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Növénytermesztés, állattenyésztés, keve rék
ta kar mány és fullfat szója gyártás, sör árpa, 
szójabab, cirok és sertés integráció, lo gisz tikai 
megoldások. Ezek az elmúlt évek ben szá
mos díjat és elismerést elnyert Galldorf Zrt. 
vezetésével működő cégek tevé keny sé gei, 
melyekre a tulajdonosok és a cég csoport 
mun katársai is büszkék lehetnek.
A Galldorf Zrt. jogelődje, a Galldorf Kft. 
1997. évben alakult 3 millió Ft törzstőké
vel. Megalakulását követő közel 10 éven 
át cégünk fő tevékenysége a broilercsir
kenevelés és a  – főleg saját célra történő –  
keveréktakarmány gyártás volt. A Galldorf 
Kftben 2006. végén az állattenyésztést 
végleg befejeztük, az ezt követő években 
intenzív technológiai fejlesztések során  
10 tonna/óra kapacitású keverőüzemet, egy 
12 óra/tonna kapacitású fullfat szója üzemet 
és egy CIMBRIA HEID típusú vetőmagüzemet 
létesítettünk.
2013. január 1én cégünk átalakult Galldorf 
Takarmánygyártó és Kereskedelmi Zártkö
rűen Működő Részvénytársasággá, egyúttal 
meg emeltük a cég törzstőkéjét 221 MFtra.
Cégünk fontosnak tartja dolgozói folyamatos 
to vább képzését, a balesetmentes üzemelést 
és a különböző minőségbiztosítási rendsze
rek bevezetését és fenntartását. Az elmúlt 
évek ben az alábbi rendszereket vezettük be 
a termelésünk, felvásárlásunk, szállításunk 

és kereskedelmünk minőségbizto
sítása érdekében:

2008. év HACCP, ISO 9001:2005 minősítés 
bevezetése

2009. év ISO 22000:2005 minősítés beveze
tése

2014. év Donau Soya gyártói, kereskedői és 
első gyűjtőponti minősítés beve
zetése

2015. év GMP+ ’’B3” minősítés bevezetése
2016. év GMP+ ’’B2” és ’’B4”minősítés 

bevezetése
2018. év ISCCEU minősítés bevezetése

A már meglévő takarmány és alapanyag la
borunkat kiegészítettük egy saját GMOla
borral, amely a GMO ellenőrzés mellett al
kalmas különböző toxinok mennyiségének 
(Aflatoxin, DON toxin, Zearalenon, Vomi
toxin, T1, T2 toxinok, stb.) gyors és pontos 
megállapítására. Laborhátterünket a legmo
dernebb FOSS gépek biztosítják, amelyek al
kalmasak az alapanyag, keveréktakarmány, 
valamint fullfat szója minőségének ellenőr
zésére.
Cégünk alapító tagja a 2012ben megalakult 
Magyar Szója Nonprofit Kftnek és a 2016. 
évben megalakult Magyar Szója és Fehér-
jenövény Egyesületnek is. A szójabab vető
mag előállítás területén együttműködő part
nerünk az Euralis Kft. Kizárólag e cég fajtáit 
kínáljuk a növénytermesztők részére, melyek 
között igen korai (ES Comandor), korai (ES 
Mentor, ES Tenor, ES Advisor) és középérésű 
fajták (ES Mediator) egyaránt megtalálható
ak, melyekre magas beltartalmi paramétereik  

A GALLDORF CÉGCSOPORT BEMUTATÁSA
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(nyersfehérje, nyersolaj) miatt szívesen kö
tünk felvásárlási szerződést már a vetés pil
lanatában.
Cégcsoportunk tagja az Agrogall Kft., amely 
2014ben elindított sertésintegrációja már 
évi 5070.000 hízót telepít bérhizlaló partne
rei telepeire. Ezt az állatlétszámot a követke
ző években tovább növeljük, az integrációnk
hoz csatlakozott új partnerek segítségével.
Csoportunk tagja a Gall-Sped Kft. is, amely
nek feladata a cégeinknél felmerülő logiszti
kai megbízások teljesítése.  Ez közel 150.000 
tonna ömlesztett gabona, olajos mag, keve
réktakarmány és fullfat szója be és kiszál
lítását jelenti, amelyhez a 12 db saját tulaj
donú silós és gabonás szerelvény mellett 
megbízható alvállalkozói gépjárműparkja is 
rendelkezésre áll.
Cégcsoportunkhoz 2016ban csatlakozott a 
Gabona-4 Kft., mely szántóföldi növényter
mesztéssel, őshonos szürkemarha tartással, 
raktározással és betakarítás utáni szolgálta
tásokkal áll Partnereink rendelkezésére a He
ves megyei Poroszlón.
A Galldorf cégcsoport az alábbi tevékenysé
geit ajánlja Megrendelői figyelmébe:

 Keveréktakarmány, fullfat szója és pre
mixek gyártása, forgalmazása

 Takarmányforgalmazáshoz kapcsolódó la
boratóriumi szolgáltatások

 Gabonafélék, különböző takarmány alap
anyagok, takarmány kiegészítők nagyke
reskedelme

 Sörárpa vetőmag termeltetés, forgalma
zás, sörárpa integráció

 Szójabab vetőmag termeltetés, forgalma
zás, szójabab integráció

 Cirok vetőmag forgalmazása, cirok integ
ráció

 Sertéstenyésztés és sertés integráció
 Őshonos szürkemarha tenyésztés, fajta

megőrzés, genetikai állomány fenntartás
 Vetőmagüzemi szolgáltatások
 Logisztikai szolgáltatások, szállítás, szállít

mányozás, raktározás

Popovics Tamás, igazgató



TAVASZI ÁRPA

BOJOS
Bőtermő és jól malátázható tavaszi 
sörárpa

Fajtatulajdonos: 
Agromag Kft., Magyarország

• Állóképessége és bokrosodó 
képessége kiváló

• Betegségekkel szemben közepes 
ellenállóságot mutat

• Malátázási tulajdonságai kiválóak
• Osztályozottsága kiváló, 10-20%-kal 

jobb, mint az egyéb fajtáké
• Hektolitertömege 64-66 kg, javasolt 

vetési norma 400-470 csíra/m2

XANADU
Kiváló termőképességű tavaszi sörárpa

 
Nemesítő: 
Saaten-Union, Németország

• Kiváló ökológiai alkalmazkodó 
képességű, söripar által igen kedvelt 
fajta

• A lerövidült, száraz vegetációs 
időszakot is jól tűri

• Lisztharmattal szemben rezisztens
• Közepes magasságú, hektolitersúlya 

átlagos
• Javasolt vetési norma 400-450 csíra/m2
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TAVASZI ÁRPA

MARTHE

 
 
Fajtatulajdonos: 
Saaten Union, Németország

• Csúcsminőségű, kimagasló 
osztályozottságú sörárpa 

• Nemzetközi elfogadottsággal 
rendelkezik 

• Nem csak malátázási, de agronómiai 
tulajdonságai is meggyőzőek

 
 
 

 

• Állóképessége, betegség-
ellenállósága is a legjobbak közé 
sorolja 

• Valamennyi sörárpa-termőhelyre 
javasolt 

• Javasolt vetési norma  
400-500 csíra/m2

5
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ES NOVAMIS CL
Jellemzők:
• Linolsavas napraforgó
• Gyomirtási technológia: 
• Érésidő: Korai

Erősségei: 
• Az egyik legkorábbi hibrid a hazai 

Clearfield®* ajánlatban  
• Erős szár, megdőlésre nem hajlamos
• Stressztűrése nagyon jó
• Magas termőképesség átlagos vagy 

gyengébb területeken is
• Teljes körű szádor rezisztencia «A-F» 

rassz

Ajánlott termőtőszám: 57-62 (1.000/ha)

NAPRAFORGÓ

ES GENESIS CLP
Jellemzők:
• Linolsavas napraforgó
• Gyomirtási technológia: 
• Érésidő: Korai

Erősségei: 
• Kiemelkedő stabilitás mellett magas 

termőképesség
• Átlagon felüli stressztűrése 

miatt gyengébb területeken is 
eredményesen termeszthető

• Kezdeti fejlődése nagyon gyors  
• Könnyen kezelhető, kompakt 

állomány
• Szádor rezisztencia «A-G» rassz

Ajánlott termőtőszám: 57-62 (1.000/ha)
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ES CUBUS FAO 300320

Jellemzők: 
• Hasznosítás: Szemes
• Szemtípus: Tropical Dent
• Hibrid típusa. SC

Erősségei: 
• A legkorábbi Tropical Dent®* hibrid
• Stabil termőképesség termőhelytől 

függetlenül
• Kiemelkedően jó vízleadás
• Az alacsony szárítási költségek miatt 

kiemelkedő nyereséget képes ter- 
melni 

• Jó szárszilárdság

Ajánlott tőszám: 70-75 (1.000/ha)

ES MOSQUITO FAO 340360  

Jellemzők: 
• Hasznosítás: Szemes
• Szemtípus: Lófogú
• Hibrid típusa: TC

Erősségei: 
• Stabil termőképesség különböző 

termőhelyi viszonyok között is
• Kiváló Fusarium tolerancia
• Zöld száron érik, megdőlésre nem 

hajlamos
• Jó tőszám kompenzációs képesség 

(kétcsövűségre hajlamos)   
• Alacsony betakarításkori 

nedvességtartalom
• Robosztus megjelenés

Ajánlott tőszám: 65-75 (1.000/ha)
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KUKORICA



HARMONIUM FAO 370390

Jellemzők: 
• Hasznosítás: Szemes
• Szemtípus: Lófogú
• Hibrid típusa: SC

Erősségei: 
• Átlag feletti stressztűrés 
• Kiemelkedő termőképesség átlagos 

vagy annál gyengébb körülmények 
között is 

• Generatív jellegű kukorica
• Igen jó kelési erély, dinamikus kezdeti 

fejlődés
• Erős szár, mely dőlésre egyáltalán 

nem hajlamos 
• Erőteljes és mélyre hatoló gyökérzet 
• Igen jó vízleadási dinamika

Ajánlott tőszám: 65-75 (1.000/ha)
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KUKORICA

ES METHOD FAO 410430

Jellemzők: 
• Hasznosítás: Szemes
• Szemtípus: Tropical Dent
• Hibrid típusa: SC

Erősségei: 
• Kiváló alkalmazkodóképessége miatt 

kiemelkedő termésszint az átlagos 
vagy annál gyengébb termőhelyeken

• Kezdeti fejlődése kiváló, egyöntetű 
robbanásszerű kelés  

• Szárazságtűrése átlag feletti
• Nagyon magas ezermagtömeg
• Gyors és dinamikus vízleadás

Ajánlott tőszám: 65-75 (1.000/ha)



ES SHAMAL 

Jellemzők: 
• Korai, világos vörös színű szemes cirok
• Terméspotenciál: 9-12 t/ha
• Tannin mentes

Erősségei: 
• Kiemelkedő termőképesség, 

alkalmazkodóképesség és 
termésbiztonság

• Intenzív körülmények között  
11-12 t/ha üzemi eredményekre 
képes

• Kitűnő kezdeti fejlődés
• Korai betakaríthatóság, pergésre nem 

hajlamos
• Sterilitásra nem hajlamos
• Átlag feletti Fusarium tolerancia

Ajánlott tőszám: 260-300 (1.000/ha)
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ES ALBANUS

Jellemzők: 
• Korai, fehér színű szemes cirok
• Terméspotenciál: 8-10 t/ha
• Tannin mentes

Erősségei: 
• Átlag feletti alkalmazkodóképesség
• A termés fehér színe miatt keresett
• Alacsony növény, erős szár, könnyű 

betakaríthatóság
• Megdőlésre nem hajlamos
• Átlag feletti Fusarium tolerancia
• Sterilitásra nem hajlamos
• Pergésre nem hajlamos

Ajánlott tőszám: 260-300 (1.000/ha)

CIROK



ES ALIZE

Jellemzők: 
• Középkorai, közép vörös színű szemes 

cirok
• Terméspotenciál: 9-12 t/ha
• Tannin mentes

Erősségei: 
• Európában a legnagyobb területen 

értékesített Euralis szemes cirok
• Kiemelkedő évjárati stabilitás, stressz-

tűrés 
• Kimagasló termőképesség 
• Kitűnő szárazságtűrés
• Nagyon gyors vízleadás
• Alacsony növény, könnyű a betakarí-

tása
• Kitűnő Fusarium tolerancia
• Szárszilárdsága átlag feletti, megdő-

lésre nem hajlamos
• Pergésre egyáltalán nem hajlamos

Ajánlott tőszám: 260-300 (1.000/ha)
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CIROK

ES BOREAS

Jellemzők: 
• Középkései, világos vörös színű sze-

mes cirok
• Terméspotenciál: 9-12 t/ha
• Tannin mentes

Erősségei: 
• Kiemelkedő termőképesség, alkal-

mazkodóképesség és termésbiz-
tonság

• Alacsony növény, könnyű betakarítha-
tóság

• Intenzív körülmények között 11-12t/
ha üzemi eredményekre képes

• Átlag feletti Fusarium tolerancia
• Pergésre nem hajlamos

Ajánlott tőszám: 260-300 (1.000/ha)



MEGNEVEZÉS ES  
COMANDOR

ES  
MENTOR

ES  
TENOR

ES  
ADVISOR

ES  
MEDIATOR

Érésidő/ csoport 000. 00. 00. 00/0. I. 
Növénymagasság cm 74 73 77 89 91
Terméspotenciál t/ha 4,5 4,9 4,6 5 5,5
Fehérjetartalom % 41 43 40-43 43 41
Alsó hüvely  
magassága cm 12 13 12 12 13

Érésig eltelt napok 
száma 121 123 126 127 140

Sclerotinia tolerancia nagyon jó nagyon jó kitűnő nagyon jó nagyon jó 
Szárszilárdság kiváló kiváló kiváló nagyon jó jó
Növekedési típus féldeterminált féldeterminált folytonnövő folytonnövő folytonnövő
Ajánlott sortávolság 
(cm) 18-30 18-50 18-50 25-60 35-60

Ajánlott tőszám  
vetéskor (1.000/ha) 600-700 550-650 550-650 450-550 400-500
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SZÓJA

ES COMANDOR

Jellemzők: 
• Érésidő: 000. csoport, az ország ösz-

szes szójatermesztő területén javasolt 
a vetése

• Növekedési típus: féldeterminált 
• Terméspotenciál: 4,5 t/ha

Az ES COMANDOR esetében a pendimetalin az ES MENTOR esetében a metribuzin hatóanyagú 
gyomirtó szerek használata nem ajánlott!

Erősségei: 
• Éréscsoportján belül kiemelkedő ter-

mőképesség
• Erős szár, megdőlésre nem hajlamos
• Magas fehérjetartalom
• Nagyon jó kezdeti fejlődés, korai vi-

rágzás
• Nagyon jó Sclerotinia tolerancia
• Rövid tenyészideje miatt korán leke-

rülő kalászos kultúra után termeszt-
hető, de kelesztő öntözés szükséges 
lehet

Ajánlott tőszám: 600-700 (1.000/ha)



ES MENTOR

Jellemzők: 
• Érésidő: 00. csoport, az ország összes 

szójatermesztő területén javasolt a 
vetése

• Növekedési típus: féldeterminált
• Terméspotenciál: 4,9 t/ha

Erősségei: 
• Európában a legnagyobb területen 

vetett szója fajta, Magyarországon az 
éréscsoportjában piacvezető pozíciót 
foglal el

• NÉBIH standard
• A magas hozam, fehérjetartalom és a 

stabilitás tökéletes kombinációja 
• Kiemelkedően magas fehérjetartalom 

(43%)
• Alacsony, megdőlésre egyáltalán nem 

hajlamos 
• Egységes érés, gyors vízleadás, korán 

és biztonságosan betakarítható

Ajánlott tőszám: 550-650 (1.000/ha)

Metribuzin hatóanyag tartalmú gyomirtó 
szerek használata nem javasolt!

ES TENOR

Jellemzők: 
• Érésidő: 00. csoport, az ország összes 

szójatermesztő területén javasolt a 
vetése

• Napok száma a virágzásig: 46
• Napok száma az érésig: 126
• Növekedési típus: folytonnövő
• A virág színe: mályva és sárgásbarna
• Köldök színe:  sötétbarna
• Olajtartalom: 20,50%
• Fehérjetartalom:

- Öntözéssel: 43,00%
- Öntözés nélkül: 40,00%

• Növénymagasság: 77 cm
• Alsó hüvely magassága: 12 cm
• Ezermagtömeg: 188 gr
• Terméspotenciál: 4,5 t/ha

Erősségei: 
• Magas terméspotenciál
• Magas fehérjetartalom
• Koraiság
• Könnyű betakaríthatóság, megdőlés-

re nem hajlamos
• Átlagon felüli stressztűrés
• Nagyon jó Sclerotinia ellenálló képesség

Ajánlott tőszám: 550-650 (1.000/ha)
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SZÓJA

ES ADVISOR

Jellemzők: 
• Érésidő: 00/0. csoport, az ország ösz-

szes szójatermesztő területén javasolt 
a vetése

• Növekedési típus: folytonnövő
• Terméspotenciál: 5 t/ha

Erősségei: 
• Kiemelkedő termőképesség
• Erős szár, megdőlésre nem hajlamos
• Átlag feletti fehérjetartalom
• Magas szintű  Sclerotinia tolerancia 

Ajánlott tőszám: 450-550 (1.000/ha)

ES MEDIATOR

Jellemzők: 
• Érésidő: I. csoport, az ország középső/ 

déli termőhelyein javasolt a vetése
• Növekedési típus: folytonnövő
• Terméspotenciál: 5,5 t/ha

Erősségei: 
• Az egyik legnagyobb terméspotenci-

álú Euralis szójafajta, intenzív techno-
lógia mellett üzemi szinten akár 5t/ha 
feletti termésre képes

• Az alsó hüvelyek átlagosan 13 cm-re 
helyezkednek el talajtól, ami bizton-
ságos és könnyebb betakarítást tesz 
lehetővé

• Megdőlésre nem hajlamos
• Átlag feletti Sclerotinia tolerancia 

Ajánlott tőszám: 400-500 (1.000/ha)



A Pro-Feed Kft. fő tevékenysége a prémium minőségű takarmánykiegészítők forgalmazása 
állattenyésztő gazdaságok számára Magyarország teljes területén. Emellett jelentős a sza-
bad aminosavas biostimulátorok és a fiziológiás lombtrágyák értékesítése a növényterm-
esztő üzemek részére. A spanyol Bioiberica gyógyszeripari cég termékeit forgalmazzuk, aki 
a világ vezető aminosav gyártója és forgalmazója, illetve világelső a növényi stresszkezelés 
területén. Abban is egyedülálló, hogy a termékfejlesztésre külön Növényélettani Innovációs 
Kutatóközpontot hozott létre.

A Pro-Feed Kft. elkötelezett az egészséges élelmiszerek és a magas beltartalmi értékű ta-
karmány alapanyagok előállításában. A cég biostimulátor készítményei mind prémium mi-
nőségű és nagy hozzáadott értéket tartalmazó, innovatív termékek, amelyek összetételét 
fejlesztőik a növények élettani folyamataihoz igazítva állították össze.

A biostimulátor üzletág főbb termékei a következők:

1. Terra-Sorb termékcsalád  – teljes, szabad aminosavsor tartalmú biostimu-
látorok, amelyek alkalmasak a növények élettani folyamatainak harmónikus és célirányos 
serkentésére és szabályozására, a növények kondicionálására, stressztűrő képességének 
javítására.

2. AminoQuelant termékcsalád  – ún. fiziológiás aminosavsor tartalmú lombtrá-
gyák, amelyekben a nyomelemek mellett az azok felhasználásához kapcsolódó növényélet-
tani folyamatok szabályozását és serkentését végző aminosavak is megtalálhatók.

3. Armurox  – aminosav-kelatizált szilícium tartalmú stresszkezelő készítmény a nö-
vényvédelmi kezelések hatásbiztonságának javítására, kiemelten lisztharmat típusú beteg-
ségek, illetve szívó-, rágó kártevők ellen.

A Pro-Feed szaktanácsadóinak technológiai javaslata 
szójatermesztőknek

A Terra-Sorb foliart alkalmazzuk tavasszal posztemergens gyomirtással egy menetben, 
hogy megalapozzuk a növény erőteljes fejlődését, az intenzív gyökérképzését, illetve hogy 
javítsuk a herbicidek hatékonyságát, és csökkentsük a fitotoxicitás veszélyét! Előfordulhat 
ebben az időszakban, hogy a talajban lévő tápelemek nem felvehetők a növény számára, 
mert kötött állapotban vannak. A Terra-Sorb foliar használatával adott szabad aminosavak 
hatására a gyökér olyan anyagokat (savakat, enzimeket) választ ki, amelyek ezeket a tápele-
meket mobilizálják, és ezzel a növény számára hozzáférhetővé teszik.

Ebben a fenológiában szüksége van a cinkre is a szójának az intenzív növekedés megindulá-
sához, ezért 2-3 l/ha dózisban javasoljuk az AminoQuelant-Zn alkalmazását.

A virágzás fenofázisában a gombaölő kezelésekkel egy menetben több okból is hasznos a 
Terra-Sorb foliar használata: segíti a beporzást és a megtermékenyülést, javítja a virágok 
megtermékenyülését és a terméskötődést. Növelni tudjuk a felszívódó gombaölő készítmé-
nyek hatékonyságát. A kezelésekkel el tudjuk érni, hogy a szója több emeleten több hüvelyt 
fejlesszen és a hüvelyekben több szemtermés legyen.

A szója a kálium igényes növények közé tartozik, ezért a hüvelykötődéskor javasoljuk 2-3 l/ha 
dózisban az AminoQuelant-K nevű készítményünk kijuttatását.

A környezeti stresszhatásokra a növények különböző válaszreakciókkal felelnek:
1. amikor a sztómák becsukódnak,
2. amikor az öregedés felgyorsul,
3. amikor a fotoszintézis csökken,
4. amikor a növény a rendelkezésére álló aminosav készletet elkezdi felhasználni és 

ezek újbóli előállítására energiát fordít.

A növények regenerációja gyorsabb, illetve stressz hatására megtorpant élettani folyamatok 
újból „beindíthatók” a megfelelő szabad aminosavakat tartalmazó Terra-Sorb foliar alkalma-
zásával! A készítmény ezen felül minden ún. fenológia-váltásnál alkalmazható, amikor az 
élettani változást serkentő, irányító vagy kísérő folyamatokért felelős anyagok szintéziséhez 
szükséges aminosavakat biztosítjuk.
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