783-010  
 (36) 20/228-0376
Web: www.hypred.com  E-mail: agnes.berkes@hypred.com

Tevékenység: Az ARDIAN magánbefektetői társaság tulajdonában álló ANTI-GERM és HYPRED vállalatok 2017-es 
egyesülésével a világ harmadik legnagyobb, a fertőtlenítés, a higiénia és a takarmánykiegészítők piacán tevékenykedő 
szereplője jött létre. Az újonnan alakult vállalatcsoport több, mint 80 év tapasztalattal rendelkezik az élelmiszeripari és 
mezőgazdasági járványvédelemben, fertőtlenítési és higiéniai megoldások fejlesztésében, gyártásában és forgalmazásában. 
A két kulcsfontosságú szereplő egyesítésével az új vállalat még inkább megfelel az egyre növekvő szabályozási köve-
telményeknek és a változó ügyféligényeknek, teljes mértékben kihasználva a folyamatos és rugalmas piaci növekedés 
előnyeit. Még nagyobb hangsúly kerül a járványok megelőzésére, az antibiotikum-használat csökkentésére, valamint a 
nyomonkövethetőségi és termelékenységi követelményeknek való megfelelésre. 

társkiállító:
anti-germ hungary kft.
4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 98.
Telefon: (36) 20/228-0376 E-mail: agnes.berkes@hypred.com
Web: www.abrex.hu   E-mail: info@abrex.hu

iMpavidus trade zrt.  iii. csarnok
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3000 Hatvan, Szőlőhegy u. 21.
Levélcím: 3000 Hatvan, Balassi B. út 1.
Telefon: (36) 70/414-6781 
Web: www.impavidus-trade.com  E-mail: office@impavidus-trade.com

Tevékenység:  IMPAVIDUS Trade Zrt. - TERMéSZETES MEGOLDÁSOK AZ ÁLLATTENYéSZTéSBEN

Cégünk, az IMPAVIDUS Trade Zrt. különböző nyugat-európai gyártók természetes alapanyagú takarmánykiegészítőinek 
és állathigiénés termékeinek kizárólagos forgalmazója Magyarországon, Szlovákiában, Horvátországban, Ausztriában és 
Szlovéniában. Az állattartó telepeken felmerülő számos problémára kínálunk sokféle, természetes megoldást. Innovatív 
fejlesztésen alapuló termékeink használatával nemcsak a naturális termelési mutatók javulnak, hanem az elért nyereség is 
növekszik. Állatfaji portfóliónkat az alábbi megoldási kategóriák köré szerveztük: - Mikotoxinproblémák tökéletes megoldá-


