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opal média és kommunikáció bt.  iii. csarnok
303

1149 Budapest, Angol u. 34.
Telefon: (36) 30/1816-101 Mobil: (36) 20/314-5377
Web: www.agroinform.hu E-mail: barkoczi.bernadett@agroinform.com
Tevékenység: Agroinform.hu: Magyarország mezőgazdasági portálja!
- Naponta friss szakmai hírek, cikkek, tudósítások
- Gazdafórum - gyakorlati tapasztalatok első kézből
- Piactér ingyenes apróhirdetés-feladással, több, mint 96.000 ajánlattal
- Mezőgazdasági időjárás előrejelzés

orsZáGos mEstErséGEs tErmékEnYÍtŐ Zrt. i. csarnok
113

2100 Gödöllő-Nagyremete, 081/15 hrsz.
Levélcím: 2100 Gödöllő, Pf. 74.
Telefon: (36) 20/368-1110 Fax: (36) 28/430-449
 (36) 30/943-1059  E-mail: s.matyas@omtrt.hu
 (36) 30/4458-440 Web: www.omtshop.hu

Tevékenység: OMT Zrt. - 1960 óta a hazai állattenyésztés talpköve. Szarvasmarha, sertés szaporítóanyag termelés, forgal-
mazás; szarvasmarha, sertés, baromfi, juh-kecske, nyúltartás eszközök forgalmazása; fejőgépek és alkatrészek forgalmazá-
sa; ló és lovas felszerelés forgalmazása; cseppfolyós nitrogén, biológiai minta és nitrogén tárolók forgalmazása.
www.omtshop.hu; www.omtrt.hu; www.omtlabtech.hu

orvia maGYarorsZáG kft. 
iii. csarnok

307

6346 Sükösd, Szántópuszta 0537/48 hrsz.
Telefon: (36) 20/253-0884 E-mail: timea.rakoczi@orvia.hu

Tevékenység: Az ORVIA MAGYARORSZÁG KFT. víziszárnyas tenyésztéssel foglalkozik. Saját 
tulajdonú 3 db állattartó telepünkön mulard szülőpár állományokat termeltetünk. Éves kibocsájtásunk 2,5 millió napos 
gácsér, melyeket magyarországi partnerek felé értékesítünk. Emellett nagyszülőpár fokozatban az ORVIA francia tenyésztő 
központ pekingi kacsa, szürke lúd és fehér lúd fajtáit tartjuk és termeltetjük további telepeinken. Cégünk alkalmazotti lét-
száma 85 fő, utolsó éves árbevételünk 1,5 Mrd Ft. Szigorú higiéniai és járványvédelmi szabályokat tartunk be telepeinken 
a stabil állategészségügyi hátterű naposállat előállítása érdekében. Partnereinkkel való kapcsolatainkban törekszünk a 
hosszútávon fenntartható, mindkét fél számára előnyöket jelentő együttműködésre. Célunk a folyamatos fejlődés az infra-
struktúrát és a szakmai munkát tekintve is. Önmagunkkal szemben támasztott magas szintű elvárásainknak a folyamatos 
fejlődés képességével tudunk megfelelni. Hiszen tudjuk, hogy mindig lehet jobb! Jól képzett, megbecsült, elkötelezett mun-
katársakkal dolgozunk, akik szakmai fejlődését személyre szabott tervek mentén támogatjuk. Szenvedélyesen szeretjük a 
szakmánkat!

otp bank nYrt. 
ii. csarnok

218

1051 Budapest, Nádor u. 16.
Telefon: (36) 1/666-666  Mobil: (36) 70/902-6350
Web: www.otpbank.hu   E-mail: wohnere@ext.otpbank.hu

Tevékenység: Az OTP Bank számos egyedi megoldást kínál a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások számára, ezzel 
járulva hozzá üzleti elképzeléseik sikeres megvalósításához. Agrárfinanszírozási szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre.

panadditÍv kft. i. csarnok
118

2040 Budaörs, Gyár u. 2/127. 
Telefon: (36) 23/886-940 Fax: (36) 23/886-941
 (36) 30/976-7141 E-mail: rita.pataki@panadditiv.hu
Web: www.panadditiv.hu, www.takarmanyadalekok.hu, www.ivovizhigienia.hu
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Tevékenység: A több, mint 20 éves Panadditív Kft. teljes körű megoldásokat kínál az állattenyésztés és a takar-
mányozás különböző területén felmerülő problémákra! Az általunk forgalmazott termékek magas minőséget és ki-
váló ár-érték arányt képviselnek. Vállalatunk a legjobb takarmányadalék-gyártók vezető, hazai forgalmazója. Ki-
emelt partnerünk az AB Vista: Quantum Blue®- újgenerációs fitáz enzim, Econase XT® - NSP enzim, Vistacell 
élő élesztő, VistaPre-T szálastakarmány előkezelés. További forgalmazott termékeink a teljesség igénye nélkül:  
SLOTEN: magas minőségű zsír, fehérje és laktózforrás (Nuklospray és Nuklospray Yoghurt). INNOVAD: por és folyékony 
készítmények: savanyítók (Novibac, Novyrate, Novicid), penészgátlók (Novimold), toxinkötők (Escent), antioxidánsok 
(Novinox), pelletragasztó (Novipel), aromák-édesítők (Cibus, Mellis), KANTERS: itatásos réz és cink-kelátok, ivóvíz hi-
giénia (Aqua-Clean). HYSOLV: Intercid és Interkokask-hatékony fertőtlenítő és tisztítószerek. APC: porlasztva szárított 
vérplazma és hemoglobin. Továbbá színezők (GP Oro), egyéb fehérjekoncentrátumok. Figyelmébe ajánljuk a HYSOLV 
termékeit: Intercid és Interkokask-hatékony fertőtlenítő és tisztítószerek. Kérjük, látogasson el honlapunkra, ahol terméke-
inkről bővebb információt talál: www.panadditiv.hu! Termékeink egy részét webshopunkban is megvásárolhatja: www. 
takarmanyadalekok.hu! 

pannonia Ethanol Zrt. iii. csarnok
332

1051 Budapest, Zrínyi u. 16. I/1.
Levélcím: 7020 Dunaföldvár, Sas u. 7. 
Telefon: (36) 1/696-1500  Fax: (36) 1/696-2250
Web: www.pannoniaethanol.hu   Email: zslengyel@pannoniaethanol.hu

Tevékenység: A Pannonia Ethanol kukoricából bioetanolt és csúcsminőségű ta-
karmányt gyárt, üzeme a Tolna megyei Dunaföldváron található. A 2015-ben 
lezárult kapacitásbővítés eredményeként évente egymillió tonna kukorica feldolgozására vált képessé, melyből csak-
nem 450 millió liter bioetanolt és 325 ezer tonna magas fehérjetartalmú száraz törkölyt (DDGS), illetve 10 ezer tonna 
kukoricaolajat állít elő. A kukoricafelvásárlás ill. beszállítási folyamat modern logisztikával és rugalmas időablakos rend-
szerben zajlik, melyet minimális várakozási idő, kiváló közúti, vasúti és vízi megközelítés fémjelez. A Pannonia Ethanol 
célja, hogy a gyártáshoz felhasznált kukorica minél nagyobb részét családi gazdálkodásoktól szerezze be, az egész évben 
folyamatos felvásárlás és a kedvező pénzügyi feltételek pedig biztos piacot teremtenek a termelők számára. A jelenleg 
elérhető DDGS különlegessége az, hogy minőségét rendkívül szigorúan ellenőrzik, így nemcsak az garantált, ami mára 
alapvetőnek tekinthető Magyarországon, hogy génmódosításoktól mentes kukoricából állítják elő, hanem az is, hogy az 
alapanyagként felhasznált kukorica antibiotikumoktól és hormonkezeléstől is mentes. A folyamatok monitorozása biztosítja 
a DDGS szemcséinek optimális méretét is, ami kiemelten fontos a takarmány keverési arányai, íze és szállítása szempont-
jából, a Pannonia Gold alkalmazásával így a takarmányozás tervezhető és biztonságos, ennek köszönhetően elterjedése 
általánossá kezd válni. A Pannonia Ethanol Európa legnagyobb bioetanol gyártójaként évi közel 500 millió euróval járul 
hozzá a magyar GDP-hez, nevéhez 2000 vidéki munkahely megteremtése és fenntartása fűződik.

pap-aGro kErEskEdElmi és sZolGáltató kft. G sZEktor
943

2750 Nagykőrös, Alsójárás dűlő 1/a.
Telefon: (36) 53/552-283 Fax: (36) 53/552-284
 (36) 20/5013-521
Web: www.pap-agro.eu  E-mail: info@pap-agro.eu

Tevékenység: Nagykőrösön a vásártér mellett találják meg a vevők a Pap-Agro Kft. telephelyét, ahol a 
közel 8000 m2-es területen kibővült gépparkkal várják az érdeklődőket. A géppark mellett folyamatosan bővülő alkatrész-
kínálattal, teljes szervizellátással rendelkezik a cég. Erőgépek: MTZ, Chery, Same. Rakodógépek: Dieci, Avant, Sunward. 
Hígtrágya, trágyakezelés: Doda hígtrágyakezelés és kijuttatás gépei. Pótkocsi: Fliegl, Farmtech, AP, Ursus. Munkagépek: 
Lemken, Er.Mo, Quivogne, Zanon, Komáromigép, Helti, Ferroflex, Sasform. Permetezők: Lemken, Kertitox, Forrásgépek, 
Quivogne. Szálastakarmány: Fella, Lely ,Faza. Szárítók: Hetech, Zaffrani. Öntözőgépek: Western körforgó- és lineár ön-
tözőgépek, Forrás és Idrofoglia öntöződobok. Bioenergetikai üzletág: Irsa-Therm, Kavitációs kazán. Családias légkörben, 
baráti hangulatban várnak minden kedves érdeklődőt és vásárlót a cég dolgozói.
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pappas autó maGYarorsZáG kft. b sZEktor
416

1133 Budapest, Kárpát u. 21.
Telefon: (36) 62/553-985 Mobil: (36) 20/203-5737
Web: www.pappas.hu  E-mail: gabor.mihalffy@pappas.hu

Tevékenység: Hivatalos gépjármű márkakereskedés és szerviz teljes körű ügyintézéssel.

patEnto tErmékfEjlEsZtŐ kft. h sZEktor
1009

4431 Nyíregyháza, Anna u. 13.
Levélcím: 4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41. A/2.
Telefon: (36) 30/903-4705 
Web: www.patentokft.com E-mail: patentokft@gmail.com

Tevékenység: Régi terményszárítók korszerűsítése. Új Patento szárítók építése. Patento típusú gyártmányaink: rédlerek, 
felhordók, magtisztítók, hatásos porleválasztók, surrantócsövek cserélhető kopóbetéttel, sekély kivitelű rédleres garat. 
Engedélyezési és kiviteli tervek készítése.

pálfi jóZsEf mEZŐGaZd. és állatbiZtosÍtási sZakértŐ d sZEktor
603/1

1027 Budapest, Bem József út 6.
Telefon: (36) 70/701-3059 E-mail: ertekesites002@gmail.com

pEnda kft. G sZEktor
907

1158 Budapest, Késmárk u. 9.
Levélcím: 1625 Budapest, Pf. 65.
Telefon: (36) 20/999-7230 Telefon: (36) 1/415-2140
 (36) 20/999-7232
Web: www.pendakft.hu  E-mail: penda@penda.hu

Tevékenység: Teljes termékkínálatunk a www.pendakft.hu oldalon található! Fő termékeink: precíziós permetezők, szárí-
tók, szárzúzók, betakarító adapterek (szárzúzóval/összecsukható/sorfüggetlen) vetőgépek, rendsodrók.

prEsZtÍZs média d sZEktor
612

1045 Budapest, Nyár u. 57. IV. em.9.
Telefon: (36) 70/635-0716 Mobil: (36) 70/395-3267
Web: www.presztizs.com  E-mail: szerk@presztizs.com

Tevékenység: Magunkról: Agro Presztízs magazin:Hírt adunk a mezőgazdasági innovációkról, a vetőmagtermesztéstől az 
agrárgépek csúcsmodelljeiig, a biogazdálkodásról, a gasztonómiáról, a hazai borászatról, de teszteljük a falusi vendéglátást 
is. Egy olvasmányos, érdekes magazint szeretnénk eljuttatni olvasóinkhoz. Kapcsolat: 1045 Budapest, Nyár utca 57.IV.
emelet 9., weboldal: http://www.presztizs.com/agro.

pro-fEEd takarmánYoZási kEr. és sZolG. kft. ii. csarnok
228

2161 Csomád, Kossuth L. u. 42.
Telefon: (36) 28/541-031 Fax: (36) 28/541-035
 (36) 28/541-038
Web: www.profeed.hu  E-mail: h.karoly@profeed.hu
Tevékenység: Cégünk közel 20 éve keresi az újszerű innovatív termékeket, szolgáltatásokat, új megol-
dásokhoz vezető utat-utakat:
- Hidrolizált fehérjék: hatékony fehérje emésztés a növekedés kritikus szakaszaiban baromfiknál, és sertéseknél.
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- Redutox®:program a gazdasági állatok részére a mikotoxinok által okozott problémák megelőzésére,csökkentésére és 
kezelésére.
- A DIAMOND V Original XP egy fermentációs termék, amely válogatott száraz és nedves gabona magvak összetevői 
valamint sütőélesztő (saccharomyces cerevisiae) felhasználásával és szárításával készül, amely folyamat során az egész 
fermentációs anyagot megszárítják, ügyelve az élesztő összetevők, B vitaminok és más fermentációs tápanyagok épségé-
nek megőrzésére. Hivatalos AAFCO besorolás 96.8
Az élesztő kultúra* egy szárított termék amely összetételében az élesztőt és azt a táptalajt tartalmazza amelyen az élesztő 
fejlődött. A szárítás olyan körülmények között történik, amelyben az élesztő megőrzi fermentációs képességét.( Elfogadva 
1957) (GRAS) élelmiszer és gyógyszerbiztonsági minősített termék.Több mint 300 bioaktív anyagot tartalmaz .Felhasz-
nálása: Tejelő tehenészetekben a laktáció első 70 napjában jelentősen növeli a szárazanyag felvételt. A laktáció további 
folyamán javítja a takarmány hasznosulást. Minden állatfaj és kategória takarmányozásában javítja a termelési, immunbio-
lógiai, szaporodásbiológiai – ezáltal gazdaságossági mutatókat. Egyszerű, gyakorlatias felhasználás, gazdasági hatékonyság 
és biztos eredmények teszik a terméket széleskörűen hatékonnyá és elfogadottá világszerte. - Rumen magic: új koncepció 
a tejelő szarvasmarhák szárazanyag felvételének, és a bendő emésztési hatékonyságának fokozására.
- A Culina cup line Szabadalmaztatott és bizonyított technológia amely meleg, folyékony tejpótlót és prestartert biztosit 
a malacoknak.
- Antibiotikum kiváltás: újonnan összeállított, kipróbált koncepciónk a NANOSTOP; NANOCID termékek, melyekkel 
hatékonyan csökkenthető a sertésnevelésben felhasznált antibiotikumok mennyisége.
- Takarmánytartósítás és savanyítás: ProPhorce, ProSid és ProMyr termékcsaládok, saját fejlesztésű technológiával és 
több éves tapasztalattal.
- Új megközelítés a növényi stressz kezelésben Terra Sorb®, AminoQuelant® és Armurox® termékcsaládok.
JELSZAVUNK: „BE GREAT BY INNOVATIONS!” Célunk további innovatív termékek és a meglévő termékcsoportok 
fejlesztése a vásárlók igényei szerint!

társkiállÍtó:
Galldorf Zrt.
2376 Hernád, Köztársaság út 92.
Telefon:  (36) 29/374-250 Fax: (36) 29/374-639
Web: www.galldorf.hu  E-mail: info@galldorf.hu
Facebook: Agrogall Hungary Kft.

Tevékenység: Takarmánygyártás és forgalmazás. Full-fat szója gyártása és forgalmazás. Takarmányforgalmazáshoz kap-
csolódó szolgáltatások. Gabonafélék és különböző takarmány alapanyagok, takarmánykiegészítők nagykereskedelme. 
Sörárpa és szójabab vetőmag forgalmazása, integráció. Sertéstenyésztés és sertésintegráció. Logisztikai megoldások: közúti 
és vasúti szállítás, fuvarszervezés. A Galldorf Zrt. alapító tagja a Magyar Szója Nonprofit Kft.-nek és a 2016-ban megalakult 
Magyar Szója Egyesületnek.

porschE intEr auto hunGaria kft. b sZEktor
426

6724 Szeged, Sárosi u. 11.
Telefon: (36) 62/549-400 Mobil: (36) 30/907-0177
Web: www.porscheszeged.hu  E-mail: pbirta@porscheszeged.hu
Tevékenység: A Volkswagen Haszonjárművek két legfrissebb modelljét is elhozza a kiállításra. A megbízhatóságáról, inno-
vatív szemléletéről és magas minőségéről ismert márka bemutatja a gazdáknak legnagyobb és legújabb kisteherautóját, a 
Craftert, valamint a 2018-ban az év pickup-jának választott, prémium kategóriás, mégis páratlanul férfias, erős és állóké-
pes, díjnyertes Amarokot. A hatalmas kapacitású és teherbírású Crafter kategóriája egyetlen járműve, amely első-, hátsó 
vagy összkerékhajtással is rendelhető, akár automata váltóval is. Kiváló ár-érték arányán tovább javít a tucatnyinál több, 
opcionális vezetőasszisztens-rendszer, a praktikus és komfortos megoldások egész sora, az erős és dinamikus, a legszigo-
rúbb környezetvédelmi szabványoknak is megfelelő motorválaszték. A kategóriájában szintén egyedi képességekkel bíró, 
megjelenésében letagadhatatlanul Volkswagen jegyeket hordozó Amarok azoknak a szívét fogja megdobogtatni, akik a 
minőségről, teljesítményről és stílusról akkor sem akarnak lemondani, amikor útjuk a határba, a földekre vezet, esetleg 
kimondottan sűrűn közlekednek „off-road" jellegű terep- és útviszonyok közt. A férfias pick-up mindenekelőtt teljesítmé-
nyével emelkedik ki a pick-up szürke tengeréből: az Amarok az egyetlen, amelynek motorválasztéka kizárólag 3.0 V6-os 
„erőművekből" áll, akár 224 LE teljesítményű kivitelben is megrendelhetjük. Az Amarok nem okoz csalódást a férfias 
autók kedvelőinek! 



53

purtEch kft. b sZEktor
408

7700 Mohács, Arany J. u. 12/A. Levélcím: 7700 Mohács, Középmező u. 8. 
Telefon: (36) 20/2035-151 
Web: www.purtech.hu  E-mail: info@purtech.hu
Tevékenység: Épületek utólagos hő- és vízszigetelése.

raiffEisEn bank Zrt. iii. csarnok
341

1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Telefon: (36) 80/488-588 
Web: www.raiffesen.hu  
Tevékenység: A Raiffeisen Bank  nemzetközi hátterű pénzintézet, amely a lehető legszélesebb termékpalettával és egye-
di, testreszabott konstrukciókkal várja meglévő és jövőbeni partnereit. Elkötelezett agrárfinanszírozó bankként, kiváló 
piac- és áruismerettel, valamint partneri kapcsolatokkal a mezőgazdaság valamennyi szereplőjének nyújtja finanszírozási 
szolgáltatásait - a termelés, értékesítés, kereskedés, feldolgozás és az export területén.

rm hajdú hunGarY kft. G sZEktor
957

4132 Tépe, Fő u. 8.
Telefon: (36) 30/2780944 E-mail: rmhajduhungary@gmail.com

rEti hunGarY kft. iii. csarnok
351

6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 181/a.
Telefon: (36) 76/504-269 E-mail: reti@retihungary.hu
Web: www.retihungary.hu
Tevékenység: Kerítésre van szüksége? Gyártóként a legjobb árat garantáljuk! Jó minőség, szakértelem, 
kiváló ár-érték arány, óriási kiegészítő választék. Lépjen kapcsolatba velünk!

rubin informatikai Zrt. iii. csarnok
360

1149 Budapest, Egressy út 17-21.
Telefon: (36) 1/469-4020 Fax: (36) 1/469-4029
Web: www.rubin.hu  E-mail: titkarsag@rubin.hu
Tevékenység: Hatékony megoldásokkal a jövőért! Rubin Informatikai Zrt. A mezőgazdasági gazdálkodást támogató szoft-
verek és hardverek használata az energia és a fenntartási költségek csökkentésére. Több mint 6000 berendezés, 1,5 
milliárd HUF energiamegtakarítás és 6 millió ügyfél napi 40 millió tranzakciójának kezelése. Ajánlat: infrastruktúra-me-
nedzsment, épületfelügyelet, átszellőztető rendszer és energiamonitor a mezőgazdasági cégek részére. www.rubin.hu

társkiállÍtó:
Govern-soft kft.
7030 Paks, Váci M. u. 3. fsz.2. Pf. 98.
Telefon:  (36) 75/675-454 Fax: (36) 75/677-455
Web: www.govern-soft.hu E-mail: info@govern-soft.hu

Tevékenység: A Govern-Soft Kft. mezőgazdasági gépészet területén dolgozó mérnökök bevonásával egy új dimenziót 
teremt a gépek üzemeltetése és karbantartása terén, melynek informatikai támogatását a PowerOps alkalmazás adja, a 
szakmai támogatást pedig mezőgazdasági szakértőink évtizedes szakmai gyakorlata biztosítja. www.govern-soft.hu

Energy control kft.
2151 Fót, Kincskereső u. 8/b.
Telefon:  (36) 30/302-3847 
Web: www.energycontrol.hu E-mail: info@energycontrol.hu

Tevékenység: Az Energy Control Kft energetikai auditokkal, energiacsökkentési programok kidolgozásával energetikai 


