A NATURALMA® a „Gyümölcs világában”
– látogatás a Fruchtwelt Bodensee-n
2012. Február 24. és 26. között a
friedrichshafeni vásárcsarnokba ismét
egybe gyűlt a gyümölcsvilág színe-java. A
Fruchtwelt Bodensee és a párhuzamosan
megrendezett „agrarwelt” világméretű- és
színvonalú kiállításán minden az almatermésűek, csonthéjasok, bogyósok, az
agrotechnika, a feldolgozás és a legújabb
mezőgazdasági trendek körül forgott. A folyamatos innováció jegyében a Naturalma
Zrt. munkatársai is részt vettek a vásáron.
A világ 13 országából mintegy 335 kiállító mutatta be a professzionális legújabb
fejlesztéseket, igyekezve minden szükséges információt és segítséget megadni
azon több, mint 17 000 látogató számára, akik fontosnak tartják, hogy naprakész
információkkal gazdagodva fejlesszék saját
gazdaságukat. Párhuzamosan a kiállítással
immár 35. Alkalommal került megrendezésre a Bodeni-tavi gyümölcstermesztési
konferenciát, amelyen számos színvonalas
szakmai előadás és vitalehetőség kapott
platformot. A szakmai programban a hangsúlyt a szabad világkereskedelemre, a forrás-menedzsmentre és a fenntarthatóságra, valamint a biopiac fejlődésére helyezték.
Az előadók között nemzetközileg elismert
német, valamint európai és tengerentúli
kutatók és piaci szereplők világították meg
az aktuális trendeket és a fejlődés irányát.
A kiállítók köre igen széles kínálati palettát vonultatott fel. A nemesítők és licenc-

tulajdonosok bemutatták a legújabb, a
fogyasztók és termelők igényeihez még
inkább igazodó fajtaújdonságaikat, amelyeket természetesen kóstolásra is kínáltak. Az új fajták mellett szép számmal
mutatkoztak be azon vállalkozások, akik
a termesztéstechnológia, a fitotechnika, a
gyümölcsfeldolgozás területén és a kész
termékek értékesítésével kapcsolatban
kínálták legújabb eszközeiket, szolgáltatásaikat. A világban folyó fajta-innovációról összességében megállapítható, hogy
a trendek egyre inkább a biotermesztésre
való alkalmasságot és a rezisztens fajtákat
helyezik előtérbe a legtöbb gyümölcsfaj
esetében. Mindenképpen hangsúlyosan
kiemelték a helyi adottságoknak és helyi
fogyasztói igényeknek megfelelő fajtákkal és technológiával történő gyümölcstermesztés fontosságát. Az elhangzott
előadásában dr. Ulrich Mayr, a bavendorfi
Bodeni-tavi Gyümölcstermesztési Kompetenciacentrum vezető kutatója kiemelte, hogy az új fajták mintegy 80%-a igen
roppanós, lédús és igen jó polcállósággal rendelkezik. A jó minőség mellett,
amelyek elsősorban a kereskedelmi szférában bírnak döntő jelentőséggel, a termelők számára az is fontos, hogy egy új
fajtát a lehető legnagyobb biztonsággal
lehessen megtermelni. Ebből kifolyólag
mind a kereskedelmi szféra, mind pedig
a fogyasztó egyre inkább elvárja, hogy
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Naturalma fajták közül a sárga színűeket
Svájcban és Németországban Golden
Sunshine Line néven márkázzák
az almatermelés egyre inkább átlátható
legyen, illetve nyomon lehessen követni, hogy mely technológiai elemeket és
növényvédelmi intézkedéseket hajtottak
végre a termelési folyamat során. Érdekes,
hogy folyamatosan emelkedik a rezisztens
fajták száma. A jövőben azonban csak
azok a fajták maradnak versenyképesek,
amelyek a kiváló minőségi tulajdonságok
mellett nagy termőképességgel és ellenálló képességgel rendelkeznek a kórokozókkal szemben.
Helwig Schwartau (Agrárpiaci Információs Kft.) és dr. Katrin Zander (Johann
Heinrich von Thünen Intézet, Piacelemzési és Agrárkereskedelmi Politikai Intézete)
az aktuális, biotermesztést és -piacot érintő trendekről számolt be mind Németország, mind pedig Európa- és világszinten.
A biotermesztés részaránya növekszik, az
európai piacon a kereslet folyamatosan
növekszik a minőségi követelményeknek megfelelő termékek iránt. A kínálat jelenleg még nem elegendő ahhoz,
hogy folyamatosan biztosítson megfelelő
mennyiségű és minőségű gyümölcsöt a
bio-piacon. A lehetőség a biotermesztés
fejlesztésére és növelésére szinte korlátlanok. Jelenleg a bio termesztés részaránya
nyugat Európában 8–15%, mely folya-
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matosan emelkedő tendenciát mutat.
A termelők elégedettek a profitabilitással,
a beszámoló szerint a minőségi bioalma
felvásárlási ára stabilan több mint 1 euró.
Külön említésre méltó, hogy a magyarországi Naturalma® Klubhoz hasonlóan
a nyugat-európai országokban életre hívtak egy három sárga színezetű almafajtát
magába foglaló Golden Sunshine Line®
elnevezésű programot. Ennek célja, hogy
mind a termelők, mind pedig a fogyasztók körében népszerűsítse és elősegítse a
Golden fajtával ízében abszolút versenyképes, ám rezisztens fajtákat. A programban
a Luna®, a Sirius® és az Orion® fajták sze-

repelnek, amelyek azonosak a Naturalma®
Programban szereplő sárga fajtákkal. A
háromnapos rendezvényen a látogatók-

nak folyamatosan lehetősége volt a fajtákat megkóstolni. Mindhárom fajta színjelessel vizsgázott, a nagy érdeklődés mellett a látogatók többször is visszatértek a
standhoz, egyesek szerint a legfinomabb
almákat itt kínálták. Magyarországon
pedig tovább folynak a Naturalma® Klub
kóstolási rendezvényei, amellyel célunk,
hogy minél több termelőhöz juttassuk el
a rezisztens fajtákkal történő minőségi,
nagy élvezeti értékű étkezési, lehetőség
szerint bio-almatermesztést.
Akinek felkeltette az érdeklődését a
magyarországi Naturalma® Klub a www.
hollandalma.hu weboldalon érdeklődhet.
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