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ADONYHÚS Kft. bemutatása

A sertéstelep 1970-ben épült, mint a „Március 21” MGTSZ
sertéstelepe. 1993-tól „Adonyhús” Kft néven működik. A telep 550
kocás. A kocaállomány magyar nagyfehér x magyar lapály. Erre a
koca törzsállományra kerül a pietrain duroc vagy Hungahyb 39-es
kan, melyekkel a végterméket (hízót) állítják elő. Kívülről csak a
hibrid kanok kerülnek be, tehát a telep zárt bakteriológiai
egységet alkot. Van egy hizlalda Rácalmáson is, ahová a
malacokat

innen

Adonyból

szállítják.

a

tápokat

saját

keverőüzemben állítják elő, évente közel 4000 tonnát. A hozzávaló
gabonát a Helianthus Kft-től vásárolják. A keverőüzem 5t/óra
kapacitású.
A takarmányozás a malacok egyhetes korában kezdődik, ekkor
babystartert kapnak. 20 napos kortól a választás (28.életnap)
után 14. napig prestarter malactakarmányt fogyasztanak, ezt
követően térnek át 100%-ban a malactápra, melyet a B battérián
kapnak a malacok 90-100 napos életkorig. Innen a malacok a
hizlaldába

kerülnek,

ahol

süldőtápot

kapnak.

A

malacok

vaspótlása 3 napos korban injekciós formában történik. A
hizlaldából 105-110 kg-os súlyban, 5- 6 hónapos korban
kerülnek a sertések levágásra. A vágás nagyobbrészt a saját,
felújított vágóhidunkon történik, ahol HACCP rendszer működik a
kiváló minőség elérése érdekében. A kisebb részt élve értékesítjük
különböző nagyvágóhidakra. A vágás utáni minősítéskor 56-59%
a színhús kitermelés, ami az alapja az Adony- Hús kft. jó
hírnevének.

Az „Adonyhús” Kft. mintegy 22 fő foglalkoztatásáról gondoskodik,
és a változó gazdasági helyzetben igyekszik talpon maradni,
rentábilisan gazdálkodni. Egyre növekednek az állatvédelemmel,
higiéniával, környezetvédelemmel kapcsolatos követelmények. Az
ehhez való igazodás jelentős beruházásokat igényel, melyet a kft.
állami támogatásra való pályázattal igyekszik végrehajtani a
továbbélés, fennmaradás, folyamatos magas szintű termelés
érdekében.

Szolgáltatások köre
Az „Adonyhús” Kft. saját alapanyagból állítja elő a hústermékeit.
A

sertéstenyésztésből,

hizlalásból

származó

állatokat

vagy

élőállatként, vagy levágott állapotban értékesíti a partnerei
számára.

A

vállalkozásnak

a

termelése

során

tehát

saját

előállítású sertéshúsra van szüksége. A 2011. évben előállított
sertés 4925 db volt, melyből elő állatként kb. az 55 % került
értékesítésre, feldolgozásra 45 % került. A közeljövőben egy újabb
beruházás keretében egy füstölő beüzemelése válhat valóra, így a
saját előállítású alapanyag termelést a sertéshús előállítást
növelni szükséges ahhoz, hogy megfelelő kapacitás kihasználtság
legyen. Az alapanyag növelést teljes egészében a Kft. saját
sertéstenyészetéből
felmerülő

kívánja

alapanyaghiány

megvalósítani.
esetén

a

Az

szomszédos

esetlegesen
10

km-re

található Cikolai Sertéstenyésztő és hizlaló ágazattól vásárolunk

élőállatokat. Az Adonyhús Kft. saját földterületekkel rendelkezik
összesen 226 ha területtel, melyen növénytermesztést folytat. A
megtermelt

termények

nagy

részét

a

sertéshizlalásnál

hasznosítják. Az előállított sertések 95-120 kg között kerülnek
értékesítésre, illetve 20 kg alatt malacként. 2011. évben 2378 db
malac és 4925 db hízó került ki a Kft. értékesítéséből.
A Kft tevékenységei:
•

sertéstenyésztés

•

állattenyésztési szolgáltatás

•

húsfeldolgozás, -tartósítás

•

haszonállat eledel gyártása

•

villanyszerelés

•

egyéb épületgépészeti szerelés

•

gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

•

élőállat nagykereskedelme

•

hús, húskészítmény nagykereskedelme

•

közúti áruszállítás

•

raktározás, tárolás

•

gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag
termesztése

•

saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

•

hús és húsáru kiskereskedelme

•

egyéb élelmiszer kiskereskedelme

Termékeink
•

élő sertés (hízó sertés, kiselejtezett koca)

•

hasított bőrös félsertés

•

tőke félsertés

•

sertés- máj, szív, tüdő, nyelv, vese, velő, köröm, fej, fejcsont,
csontozott fej, zsírszalonna, tokaszalonna, ipari szalonna,
bőrös zsírszalonna, zsír, tepertő

•

sütő kolbász (csemege, csípős)

•

disznósajt

•

extra disznósajt

•

bőrsajt

•

májas hurka

•

véres hurka

•

hideg májas

•

füstölt kolbász (csemege, csípős)

•

kolozsvári szalonna

•

füstölt paprikás szalámi
A pályázat célja

A LEADER pályázat keretében a húsfeldolgozást segítő eszközök
kerültek beszerzésre annak érdekében, hogy az előállítás során
azonos

minőségű

termékek

nagyobb

mennyiségben

is

előállíthatóak legyenek, elletve a megterhelő fizikai munkát egy
kicsit enyhíteni lehetett ezen eszközök beszerzésével.

A beszerzett eszközök:
1 db daráló W22/H82
250-300 kg/óra kapacitással, rozsdamentes kivitelben, kivehető
garattal, asztalra szerelhető kivitelben. 82 mm-es átmérőjű
tárcsával, Enterprice késkészlettel-egyélű kés + vágótárcsa, 3
fázisú motorral, 1,1 KW villamos teljesítménnyel, 10 literes
tartállyal, döngölőrúddal. Tömege 50 kg.
1 db keverő MIX 60 P

2 motoros kivitelű (edény és lapát), 3 fázisú vízálló kapcsolókkal,
alacsonyfeszültségű kapcsolótábla (24 V). 2 lapát forgásiránnyal.
1 db töltőasztal K-341
• Rozsdamentes kivitel
• Könnyű, esztétikus kivitellel párosuló nagy teherbírás
• Kiváló tisztíthatóság, higiéniai követelményeknek megfelelő
kialakítás
• Méretsor szerinti választék
• Méretezése: 800 x (1300+550) x 900 (+50-100)

1 db töltő H26pa
Megerősített tartállyal, térdműködtetésű start/stop funkcióval,
vízálló

kapcsolótáblával,

Rozsdamentes

acél

nyomásmérő

vázszerkezettel.

3

műszerrel
fajta

ellátva.

tölcsérátmérővel

szállítva 12, 20, 30 mm-esen.

1 db Webomatic Easy pack asztali vákuumcsomagoló
Nem

rozsdásodó

nemesacél/alumínium

szerkezet,

eloxált

alumínium kamra, hegesztőcilinder alkalmazása nagy hegesztési
nyomás alacsony vákuum esetén, akril üvegfedél szerviz barát
kivitelezés.

A pályázatban vállalt kötelezettségek:
A

pályázat

megvalósítását követően

a

szakmai

anyagot

a

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület rendelkezésére bocsájtjuk
annak érdekében hogy a honlapján közzé tudja tenni.
Az eszközök beszerzése után a Kft. egy nyílt nap keretében 2012.
november 23-án bemutatta a tevékenységét és az beszerzett
eszközöket munkavégzés közben is megtekinthették a látogató
vendégek.

A

meghívottak

között

volt

a

Mezőföldi

Híd

Térségfejlesztő Egyesület képviselője is és a munkaszervezete is.
A Kft. működése során létszámbővítést is tervezett melyet az 5
éves fenntartási időszak alatt végre is kíván hajtani, így a
beruházás részeként 2 fő új munkavállaló is alkalmazásra kerül a
jelenlegi 22 fő alkalmazotti létszám mellett.

A pályázat együttműködő partnerek bevonásával valósulhatott
meg mely partnerek a következők:
• Március 21 Mezőgazdasági Szövetkezet
• Angus Kft.
• Heliantusz Kft.
• Építőipari és Kommunális Szolgáltató Kft.
• Agroszervíz Kft.
A fejlesztés megvalósítását követően elérendő célok a Kft.
működése során
• Jobb minőségű áruk, magasabb hozzáadott érték növeléssel
• Húskészítményű termékek előállítása tekintetében 20 %-os
árbevétel növekedés realizálása
• 2 fő új munkavállaló foglalkoztatása (hátrányos helyzetű)
• térségben jelentkező igények maximális kielégítése
• munkavállalók fizikai igénybevételének a csökkentése
• új húskészítmények piacra juttatása
• húskészítmények marketingjének növelése
• házias ízek helyi termékek

A pályázati támogatás a IV. tengely LEADER program keretén
belül

valósult

meg

a

helyi

vállalkozások

fejlesztése,

új

szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése
célterület megjelölésével.
Az elnyert pályázati támogatás 2 343 540 Ft.
A támogatás intenzitása 60 %-os.
A beruházás nettó értéke: 3 905 900 Ft.
A beruházás bruttó értéke: 4 960 493 Ft.

