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Az ország magazinja

„Büszkék vagyunk a múltra,
de a jövőre építünk”
Az elkövetkező két évben új gyártóbázist hoz létre több mint 5 milliárd forint értékű beruházással az
idén 40 éves működését ünneplő Vitafort Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt. – mondta Kulik
Zoltán, a cég vezetője. A vele készült interjúból kiderül az is, hogy a tervezett üzemben mintegy 100 ezer
tonna koncentrátumot és takarmánykeveréket tudnak majd gyártani éves szinten.
Írta: Tóth László Levente

––Hogyan összegezné a 2020-as évet?
––A múlt év sok mindenre megtanított bennünket. Megtanított másként
gondolkodni, megtanított arra, hogy
milyen fontos élen járnunk a szigorú
intézkedések bevezetése, illetve végrehajtása terén. A COVID-19 betegség
okozta járvány például a termelésünket
nem érintette. Voltak megbetegedések
nálunk is, de ezeket nagyon hamar ki
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tudtuk szűrni. Több mint 20 fős országos szaktanácsadói stábbal, folyamatos
online meetingekkel tudtuk tartani
a kapcsolatot, meg tudtuk szólítani a
partnereinket. Elkezdtünk velük egy
újfajta kommunikációt is, ami most
már nekem is tetszik. A már meglévő
szakmai nyomtatott újságjaink mellett
egyedülálló módon elindult a Vitafort
TV, amellyel 600-700 partnerüket,

köztük több mint 400 nagyüzemet el
tudunk érni, el tudjuk hozzájuk juttatni
a gondolatainkat. Legyenek azok akár
negatívak, például egy alapanyagár
növekedéséből adódó áremelés vagy
alternatív lehetőségek, egy piaci körkép
vagy éppen új technológiák bemutatása. Ennek formája lehet például a
menedzsment részéről egy könnyed
beszélgetés formájában megvalósu-
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ló infomációközlés részünkről vagy
egy partnerünk bemutatása, akinek a
munkáját, tapasztalatait mutatjuk be a
YouTube internetes csatornán elérhető
Vitafort TV-n keresztül. Azt is érdemes
tudatosítanunk, hogyan nőnek az állattartás önköltségei, ahogyan azt is, hogy
most igen jelentős forrás kerül be az
agráriumba, nagyon sok pályázati lehetőség van, hosszú évek óta először jelent
meg úgy az állattartó telepek korszerűsítését segítő (ÁTK) program pályázati
kiírása, hogy eséllyel jelentkezhetnek rá

a nagyüzemek is. Ez nemcsak nekünk,
takarmánygyártóknak fontos, hanem
mindenkinek, aki állattenyésztésből,
állattartásból él. Ennek kapcsán is
látjuk, hogy a partnereink a nehézségek ellenére látnak jövőt és fantáziát a
tevékenységükben, mert szinte minden
partnerünk nyújtott be valamilyen
támogatási igényt, amit meglátjuk majd,
mikor bírálnak el.
––Hogyan nyitja ezt az évet a
Vitafort?
––A 2021-es az egyik legfontosabb
év a Vitafort Első Takarmánygyártó
és Forgalmazó Zrt. számára, hiszen
kerek évfordulót ünnepel a cég: 40 éve
működik, mint gazdasági társaság és
32 éve, 1989 január elsejétől elsőként lett
részvénytársaság a takarmánygyártók
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közül. Ezek akkora történelmi távlatok, amire
a magyar takarmányiparban egyedülálló
stabilitásunk – tulajdonosi háttér, fluktuációmentes vezetőség
mellett – méltán lehetünk
büszkék, régóta készültünk
is a méltó megemlékezésre.
Mert büszkék vagyunk a múltra, de
a jövőre építünk. Nem véletlen, hogy
évről-évre milliárdos kutatás-fejlesztési programokat futtatunk. Komoly
kutatásaink vannak például a Nemzeti
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Fehérjetakarmány Programmal kapcsolatban, de említhetem a rovarfehérjével
vagy a halakkal kapcsolatos kutatásainkat is. Halas projektjeinkkel most már
nemcsak a hazai, hanem az európai
kutatási porondon is ott vagyunk, spanyolokkal, franciákkal, amerikaiakkal
karöltve. Amellett pedig, hogy büszkék
vagyunk arra a tulajdonosi, dolgozói
stabilitásunkra, ami az egész magyar
takarmányiparban egyedülálló módon
már évtizedek óta jellemez minket,
nagyon fontos számunkra a kutatásfejlesztés mellett a fiatal korosztály is.
Minden évben veszünk fel gyakornokokat, fiatalokat, tehát képviselteti magát
a 20-as, 30-as, 40-es korosztály is a cégnél. Nemcsak a jubileum miatt fontos
azonban a Vitafort számára a 2021-es
év, hanem azért is, mert idén kezdjük el

a cég történelmének eddigi
legnagyobb beruházását.

ről?

––Mit lehet tudni er-

––A takarmánygyártás teljes vertikumát lefedő, új gyártóbázist építünk
fel a cég 12 hektáros dabasi
telephelyén. Jelenleg a gyártás
sok logisztikai folyamatot igénylő, 6-7
különálló egységként működő üzemmel valósul meg. A premix üzemünk is
például remekül gyárt még, nincs vele
semmi gondunk, sem kapacitásbeli,
sem egyéb. Ráadásul pontosan is gyárt,
de már 14 éves, ennyi idő pedig a hatékonyság terén, mondjuk energiafelhasználásban már jelentkezik. Az új üzem
beindítása után a régi üzemeinket is
tudjuk majd használni, de más célokra,
mint eddig, például raktározásra vagy
egyéb, akár kiegészítő termék gyártásra,
de ennek eldöntésére van még időnk.
Nem véletlen azonban, hogy az álmunk
az volt: az egész tevékenységünk egy
tető alá integrálódjon. Ez valósul meg a
több mint 600 tonna alapanyag befogadására alkalmas új üzemben. A több
évtizedre tervezett új gyártóbázis több
mint 5 milliárd forint értékű beruházása idén márciusban indul és 2022
december végéig be fogjuk fejezni. Nem
szorít az idő, a gyártás az építkezés alatt
is folyamatos. A beruházás keretében
1200 négyzetméter alapterületen kialakítandó, 40 métert meghaladó gerincmagasságú high-tech üzem „A-Z üzem
4.0”, nevében is utal arra, hogy A-tól
Z-ig mindent fognak benne gyártani, a
legtöményebb termékektől a tápokig.
––Van más célja is a fejlesztésnek a
hatékonyság növelése mellett?
––Ez a fejlesztés a nagymértékű
integráció mellett rendkívül fejlett,
Európában is csak 2-3 helyen létező
robotizációval is jár majd. A jelenleg
közel 2000 fajta terméket előállító cég
így „testreszabott” takarmányozást
nyújthat majd, akár az automatizált,
robotizált tehenészeteknek is. Úgy
véljük ugyanis, hogy az elkövetkező 4-5
évben a fejőrobotok mellett a robotizált
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takarmányozás is előtérbe kerül az
istállókban, amire a Vitafort az elsők
között kíván felkészülni az országban.
A beruházással nem a piacszerzés és
a termelés növelése a célunk, inkább a
versenyelőnyre fókuszálunk a jelenlegi
piacunk megtartása kapcsán, ahogyan a
milliárdos kutatás-fejlesztési programjainkkal is.

sa?

––Mekkora lesz az új üzem kapacitá-

––Az akár 30 féle végtermék ömlesztett tárolására is alkalmas új üzem
kapacitása éves szinten 100 ezer tonna
termék gyártását teszi majd lehetővé,

ez tápegyenértékben az egymillió
tonnát is meghaladhatja. Az új üzem
túlnyomórészt a robitizált takarmányozáshoz elengedhetetlen, úgynevezett
előkeverékeket, szuper koncentrátumokat készít majd, amely a teljes gyártás
60 százalékát is elérheti. Úgy tervezzük,
hogy a kapacitás mintegy 20 százalékában tömény termékeket, egységes és
komplett premixeket fogunk gyártani.
A fennmaradó 20 százalékot pedig a
kész-keveréktakarmányok és a tápszerek gyártása teszi ki. Lesz az üzemnek
egy digitálisan felszerelt Látogató
Központja is, ahol be tudjuk majd mutatni, hogyan is épült fel a gyár. Bár az
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országban működő takarmánykeverők
jóval több, mint 10 százalékának felújítását a Vitafort végezte el, az új üzemet
annak méretei és komplexitása miatt
nem a cég szakemberei építik. A jelentős
fejlesztést azért is tudjuk vállalni, mert
a Vitafort csoport az elmúlt tizenkét
évben óriási fejlődésen ment keresztül.
––Beszélne erről bővebben?
––Nagyon fontos nekünk, hogy a
korábbi Vitafort helyett ma már Vitafort
csoportról beszélhetünk. A Vitafort
csoport a fenti időszakban alkalmazottainak számát több mint kétszeresére,
400 főre, árbevételét csaknem négyszeresére, 35 milliárd forintra, az EBITDA-t
pedig több mint négyszeresére, 1,5
milliárd forintra növelte. Ez annak köszönhető, hogy a cégcsoport struktúrája
nagyon sokrétű. A Vitafort cégcsoport
éves szinten 980 ezer tonna tápegyenértéket értékesít belföldön, gabonakereskedelme 300 ezer tonnát tesz ki, továbbá
30 ezer hízót 5 millió liter tejet termel, a
laboratóriumokban 19 ezer mintát vizsgál, 180 ezer paraméterrel. Moldáviában
30, Romániában 25, Ázsiában 15 éve,
összesen pedig 16 országban van jelen.
––Hogyan néz ki a cégcsoport?
––A Vitafort csoport nyolc céget
tömörít, ezek közül hat Magyarországon, kettő pedig külföldön működik. A
Vitafort csoport anyavállalata a Vitafort
Zrt., leányvállalatai közül a Vitafort
Agro Ázsia Zrt. ázsiai projektekkel
foglalkozik, a Vitafort-Combifeed S.R.L.
Moldáviában, a Medicom S.R.L. pedig
Romániában működik. Az Encorn
Trade Kft. gabonakereskedelemmel,
a Kéleshús Kft. sertéstartással, a Béke
Agrár Kft. tejtermeléssel foglalkozik,
a laboratóriumi tevékenységet pedig a
Mikrolab Laboratórium Kft. és Vitafort
Kémiai Laboratórium végzi. A Vitafort
csoportnak nem leányvállalata, de
cégképviseletként a Farm Feed s.r.o.
Szlovákiában és Cseh Köztársaságban
exporttevékenységet végez a Vitafort
részére.
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––Mit emelne ki a korábban említett
sokrétűség jegyében?
––A múlt évben például a sertéságazatnak nem ment annyira jól, de
van egy nagyon komoly, 30 ezer hízó
kibocsátású sertéstelepünk, a Kéleshús
Kft. keretében, amelynek húsboltja és
vágóhídja is van. Ez a cég tavaly jó évet
zárt, de nem kiemelkedőt, míg a megelőző évben nagyon jó évet. A sertéspiac
2020 első félévében nagyon jól ment,
a második félévben viszont kevésbé.
Viszont van egy másik cégünk, az orosházi Béke Agrár Kft., amely szántóföldi
növénytermesztéssel és tejtermeléssel
foglalkozik. Ez a társaság kiemelkedő,
történelme egyik legjobb évét zárta.
Ugyancsak nagyon fontos nekünk, hogy
magunk is átéljük a piaci folyamatokat,
ahogyan a 2020-as évben például a
növénytermesztőknek nagyon jól ment,
így Orosházán nekünk is. Soha nem
látott árbevételt lehetett elérni például a
kukoricából, több mint 500 ezer forintot
hektáronként, de kiemelhettem volna
így a napraforgót vagy a repcét is.
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––Milyen volt a külföldi munka, a
COVID-19 betegség, a járvány, illetve a
járvány miatti korlátozások mellett?
––A Vitafort Agro Ázsia Zrt. összesen 75-80 millió dollár értékű programot kezel külföldön, Ázsiában. Ennek
a cégnek nagyon nehéz éve volt, hiszen
nem tudtunk megfelelő ütemben utazni, kevésbé tudtunk külföldre menni
és bizonyos dolgokat toltunk magunk

mensben, ugyanakkora lett az árbevételünk is. Az eredményt még nem tudjuk,
az előreláthatóan egy kicsit levesebb
lesz, hiszen az alapanyag ármozgás már
tavaly elkezdődött. Ezt tapasztaltuk a
gabonás cégünknél is, hiszen az Encorn
Trade Kft. is történelme legjobb évét
zárta, önmagában 14 milliárd forintot
árbevétellel és nagyon szép eredmén�nyel. A cégcsoport tekintetében tehát

„Ez a fejlesztés a nagymértékű integráció
mellett rendkívül fejlett, Európában is csak
2-3 helyen létező robotizációval is jár majd.”
előtt és ez most sincs másként. Nyilvánvaló, hogy a kialakult körülményekhez alkalmazkodnunk kell. De, hogy
szavamat ne felejtsem, természetesen a
legfontosabb a csoportban az anyacég,
a Vitafort Zrt., amelyről elmondhatjuk,
hogy 2020-ban szinte teljesen hasonló
évet zárt, mint 2019-ben. Ennek a cégnek a tevékenységét tehát a COVID-19
betegség lényegében nem érintette.
Ugyanakkora maradt a portfóliónk a
szarvasmarha, sertés és baromfi szeg-

összességében nagyon jól kiegészíti
egymást a sertéstartás, a szarvasmarhatartás és a növénytermesztés. Ahogyan
a gabonaszektor is a takarmánygyártással. Ez a komplexitás teszi lehetővé
számunkra azt, hogy a már említett 5
milliárd forint fölötti beruházásba bele
merünk fogni, hiszen ez a jövőnket
az elkövetkező húsz évre alapvetően
meghatározza. Nem véletlenül kezdtem
azzal, hogy a múltra vagyunk büszkék,
de a jövőre építünk.
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