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Công ty độc lập, phi lợi nhuận

Được tài trợ bởi chính phủ và người trồng ngũ
cốc của Úc

Được thành lập năm 2012 để tăng giá trị cho
ngành công nghiệp ngũ cốc của Úc

Cơ sở vật chất bao gồm các phòng thí nghiệm, 
nhà máy thí điểm và lò bánh mì thí điểm

Trung tâm đổi mới sáng tạo về các loại ngũ cốc xuất
khẩu của Úc (AEGIC)



Tập trung vào sự hợp tác
A strong focus on collaboration 



Thấu hiểu nhu cầu về chất lượng
Understanding quality requirements



Đào tạo kỹ thuật, trao đổi thông tin và hỗ trợ thi trường
Technical training, information exchange and in-market support



Hợp tác nghiên cứu
Research collaborations



Thế mạnh chất lượng của ngũ cốc Úc
Quality strengths of Australian grain
• Đảm bảo chất lượng
• Quality assurance  

• Hạt sạch
• Cleanest grain 
• Sáng bóng, khô và an toàn thực phẩm
• Bright, dry and food safe

• Chuỗi cung ứng
• Supply chain
• Tiệm cận thị trường
• Proximity to market  
• Cập nhật chính xác quốc gia
• Accurate country updates
• Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hang 
• Technical customer support 
• Ngành công nghệ hạt cốc Úc cam kết với nhà máy thức

ăn chăn nuôi và nhà dinh dưỡng Việt Nam 
• Australian grains industry is engaged with Viet Nam feed 

millers and nutritionists. 



Australian grains industry
• Úc có 3900km từ đông sang tây
• ~ 22 triệu ha trồng hạt cốc thương mại
• ~ 12 triệu ha trồng lúa mì
• ~ 4 triệu ha trồng lúa mạch
• ~ 460 000 ha trồng cây lúa miến
• Hoạch mùa đông: lúa mì và lúa mạch

• trồng tháng 4/ tháng 5 - Planted April/May 
• thu hoac4h tháng 11/12 - Harvested 

November/December 

• Thu hoạch mùa hè: Lúa miến
• Planted Oct-Dec –trồng tháng 10/12 
• Harvested Jan-March – Thu hoạch tháng 1-

3 

• Diverse – Những yếu tố khác
• soils 0-đất trồng
• climatic conditions-điều kiện thời tiết
• farming systems: hệ thống trồng
• markets- thị trường



Sản xuất hạt cốc chủ yếu vào mùa đông ở Úc (2015-2020)
Major winter grain production (tn) in Australia (2015-2020)

• Ước lượng 55,2 triệu tấn (2020/21)
• ~ > 89% tăng so với 19/20
• Estimated 55.2 MMT (2020/21)
• ~ >89% increase on 2019/20

Source: Australian Crop Report
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