EXPORTPIACOK ÁLTAL IS KERESETT,

BŐTERMŐ BÚZAFAJTÁK
AZ AXEREAL HUNGARY KFT.
TERMELTETÉSÉBŐL
Az Axereal Hungary Kft., ill. jogelődje, a Granit Agriculture Kft. 3 évvel
ezelőtti sikeres piaci bevezetést követően a 2015/16-os gabonaévben
is jelentős fejlődést könyvelhet el az általa képviselt francia nemesítésű
búzafajták termeltetésében. Az Axereal 50%-os tulajdonában lévő Isterra
Kft. vetőmag-szaporító vállalkozás előállításából származó, kiugróan bőtermő,
átlagos fehérjetartalmú búzafajták előreláthatóan ebben az évben is előkelő
helyen végeznek a magyar búzatermelésben. A magyarországi átlag felett
teljesített hektáronkénti terméshozammal és kiváló alveográfos értékekkel
(W és P/L) rendelkező korábbi fajtákat követően a termelők körében egyre
nagyobb érdeklődés mutatkozik az új generációs búzák iránt.
Az Axereal Hungary Kft. az itt említett magas genetikai potenciállal
rendelkező búzafajták mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektet az
őszi és tavaszi sörárpafajták termeltetésére és felvásárlására. Mindkét
növényfaj esetében finanszírozási lehetőséget is nyújtó termeltetési
szerződés keretében a vetőmagon kívül más inputtermékeket is
forgalmazó vállalkozás az évi szervezetfejlesztését követően szinte
egész országra kiterjedten végzi termeltető és gabonakereskedelmi
tevékenységét.
A direkt-beszállítású búzatételeket az ország több pontján is megtalálható saját és bérelt telephelyein fogadja. Az idei aratási szezonban az Axereal Hungary Kft. a terményfelvásárlást búzabetárolásra
meghatározott – Miske, Dombóvár, Enying, Nagykanizsa, Fakospuszta,
Zichyújfalu és Bőcs – telepein történő átvételen kívül természetesen
FOB és vasúti rakodással is bonyolítja.
Ugyan a magyar malmok kevésbé fogadják el a francia lágy búzákat,
de mivel az Axereal Hungary Kft. elsősorban exportra termeltet, így az
olasz, a görög vagy akár az észak-afrikai piacokon is ezek a minőségek
nagyon jól eladhatók. Az olasz és más nyugat-európai vevők egyre
inkább ragaszkodnak ahhoz, hogy a szállított búza fajtatiszta legyen,
amely sok esetben fontosabb annál, mint hogy a fehérjetartalom
14-15%, vagy a sikértartalom 30% fölött legyen. Az említett fajták
esetében az Axereal külföldi vevői már a 11,5%-os fehérjéjű búzát is
étkezési minőségűnek fogadják el, és ha a termény véletlenül nem
keveredik össze más típusú búzával, biztosan teljesíti az export-vevők
követelményeit.
Az Isterra-val való együttműködés keretében meghonosított és
szaporított, franciaországi alapokon nyugvó, de száraz kontinentális,
magyar körülményekhez nemesített új fajtákkal – CELLULE, EUCLIDE,
FARMEUR – és a javító minőséget adó NOGAL búzákkal az Axereal
Hungary termelőinek olyan fajtapalettát kínál, amivel a magyar
termőhelyi adottságokhoz igazodó kiváló adaptációs képesség, a
fajtákra szabottan kidolgozott technológia betartására épülő
kimagasló termésátlag, valamint a gabonakereskedelmi üzletág által
ismert biztos piac egyértelműen garantált.

Az Axereal Hungray Kft. a búzán és sörárpán kívül durumbúzát,
tritikálét, waxy kukoricát és szójababot is szerepeltet a termeltetett növényfajok portfóliójában, valamint majdnem minden
gabonaféle és olajosmag kereskedelmével is foglalkozik.
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