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í. Fályázó benutaíása

Az AGRCBl§N'§ Kft, magyar tuiajcionú, a Dá|-Alíóldi Régicban működő agrárvállalkozás,
TevékenYségét 1994-ben kezdte meg, szék-és teiephelyei na&-xist<un megy§, Jánoshalma Az iJNló§csatlakozási tárgYalások idejében a környezetünkben- mondhatni az ös§zes-minőségi színvonalat képezőállaitartÓ teiePet felvásárolták a tŐkeerós társaságok a kedvezó piaci kilátások miatt. Á szarva*murha telep- és az állomány *értékesítését kÖvetóen a társaság fő tevékenységi köre a szántóföldi növénytermesztóslett, A gyÓkereket ei nem hagyva, 2013-tól úiaól az állattenyésztési tevékenység íoiytatá§a ffiellettdÖntÖttÜnk, PulYkahízlalást másodiagosan juhtartást folytatva. Társaságunk a pulykaneveléshez,
hizlaláshoz szüksége§ Ótakat hosszútávú bérleti szezódéssei hasznáíja. az állatok felnevelése ás hízlalásaszerzódéses jogviszony alapján áliaitenyésztósi szolgáltatás nyirjiásával történik ,{mortizálódotttechnológiával rendelkezó és leromlctt épíiészeti állapotú ölakat az Agroprodukt kfttól béreijük, melyekka;,nplett íelújítésre szc;"ulnak, Ezek az ólak a 1970-es áv*k kőzepén épultek.

2. Felhívás bemutatása

Magyarországon az áliattartók jelentős része elavult épületekben, korszerűtlen technológiával ésn]agas iermeiési kÖitségeKKei kénytelen doigozni l\ Feinívás aiapveió célja a naromfitafió gazciasáEoitversenyképességének javítása, az ágazat íogiaikoztatotti szán^lának növelése és a hozzáadott ártáktermeiésének fokozása Új. innovativ és Környezetbarát technológiák elterjesziésének támogatása révén. AFeihívás a Íogialkoziatottr létszám novelésóvel hazz$árul a to"gtatt<oztatotti ráta mértékének az Európa2s20 §tratégiában elhatározott és Magyarország álial is célui kitűiott 7la/o_ratöfténő növeléséhez,A 3aromfiiariÓ iel*pek karszerÚsítése, VP2-4,1.1.2-16 kódszánrú páiyázat feihívása több teruleten kívánhozzájárulni az állattartó telePek versenyképességének növeiéséhez. Leh*tóség nyílt az áilattartásra,vaiamint az eiőállított termék kezelésére, tárolására szoigáló épületek, épitmények létrehozására,kialakítására, továbbá építéssel nen. járó pro.1ektek **guuióuitáuára is áZ áíl€ttartáshoz kapes*lódóeszkÖzÖk, géPek beszerzésón keresztül. Az áliaitanás erófon"ás-hatéxonyságának javulása többek között afajlagos energiafelhasználás csökkenését eredrnényezi, ezér,t jei*rr Felhívás különös*n épít az áitattartóiát+sítrnányek minden ail,al-r lrányú beruházására, arnely a hatákon5labb energiafelh*sználást hivatatt*lősegiteni, Ennek megfeleiően az állaitartó telepek létesíirnényeinek épüietener-getikai, ópüleigépászetifelújitása, technolÓgiáinak korszerűsítése, valarnint . *"gilui* energia hásznosítására ir.ányuiótechnológiák beszerzése is támogatásra került,
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Az Agrobisnis Kft. ÁfiattartÓ telep karszerúsítése az Agrobisnis Kft-ben című pályázata ieijesfiagas színvonaion teljesítette a Felhívás kritériumait, illetve a páiyázatban kitűzött célokat,

3_ Froqekt bemutatása

Az Agrobisnjs Kft, prolektjének keretében megvalósult a jelenleg leromlott áilapotban lévő 7-8.sz.
barornfiÓlak felújítása. Az Ólak északi és déli iégtere is, 855,95 m2/légtér nagyságúak, valamint a légterekkÖzÖtti részek 35,03 m2. Az érintett ólak nyelegtetős,piilérvázas,aiél rácsos tartós,egyhajós
csarnokszerkezetek, A§aPozásuk feltehetóen ponta|apozássai kószült, A.z összekötö rész iapCI§tető§
kjalakításÚ, A meglévÓ vázkitöltő falak, héjalások és nyílászárók áilapota erősen lelomiott, felújításra.korszenjsitésre szorult. Üj szerkezetek, szellőztetési-és hűtési technológia keruitek beépítésre azenergetikai igénYeknek nregíelelően, A felújítás nem érintette a meglévő teherrnordó szerkezetet,
tÖbbletteher a meg|évó tartÓ§Zerkezetekre nem kei"ult, A 7-s. sz" baromfiólak feiulítása során azálmennyezet bontásra kerult, a palatető bontása után tetőpanei került beépítésre, a íalaeat bontása után újápítése valósu|i meg va|amint ú; ipari padlÓ is készüit. Ezen feiül a 7-8,sz. ólak közötti rész rendbetételóre issor kerÜit, SzigetÜzemű naPelemes rendszer telepítése vaíósuit rneg, az épülei viiiamos energiaren<íszerér*
rásegífue végzi rlunkáját.

,jelen Íej|esztós alapvetó cétkitűzése volt a megiévó elavult ólak kiváltása új - modern etető,szel|őzés * éshőmérséklei vezérléssel elláiott ólpárak kialakításával. Mindez biztosítja, hogy a major egyáb épületeiben
megvalósulÓ eurÓPai színvonalú barcr"níitenyésztés valósulhasson meE, megfelelve rnaredéktaianu{ aHA§CP és az eurÓPai uniÓs előírásoknak. Mindezen technoiógiák és épűtet r;atakitásox biztosítják aza§Yag-, energia-, viztakarékosság, eróíorrás-íelhaszná|ás hatékonyság növeiését és a környezeti
í*nntarihatóságnak a teijesülésát.
A projekt eredményeképpen elkészÜit 4 db egyenként 856 m2itéEtér baromfitartó ói, me|y olyanpáratarlalom * és hőmérséklet szabá|yozást képes biztosítani. mely csökkenii az elhu|lások számát. amiálla§óiéti és gazdasági szempontbó| egyaránt íontos.

A Íejlesztésekei, felújításokat Úgy bonyoiítottuk le, hogy a költséghatékonyság elve érvényesült, azaz avisel*ndŐ kÖltségek a lehető legnagyobb eredménnyel jártak. a iegt<eovezőbb ár-on valósultak megSzellőztetésre és hűtésre egY klímakomputer áital vezéielt MTT rendszert alkalmaztunk, amely magábafogiaija az átmenet! és az alagútszellőzési rendszert is. A megoidás automaiikus légbeejtést tartalmaz. Arendszer a beállított paraméterek alapján automatikusan vált át a keresztszeilőztetési rendszeralagútszellőztetés! rendszerbe és fordítva. A minimumszeiiőzésről 3 db egyfázisú 18 000 rn3lóralégszállítási teljesítménnYel rendelkező váltazó íordu{atú ventilátor gondoskodik, melyekhez tartozó}égbeejtást az oldalfalba éPÍtett 13 db 857-373 mm keresztmetszetű szigeteli légbeejtó biztosí§a. Al*gbeejtők rnozgatását 5 rnm-es acél Pálcával végezzük. Az aiagútszeilőzés esetén a |evegő mozgatásáróla tűzfa|ba éPÍtett 4 db 44.000 ;T:3/Ór'a légszái|ítási te§esítrnónnyel rendelkező ventilátor gondcskodik. Alégbeejtést az éPÜlet oldaiÍalaiba épített 6 db szigetelt légbeejtő isalu biztosítja. A vezérlést egy komputer
végzi az istáilóbán. Az eiindított ventillátorokkal összhangúan nyitja a iégbeejtőt, vezér|i a fűtést és a hűtést,

Beszerzésre kerult tovább egy M|TSUBlSHl FG25FJ GREND|A ES típusú, homlokrakodós, 2,5 t gázüzemű
t*rgonca, an':elY gYcrs, tartÓs és kivételesen erős a magas t*rmelákenyság, az alacsony kibocsátási szintás a kivételesen alacsoi,iy zajszint erós kombi;:ációját biztosítja.
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A prqekt keretében a nyilvánosság biztosításának feltáte|ei is manadéktalanul te§esűliek a ,,§zéchenyi2020Vidákfejlesztési Program 2aW-2a2a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kotelezettségái,, es Árc"Úti
KézikÖnyvében fcglaltak szeri5t. 1 cb .,B" típusú tábla e|készitése ás e|helyezés+. hcnlapunkcn a
Projekthez kaPcsolÓdÓ tájékoztatÓ megjelenítése és folyamatos frissítése a prqekt fizikai zárásáig,
sajtÓkÖzlernénY kikuldése a Projekt zárásárőlés a sajtómegjelenések összegyűjtése. kommunikációs oó|ra
alkalmas fotÓdokumgntáciÓ készítése. rÉRxÉpTÉn tettoltese a proiekthez kapcsolódó tartalommal. 1 db
,,D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése.

4 Eredméni,,clibcnutatása.

A megvalósított technikai Újítás eredniényeként a puiykák neveláséhez korszerűbb körülményeket
biztosíiunk. A projekt eredménye ezen felül a foglaikoztaiotti látszámunk emelése, 4 fóvel bóvítettúk
megiévö állományunkat,

A msgvaiósuló projekt srecményeképpen több pozit!r, hatá§t is vár"hatunk, ke,;esebb ilietve
környezetkímélőbb trágya keletkezik A technoiógiai víz szakszerűen, zárt rendszerben való kezelése
valósulmeg.

Az állatsűnjség nregváliozása segíti az Európai unió előirásainak betartását. Az automatizált szellöztetés
által az állaiok kÖzézetét 1avítÓ r'endszeri tudunk biztosítani. A bennálló állai korának meEfe|eiő klimatizáll
*Ptin:ális kÖrnYezet kialakításái szintér'; biztosíijuk, A pulilka számára enerEiatakerékos fényszabáiycaés
kerÜlt kialakításra, mely megfeleiő hullámhosszúságú és hőmérsék|etű íényt bocsát ki. opimáiis
darabszámú, szabályozott etetörendszert alakítottunk ki,

Társaság stratágiai célkitűzése, egy stabil. megbízható eég működtetése, mely bizalmat keit mind a
nr*grendelőkbenlpartnerekben, mind a rnunkatársakban, Elképzeléseink megvalósiiásához állandó
f*jlesziések szÜkséges*k mind eszküzállonrány- nrind szakernLrer gárda tekinteiéhen. f isődleges
szemPonÍként kezeljÜk a megrendelói igények teijes kóni kielégítését, szem előtt tertva a foiyamatos
i'negújulást és termékíejiesztést a piaci igényekhez igazodva, Ezért igyexszünk a kor követelményeinek
megfelelÓ rnunkakÖrÜlményeket és képzéseket biztosítani minden munkatársunk számára. A Agrobisnis Kft
hosszútávú versenyképességét a korszerű technoiógia és a kiváió szakembergárda biztositia.

Mindezek a Pozitívurnok hozzájáruinak az Agrobisnis KTi, sikeres és szakmaiiag magas szintű
műkÖdéséhez. Továbbá hozzájárulnak az értékesítésból származó árbevétel eme|kedóséhez azáltal, hogy
szakrnailag kimagasló körulmények között, hatékonyan tenyésztünk baromfit,

A létrejött fejlesztés hosszútávú, megtérulését az elkövetkező években váryuk

TársasáEunk céíja, hogY tudatosítsuk az emberekben a minőség íontossáEái, valamlnt azckban az
emberekben, akikben még nem alakult ki a minőség iránti igény ezt kialakítsuk, melyhez je!e:-r fejlesztás
áital biztosított minőségi munkaköülrrrény nagymértékben bazzájárul. A fejlesziés során rnegvalósuló
fei{ijítás illetve a technológia innovativ, hatékony megoldást jeleni cégünk számára.
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