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Bővítés és korszerűsítés
Fennállásuk óta mindig eredményesen gazdálkodtak, a megtermelt eredményt ugyanis
következetesen visszaforgatták a termelésfejlesztésbe. Állami vagyont nem privatizáltak, minden
beruházásukat saját forrásból és hitelből fedezték, ugyanakkor mindig éltek a különböző pályázatok
adta lehetőségekkel. Most ugyancsak nagy léptékű fejlesztésbe és korszerűsítésbe kezdtek, amit a
napokban meglátogatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter látogatása a beruházó Tranzit-Foodnál

A Tranzit-Food jelenleg 15 millió csirkét, 9 millió kacsát, valamint 2 millió libát nevel és neveltet fel,
és valamennyit fel is dolgozza, tájékoztatott Szabó Miklós, a Tranzit Csoport alapító-tulajdonosa.
Teljes integrációt működtetnek a termelésben, a törzsállomány tartásától kezdve a keltetésen, a
nevelésen, a takarmánygyártáson, a vágáson és feldolgozáson keresztül, a kereskedelem is a cég
irányítása alá tartozik.
Integrátori hálózatuk meghatározó, hisz az összes mennyiség mintegy harmadát külső vállalkozások,
azaz kis-, közepes- és nagytermelők nevelik fel, szerződés alapján.
A cég nyírbátori gyárában most rekonstrukciót hajtanak végre, ami magába foglalja a technológiai
gépek cseréjét is, de azon kívül más eszközöket is korszerűsítenek. A bővítés és korszerűsítés
hatására az eddigi óránkénti 7 ezer csirke helyett 8 ezer brojlert fognak feldolgozni, de az eddigi egy
műszak helyett ezután két műszakos munkarendben tevékenykednek. A hűtőkapacitásukat az eddigi
400 tonnáról 1600 tonnára bővítik, miközben 30 százalékkal növelik a szeles előhűtő rendszerük
teljesítményét. A fagyasztó kapacitásuk a korábbinak hatszorosára növekszik. A mostani bővítés és
korszerűsítés során kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a lehető legkorszerűbb gépeket és
eszközöket vásárolják meg és állítsák termelésbe. Így mostantól a szakmában világhírű Stork, Meyn
és Ishyda gépek szavatolják, hogy a tervekből valóság váljon.
A Tranzit-Food tevékenységéhez tartozik az évente előállított 1200 tonna toll, amelynek értéke
meghaladja a 4,5 milliárd forintot.
Az energetikában is mérföldes léptekkel kívánnak előre haladni, már csak azért is, mert az
energetikai költségeik 2,5 milliárd forinttal emelkedtek tavaly. Felülvizsgálták tehát a meglévő
energiafogyasztási struktúrájukat, hol lehetne azon fejleszteni, korszerűsíteni. Már eddig is
használtak hulladék hőt a nyírbátori gyárukban, de most, kihasználva a nagy tetőfelületeket
(vágóhíd, hizlalók, keltetők), a napenergia hasznosítását tűzték ki célul. Természetesen mindezt
gazdasági számítások előzik meg, hiszen nem csak a termeléshez felhasznált anyagok költségei
növekedtek, a késztermék is a korábbinál jóval nagyobb pénzlekötést igényel.
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Illusztráció

A korszerűsítés és bővítés az automatizálás fokának növelésével is együtt jár. Nyírbátorban új élőárufogadóteret alakítanak ki, és a konténeres állatfogadáshoz új fogadóépületet készítenek.
A levágott és darabolt baromfit a felújított csomagoló üzemben készítik elő piacképes áruvá, de
mindezt úgy, hogy a jelenlegi nyírbátori üzem létszáma – ami több mint 1000 fő – nem változik.
Ugyanis egyértelműen kiderült minden elemzésből, hogy a hatékony és versenyképes termeléshez
az automatizálás fejlesztése nem megkerülhető. Nyírgelsén, ahol a víziszárnyas-feldolgozás történik
(évente 9 millió kacsa és 2 millió liba), a kacsavonalon teljes automatizálásra törekszenek, miközben
a továbbfeldolgozó üzemük teljesítményét is megnövelik. A csomagolástechnológiában a korábbi sok
kézimunkát igénylő megoldás helyett ugyancsak automatizálják a folyamatokat, s az új
osztályozóhoz és mérlegekhez a fejlesztések befejezése után jóval kevesebb kézimunkára lesz
szükség. Ugyancsak Nyírgelsén fejlesztették a tollfeldolgozó üzemet, ahol a mosást, az osztályozást
és szárítást végzik. Az így kikészített toll sokkal jobban és sokkal magasabb áron értékesíthető, mint
a natúr toll.
A nyírbátori baromfifeldolgozóban az eddigi 15 millió helyett 25 millió csirkét dolgoznak fel.
Ehhez bővítik a saját telephelyeiket, részben Fehérgyarmaton, részben Kölcsén, Jánkmajtison és
Nábrádon. A 10 millió darabos élőállat-növekményt saját telepeken és integrációban kívánják
előállítani, mégpedig az eddig jól bevált partnereken keresztül. A takarmányigény is érezhetően
növekszik, mert
1 kilogramm élősúly előállításhoz 1,6 kilogramm tápot használnak fel, ami a 10 millió darab
brojlernél 2,5, élősúlynál 35 ezer tonna többlettakarmányt feltételez.
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