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AZ ÁLLATI TAKARMÁNYOK MINŐSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK 
VÉDELME A JÓ HÍRNÉV ÉS A FENNTARTHATÓSÁG ZÁLOGA

TAKARMÁNY



Az SGS olyan szolgáltatásokat kínál, amelyek 
megfelelnek a takarmány gyártási folyamat 
igényeinek, a nyersanyagoktól egészen a 
késztermékekig.

A nyersanyagok és késztermékek rendszeres 
ellenőrzéseinek bevezetésével bizonyíthatják 
termékeik minőségét és biztonságosságát. A helyes 
megközelítés csökkenti a kockázatot, növeli a 
bizalmat és javítja a piaci részesedést.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG A 
VIZSGÁLATOKRA?

Minden takarmány gyártó 
és forgalmazó cégnek 
válaszolnia kell a következő 
kérdésekre:

 • A takarmány tartalmazza 
az egészséges 
növekedéshez szükséges 
tápanyagokat, vitaminokat 
és a nyomelemeket?

 • A takarmány mentes a 
nemkívánatos anyagoktól 
és kórokozóktól?

 • A takarmány tartalmaz 
GMO-t?

A takarmányok rendszeres 
vizsgálata választ adhat 
ezekre a kérdésekre. 

AZ SGS LABORVIZSGÁLATAI:
 • Ásványi elemek
 • Cukor
 • Energiamegjelölés
 • GMO Fumigánsok (metil-
bromid, hidrogén, foszfin)

SUSTAINABILITY

 • Nedvesség
 • Radioaktivitás (cézium 134 
és 137)

 • Rost
 • Szénhidrátok
 • Szennyező anyagok 
és káros anyagok 
(mikotoxinok, 
nehézfémek, peszticid 
maradványok, dioxinok, 
PCB-k stb.)

 • Vitamin
 • Zsírsav profil
 • DNS vizsgálatok (PCR, 
Next Generation 
Sequencing)

Laboratóriumi vizsgálatainkat 
ISO 17025, GAFTA, FOSFA, 
QS és GMP+ akkreditáció 
alatt végezzük. 

AZ SGS ELLENŐRZÉSI 
SZOLGÁLTATÁSAI
 • Mintavétel
 • Tisztasági vizsgálat és 
logisztikai ellenőrzés

 • Súly vizsgálat

 • Termékminőség helyszíni 
ellenőrzéssel

 • Gyors helyszíni vizsgálat
 • Intézkedések végrehajtása 
a keresztszennyezés 
megelőzése érdekében

 • Gázosítás és kártevő irtás a 
fertőzött áruk között tárolás 
és szállítás közben

Széles körű szolgáltatásokat 
nyújtunk a felügyelet 
és ellenőrzés terén, és 
teljesítjük a GAFTA, 
FOSFA és INCOGRAINS-
megállapodások alapján 
kezelt nemzetközi 
követelményeket. 

AZ SGS TANÚSÍTÁSI 
SZOLGÁLTATÁSAI
 • GMP+
 • GTP
 • QS
 • SGS Non-GMO Supply 
Chain Standard

 • ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015,  
ISO 45001:2015

 • Beszállítói auditok
 • Személyre szabott audit 
megoldások



Fajazonosítás: Hatékony 
eszköz az élelmiszerek 
analíziséhez, az 
eredetiségvizsgálathoz, az 
összetevők, kórokozók és 
allergének azonosításához.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 
Széles szolgáltatási 
portfóliónkkal biztosíthatja 
tevékenységének és 
takarmányának biztonságát 
és minőségét.

Higiénia: a tanúsítási 
megoldások biztosítják 
a szabályoknak való 
megfelelést, beleértve 
az EU állateledel-higiéniai 
szabályait is

TECHNOLÓGIA ÉS INNOVÁCIÓ
Az innováció a vállalkozásunk 
motorja. Az új technológiák 
biztosítják ügyfeleinknek 
a tudást, betekintést, 
átláthatóságot és 
hatékonyságot. 

Transparency-One: Kezelje a 
kockázatot, a termelést és a 
biztonságot az SGS digitális 
szállítói lánc-megoldásával, a 
Transparency-One-al.

SGS Digicomply: A 
megfelelőség könnyen 
kivitelezhető az 
élelmiszeriparhoz és 
a mezőgazdasághoz 
kapcsolódó, folyamatosan 
változó jogszabályokhoz 
és szabványokhoz való 
hozzáféréssel

SGS e-dokumentumok: A 
tranzakciós jelentéseket és 
tanúsítványokat e-mailben 
kapja meg - Az SGS gyorsan 
és biztonságosan kezeli a 
dokumentumokat.

+ 36 1 309 3305

sales.hu@sgs.com

SGS Agriculture & Food

SGS Hungária Kft.
1124 Budapest
Sirály utca 4.

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK!

MIÉRT AZ SGS?
Az SGS elkötelezett, az állati takarmányok 
minősége és biztonsága iránt.

 Modern laboratóriumi berendezések

 Rövid vizsgálati idő

 ISO 9001 és ISO 17025 akkreditáció

 Személyreszabott szolgáltatások

Jelölés ellenőrzés: a 
takarmányok jelölési 
megfelelőségének 
ellenőrzése laboratóriumi 
vizsgálati eredmények 
alapján

Nyomonkövethetőség: 
a hatékony 
nyomonkövethetőség és 
visszahívási rendszerek 
biztosítják a globális ellátási 
lánc követelményeit, úgy, 
hogy nyomon követik a 
nyersanyagokat illetve a 
takarmányban használt 
tételeket a termelés minden 
szakaszában

mailto:sales.hu%40sgs.com?subject=


©
 S

G
S

 G
ro

up
 M

an
ag

em
en

t 
SA

 –
 2

01
8 

– 
A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

 - 
S

G
S

 is
 a

 r
eg

is
te

re
d 

tr
ad

em
ar

k 
of

 S
G

S
 G

ro
up

 M
an

ag
em

en
t 

SA

WWW.SGS.HU
WWW.SGS.COM

http://WWW.SGS.HU
http://WWW.SGS.com

