Minőségi vetőmagokat, technológiát, gondoskodást kínál a Caussade

Memoriztak – utazhatnak
A magyar piacon 2010 tavaszán jelent meg a nagy múlttal rendelkező Caussade Semences
vetőmag-nemesítéssel és előállítással foglalkozó francia cég, amelynek tulajdonosi körét
a kezdetektől a termelők alkotják. A Caussade Semences Hungary Kft. mint a Caussade
Semences magyarországi leányvállalata napjainkra ismertté vált a hazai piacon.

■■Jól vizsgáztak
a francia kalászosok

ti fejlesztési csapattal elemzi a tapasztalatokat.

Kutas Attila, a cég ügyvezető igazgatója
a 2017-es nyereményjáték-eredményhirdető rendezvényen – amelyről a későbbiekben szó esik – elmondta: 10 területi
képviselő révén országos lefedettséget
épített ki a cég. Folyamatosan fejlesztik a
portfóliót, céljuk egy erős brand építése
a minőség és a megbízhatóság jegyében. Termékeik kifutási ideje többnyire
4-7 év, de vannak régi, folyamatosan keresett „rusztikus” hibridek, mint a repcéknél
a Basalti CS, a kukoricáknál a Realli CS,
avagy a Klarika HO CL és a Fushia CL
napraforgó. Az utóbbi években pusztító gabonabetegségek idején jól vizsgáztak a francia nemesítésű őszi kalászosok
hazánkban. A vetőmagvakhoz termesztéstechnológiát is ajánl a Caussade, és
folyamatosan figyelemmel kíséri, közpon-

■■ Bővülő portfólió

Engelhart József, a Dombegyházi EURÓ TÉSZ Kft. ügyvezetője (az
előző években a helyi gabonaszövetkezet elnöke) lett az első helyezett
a Caussade sorsolásán.
„Ezerhektáros nagyságrendű területen száznál több, döntően Békés
megyei gazda részére integrátorként forgalmazunk inputanyagokat,
többek között a Caussade termékeit. Amióta Magyarországon vannak, azóta megbízható partnereink
– mondta. – Náluk minden növénycsoport teljes palettája rendelkezésre
áll. Minden gazdának más-más fajta
a jó, és ezeket ár-érték arányban kapja
meg. A termelő számára fontos, hogy
az éppen aktuális problémájára megoldást adjunk. Minden igényt ki lehet
szolgálni, és ebben nagy segítségre
vannak a Caussade fajtasorai. Ezért is
a legnagyobb partnerünk a cég.”

A cég 2018 őszén jelenik meg hazánkban egy új repcével, az ETENDAR CL-lel,
és új piaci szegmenst nyit a CSF 17902
SULFO Express® SX® technológiával
kezelhető napraforgóval. Tovább finomul
a kukoricavetőmag-kínálat – a Caussadetechnológiával előállított takarmány optimális beltartalmi értékekkel rendelkezik –, bevezetésre kerültek a Duo System
cikloxidim rezisztens kukoricák és szerepel a cég portfóliójában a lucerna és a
cirok is.

■■ Sirtaki és Memori
A Caussade Semences Hungary Kft. 2016ban hirdette meg első ízben születésnapi nyereményjátékát, amely lassan ha
gyománnyá válik: akkor, lévén hatéves
a magyar cég, minden megvásárolt hat

zsák repce után kapott a vásárlójuk egy
nyereménykupont, amellyel azután az év
végi sorsoláson értékes utazást lehetett
nyerni. A játék a vetőmagpiacra 2016-ban
bevezetett új Caussade-repce, a Sirtaki
nevét viselte. Tavaly pedig 2017 repceújdonsága, a cég csúcshibridje, a Memori
adott nevet a játéknak „Memorizzon ve
lünk!” címmel. 2017. július 1. – október 31.
között minden hét zsák repcevetőmag
után egy kupont kapott a vevő. A játék
decemberi sorsolását követően 2018. ja
nuár 10-én Kecskeméten, ünnepi ebéden
vehették át Kutas Attilától a különböző
értékű utazásokat a nyertesek: 1. Engel
hart József, Dombegyháza, 2. Kovács Sán
dor, Szalkszentmárton, 3. Sümeghy Tamás,
Drávaszabolcs. Kovács Sándor sajnos nem
tudott megjelenni a rendezvényen, így
a nevében, felkérésére Tyukász Ferenc
a cég területi értékesítési képviselője
(Pest, Bács-Kiskun megye északi része)
vette át a nyereményét.
(Bővebben az AgrarUnio. hu oldalon)  S–T

Balról jobbra Engelhart József első, Sümeghy Tamás harmadik helyezett és Tyukász
Ferenc, a Caussade területi képviselője, aki a távol lévő Kovács Sándor nevében vette
át a második díjat tanúsító oklevelet

