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Élelmiszeripari és mezőgazdasági cégként a Cargill fő célja az emberek élelmezése. Mivel a Föld 
lakosságának száma folyamatosan növekszik, így egyre nő a környezetre gyakorolt káros hatások 
valószínűsége is. Egy fenntartható jövő érdekében mindenképpen szükséges innovatív megoldásokat 
alkalmazva környezetünk megóvásáért tenni. 
Cégünk globális jelenléte magas elvárásokat támaszt a források megóvása és a fenntartható fejlődés 
terén. Innovatív megoldásokat keresünk annak érdekében, hogy megőrizzük és megóvjuk 
környezetünket, akár az energiaforrások bölcsebb és hatékonyabb felhasználása által (mely egyúttal 
segít energiaköltségeink csökkentésében), akár egy jövedelmezőbb üzletvitel és megújuló 
nyersanyagokra épülő termékvonalak bevezetése által, vagy a vásárlók környezeti hatása 
csökkentésének elősegítése révén. 

A 2010-es évben elértük a kitűzött célunkat megújuló energia és vízhasználat tekintetében. A 2005-ös 

évtől összesen több mint 10%-al javítottuk energiahatékonyságunkat. 

A Cargill elhatározta, hogy a 2015-ös évre 5%-al javítjuk az energiahatékonyságunkat; 5%-al 

csökkentjük az üvegházhatású gázkibocsátását; energiafelhasználásunk 12,5%-át megújuló 

energiaforrásokból nyerjük; és 5%-al javítjuk az édesvíz felhasználásunkat a 2010-es évhez képest. 

Évről évre energiacsökkentési tervet dolgozunk ki számos innovatív projekttel célunk eléréséhez. 

Jelenleg egy öt évre előre kidolgozott programunk van, mely folyamatosan bővül, így nem csak 

elérjük, hanem túl is szárnyaljuk kitűzött célunkat. Néhány befejezett projekt az elmúlt évekből és 

napjainkból: 

• Minden telephelyünket napkollektorral szerelünk/szereltünk fel, ezzel biztosítva a 

telephelyeink meleg víz ellátását, 

• A négy legnagyobb forgalmat bonyolító telepünk elláttuk üres járás figyeléssel, hogy 

technológiai berendezéseink ne járjanak folyamatosan feleslegesen, 

• Éjszaka a telephelyeink világítása csak a riasztórendszer jelzésére kapcsolódik fel, 

• Felülvizsgáljuk irodáink szigetelését hő kamerával és ahol szükséges, ott beavatkozunk pl.: 

Battonyai irodánk ablakainak és ajtóinak cseréje, 

• Mobil berendezéseinket leállítjuk, amennyiben nem folyamatosan üzemelnek, 

• Rakodógépeink egy részét már felszereltük egyedi mérlegekkel, hogy rakodáskor kevesebbet 

kelljen fordulniuk, 

• Folyamatosan ellenőrizzük és elemezzük villamos energia- és gázfogyasztásunkat. 

Mivel a zöldebb üzemelés globálisan kitűzött cél, ezért állandó kapcsolatot tartunk más országbeli 

kollégáinkkal, hogy a környezetbarát üzemelést segítő innovatív ötleteinket megosszuk egymással, 

elemezzük és felhasználjuk.  

További információk a www.cargill.com oldalon találhatók. 


