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A Kedvezményezett neve:

Agroprodukt Kft.

A pályázati felhívás neve, kódszáma:

Baromfitartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1 .1,2-16

A projekt címe:

Baromf itartó telep korszerű

A projekt azonosító száma:

1777613sB7

A szerződött támogatás összege;

73 991 313 Ft

A támogatás méftéke:

50%

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2019.06.30,

1.

s

M

ítéseaz Agroprod u kt Kft-nél

Pályázó bemutatása

Az

Agroprodukt Kft. magyar tulajdonú, a Dél-Alföldi Régióban meghatározó szerepű

agrárvállalkozás. Tevékenységét1993-ban kezdte meg, szék- és telephelyei Bács-Kiskun megye,
Jánoshalma. Működési formája több személyes kft. Az alapítók szakirányú végzettségű személyek.
Magasan képzett a mezőgazdaságban több évtizedes tapasztalatot szerzett vezetók irányítják a szakmai
munkát. Elsődleges cél, az erre a térségrejellemző kis földtulajdonokkal - ugyanakkor termelési, tárgyi
feltételekkel nem - rendelkezök földtulajdonait összefogva bérleti rendszerben termeljen. Azoknak a
földtulajdonosoknak,
biztosít.

akik nem kívánták bérbe adni földingatlanaikat

teljeskörű mezőgazdasági szolgáltatást

A társaság növénytermesztési tevékenységét1791 ha-on végzi, 1523 ha-on mezógazdasági szolgáltatást
végez. Évente kb. 19OO0 t, összesen 65-70 féle tápot gyárt. A növénytermesztést a világ élvonalába larIozó
John Deere technikával végzik,
Dolgozói létszáma a kezdeti 40 főről 124 főre növekedett. Az Agroprodukt Kft. árbevétel és létszámadatai
alapján a klasszikus értelembe vett középvállalkozást képviseli az országban. Jellemzője a maximális
kapacitás kihasználása, ruga|mas alkalmazkodás a változó piaci igényekhez.
Az Agroprodukt Kft. fótevékenysége a baromfitenyésztés. Árbevétel 32,02 o/o-át a pulykanevelésből és
hizlalásból származó bevétel teszi ki. Az állattenyésztési telepeken évente több, mint 200 ezer db tojó és

bakpulyka előnevelése

és hizlalása

történik.

A

cég jelenleg

a

hizlalás egy részétamortizálódott

technológiával rendelkezó, leromlott állapotú 1970-es években épült ólakban folytatja, melyeket kiváltana a
projektbe betervezett kom plett felúj ításra szoruló na gylégterű ólakkal

2.

Felhívás b.emutatása

Magyarországon az állattartók jelentős része elavult épületekben, korszerűtlen technológiával és
magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni. A Felhívás alapvető célja a baromfitartó gazdaságok
versenyképességénekjavítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték
termelésénekfokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.A
Felhívás a foglalkoztatotti létszám növelésével hozzájárul a foglalkoztatotti ráta mértékénekaz Európa
2020 Stratégiában elhatározott és Magyarország által is célul kitűzött 75%+a történó növeléséhez.
A Baromfitartó telepek korszerűsítése,VP2-4.1.1.2-16 kódszámú pályázat felhívása több területen kíván
hozzé!árulni az állattarIó telepek versenyképességéneknöveléséhez, Lehetőség nyílt az állattartásra,
valamint az előállított termék kezelésére,tárolására szolgáló épületek, építményeklétrehozására,
kialakítására, továbbá építésselnem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó
eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javu|ása többek közÖtt a
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fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen

építaz állattartó
létesítményekminden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott
elősegíteni. Ennek megfelelóen az állatlartó telepek létesítményeineképületenergetikai, épületgépészeti

felújítása, technoló9iáinak korszerűsítése, valamint
technológiák beszerzése is támogatásra került.

a

megújuló energia hasznosítására irányuIó

Az

Agroprodukt Kft, Baromfitaftó telep korszerűsítése az Agroprodukt Kft-nél című pályázata teljes
mértékben, magas színvonalon teljesítette a Felhívás kritériumait, illetve a pályázalban kitűzött célokat.

3.

Projekt bemutatása

Az Agroprodukt Kft. projektjének keretében megvalósul a jelenleg leromlott állapotban lévő 1-2.sz. baromfi
ólak déli légterei, valamint a 6.sz. baromfiól északi légterénekfelújítása, Azőlak légterei 855,95 m2llégtér
nagyságúak" Az érintett ólak nyeregtetős, pillérvázas, acél rácsos tartós, egyhajós csarnokszerkezetek.
Alapozásuk feltehetóen pontalapozással készült. Az összekötő rész lapostetős kialakítású.A meglévó
vázkitöltő falak, héjalások és nyílászárók állapota erősen leromlott, felújításra, korszerűsítésre szorul, mely
során elbontásra kerülnek és új szerkezetek, szellóztetési- és hűtési technológia kerülnek beépítésreaz
energetikai igényeknek megfelelően. A felújításnem érinti a meglévő teherhordó szerkezetet, többletteher a
meglévő tartószerkezetekre nem kerül.

Napenergia: villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek telepítése,az épület villamos

energiarends zerére csatlakoztatva, ráseg ítve végzi munkáját.

A fejlesztéseket, felújításokat úgy bonyolítottuk le, hogy a költséghatékonyság elve érvényesült, azaz a
viselendő költségek a lehetó legnagyobb eredménnyel jártak, a legkedvezőbb áron valósultak meg.
Szellőztetésre és hűtésre egy klímakomputer által vezérelt MTT rendszert alkalmazunk, amely magába
foglalja a minimum az átmeneti és az alagútszellőzési rendszert is. A megoldás automatikus légbeejtést
tartalmaz. A rendszer a beállított paraméterek alapján automatikusan vált át a keresztszellőztetési rendszer
alagútszellóztetési rendszerbe és fordítva. A minimumszellózésről 3 db egyfázisú 18.000 m3/óra
légszállítási teljesítménnyel rendelkező változó fordulatú ventilátor gondoskodik, melyekhez tartozó
légbeejtést az oldalfalba épített13 db 857-373 mm keresztmetszetű szigetelt légbeejtó biztosítja. A
légbeejtók mozgatását 5 mm-es acél pálcával végezzúk.Az alagútsze|lőzés esetén a levegő mozgatásáról

a lűzíalba épített4 db 44,000 m3/óra légszállítási teljesítménnyel rendelkező ventilátor gondoskodik. A
légbeejtést az épület oldalfalaiba épített6 db szigetelt légbeejtó zsaluk biztosítják, A vezérlést egy

komputer végzi az istállóban. Az elindított ventillátorokkal összhangban nyitja a légbeejtót, vezérli a fűtést
és a hűtést.

Jelen fejlesztés alapvetó célkitűzésevolt a meglévő elavult ólak kiváltása új modern etetórendszerrel,
szellőző- és hómérsékletvezérléssel ellátott óIakkal. Mindez biztosítja, hogy a major egyéb épületeiben
megvalósuló európai színvonalúbaromfitenyésztés valósulhasson meg, megfelelve maradéktalanul a
HACCP és egy európai előírásoknak. Mindezen technológiák és épület kialakítások biztosítják az anyag-,
energia-, víztakarékosság, eróforrás-felhasználás hatékonyság növelését; és a környezeti
fenntarthatóságnak

a teljesülését.

A projekt eredményeképpen elkészül 3 db egyenként 856 m2llégtér baromfitartó ól, mely olyan páratartalom
- és hőmérséklet szabályozást lesz képes biztosítani, mely biztosítja az elhullás csökkenést, mely állatjóléti
és gazdasági szempontból egyaránt fontos.
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A Projekt keretében a nyilvánosság biztosításának feltételei is maradéktalanul teljesültek a ,,Széchenyi2o20
Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei" ÉsArculati
KézikÖnyvében foglaltak szerint: '1 db ,,C' típusútábla elkészítéseés elhelyezése, honlapunkon a
Projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig,
sajtókÖzlemény kiküldése a projekt zárásáről és a sajtómegje|enések összegyűjtése, kommunikációs célra
alkalmas fotódokumentáció készítése,tÉRXÉPTÉR
teltottese a projekthez kapcsolódó tartalommal.
Eredmények be

A

m

utatása

:

megvalósított technikai újításeredményeként a pulykák neveléséhezkorszerűbb körülményeket
A projekt eredménye ezen felül a foglalkoztatotti létszámunk emelése, 2 fővel bóvítettük

biztosítunk.

meglévő állományunkat.

A

megvalósuló projekt eredmónyeképpen több pozitív hatást is várhatunk. Kevesebb illetve
A technológiai víz szakszerűen, zárt rendszerben való kezelése

kÖrnYezetkímélőbb trágya keletkezik.
valósul meg.

Az állatsűrűség megváltozása segíti az Európai Unió, előírásainak betartását. Az automatizált szellőztetés
álLal az állatok közérzetétjavító rendszert tudunk biztosítani. A bennálló állat korának megfelelő klimatizált,
optimális környezet kialakítását szintén biztosítjuk. A pulyka számára energiatakarékos fényszabályozás
kerÜlt kialakításra, mely megfeleló hullámhosszúságú és hőmérsékletű fényt bocsát ki. optimális

da ra bszá m

ú, szab ály ozott etetőrend szert

a la k

ítottu n k ki.

Társaság stratégiai célkitűzése,egy stabil, megbízható cég működtetése, mely bizalmat kelt mind a
megrendelőkben/partnerekben, mind a munkatársakban. Elképzeléseink megvalósításához állandó
fejlesztések szükségesek mind eszközállomány, mind szakember gárda tekintetében. Elsődleges
szemPontként kezeljük a megrendelői igények teljes körű kielégítését,
szem előtt tartva a folyamatos
megújulást és termékfejlesztést a piaci igényekhez igazodva. Ezért igyekszünk a kor követelményeinek
megfelelő munkakörüIményeket és képzéseket biztosítani minden munkatársunk számára. Az Agroprodukt
Kft. hosszútávúversenyképességéta korszerű technológia és a kiváló szakembergárda biztosítja.

a

pozitívumok hozzájárulnak az Agroprodukt Kft. sikeres és szakmailag magas szintű
Mindezek
műkÖdéséhez, Továbbá hozzé4árulnak az értékesítésbólszármazó árbevétel emelkedéséhez azáltal, hogy
szakmailag kimagasló körülmények között, hatékonyan tenyésztünk baromfit.
A létrejött fejlesztés hosszútávú, megtérülésétaz elkövetkezó években várjuk.

Kiemelt célunk, hogy tudatosítsuk az emberekben a minőség fontosságát, valamint azokban az
emberekben, akikben még nem alakult ki a minóség iránti igény ezt kialakítsuk, melyhez jelen fejlesztés
által biztosított mihőségi munkakörülmény nagymértékben hozzájárul. A fejlesztés során megvalósuló

felújítás illetve a technológia innovatív, hatékony megoldást jelent cégünk számára.

Farkas András, ügyvezető
Agroprodukt Kft.
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