
Sommet de l’élevage állattenyésztési szakkiállítás  

 
Október 1-3 között 23. alkalommal kerül megrendezésre Clermont-Ferrand mellett a 

Sommet de l’élevage – főleg kérődzőkre szakosodott – állattenyésztési szakkiállítás, ami 

1250 kiállítót vonultat föl és mintegy 80 ezer látogatót vonz, amivel az ország harmadik 

legjelentősebb ilyen jellegű rendezvénye. 2012-ben például ennek alkalmával egy 

magyar-francia juhtenyésztési együttműködés is itt köttetett meg, ami azt jelzi, hogy a 

szakvásár a magyar szakemberek érdeklődését is érdemben fölkeltette. A szervezők 

nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek a szakvásár nemzetközi jellegének erősítésére, 

ennek kapcsán az idei hivatalos külföldi partnerük Bulgária lesz, a kiállításon a bolgár 

szakminisztérium saját standot is állít. Az idei évben a kiállítás helyszínén és annak ideje 

alatt rendezik meg a fiatal juhászok második világbajnokságát, a részt vevő húsz 

delegáció között lesz Magyarország is! 

 
2014. október 1-3- között 23. alkalommal 
rendezik meg Clermont-Ferrand mellett az ország 

egyik legnagyobb állattenyésztési szakvására, a 
Sommet de l’élevage, ami kifejezetten a 

szarvasmarha- és juhtenyésztésre, valamint a 
lótartásra fókuszál. Nem véletlenül, hiszen 
természetföldrajzi okok miatt Auvergne régióban 

leginkább a kérődzők extenzív, hegyvidéki tartása 
a jellemző mezőgazdasági tevékenység, ettől 

messze elmarad a sertés- vagy baromfi-tenyésztés. 
Az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatóra április 29-én került sor Párizsban, bevezetőjében 
Roger Blanc, a Sommet de l’Élevage elnöke – egyben maga is húsmarha-tartó – hangsúlyozta, 

a régió adottságai elsősorban az extenzív hegyvidéki állattartásra alkalmasak, az ehhez 
alkalmazkodott hús-, tej- vagy kettőshasznú fajtákkal. Az elsőség inkább a hústermelésé, ezen 

belül is az exportra (Olaszország) induló fiatal hízómarhák előállításáé, de a tejtermelés is 
folyamatosan fejlődik. 
 

A kiállítás ötlete is ahhoz kapcsolódott, hogy ennek a régiónak az állattartását minél jobban 
megismertessék a világgal, a fogyasztókkal, ennek 

szellemében rendezték meg bő húsz éve az első kiállítást 300 
kiállítóval és 12 ezer látogatóval. Mára a rendezvény Európai 
szinten is jelentős lett mintegy 1200 kiállítóval és 

nyolcvanezret meghaladó látogatóval, összességében pedig a 
kiállítókkal és rendezőkkel együtt mintegy százezer ember 

fordul meg itt a rendezvény három napja alatt. Roger Blanc 
szerint ezen a szakterületen három jelentősebb kiállítás van az 
országban, ezek a SIA – a kifejezetten nagyközönségi 

mezőgazdasági vásár a maga közel 700 ezer látogatójával -, a 
SPACE Rennes-ben (ami inkább az intenzív, „hors sol” – 

talajon kívüli - állattartásra fókuszál), valamint a Sommet de 
l’élevage. A kiállítás politikai elismertségét jelzi, hogy 
legalább szakminiszteri szinten minden évben magas szintű 

politikai vezetőt is köszönthetnek a helyszínen – 2013-ban 

François Hollande köztársasági elnök is ellátogatott a 

Sommet de l’élevage-ra, és személyesen jelentette be a 

KAP-reform franciaországi alkalmazásának fő vonalait. 

http://www.sommet-elevage.fr/
http://www.sommet-elevage.fr/
http://www.sommet-elevage.fr/
http://www.space.fr/


 

A bruttó 17 hektáron megrendezett és bruttó 73 ezer négyzetméternyi kiállító területtel bíró 
kiállítás az idei évben a szervezők reményei szerint megdönti a korábbi évek rekordjait a 

kiállítók és a látogatók számát (2013-ban 82500) tekintve egyaránt – ez utóbbiak 90%-a 
szakmai látogató. A program szerves részét képezik az idei évben is a fajtabemutatók, 
szakmai konferenciák és tematikus kollokviumok – ez utóbbiak programját várhatóan június 

végén teszik közzé. Az előadások elsősorban a kereskedelem, a genetika, az állattartási 
technológiák területére fókuszálnak, és természetesen szinte minden fajtát bemutatnak 

„élőben” is, legyen szó szarvasmarhákról vagy juhokról. A kiállító cégeknek (1250) mára 
közel egyharmada külföldi, a cél ezek számának további növelése, a kiállítás nemzetközi 
jellegének erősítése, amihez eszköz a külföldi látogatók számának növelése is (jelenleg ezek 

90%-a európai, kétharmada uniós tagországból érkezik). Míg eddig a „tipikus külföldi 
látogató” egy uniós tagországból érkező, francia húsmarha-fajtát tenyésztő gazda volt, az 

utóbbi néhány évben különösen szembetűnő volt a romániai juhtenyésztők számának 
növekedése a látogatók között. A külföldi látogatókra való tekintettel a bemutatókat spanyol, 
angol és orosz (!) tolmácsolás mellett bonyolítják le. A francia piacszerzési stratégiát jól 

mutatja, hogy az ADEPTA szervezésében külön latin-amerikai szemináriumra is sor kerül, az 
INTERBEV hús szakmaközi szervezet a FranceAgriMer-rel közösen pedig Franciaországnak 

a mediterrán térség húsmarha-tenyésztésében betöltött szerepét vizsgáló konferenciát szervez. 
A kiállításra a szervezők nyolc földközi-tengeri országot is meghívtak, a mediterrán 
tematikájú konferenciára magára pedig már negyedik alkalommal kerül sor. A szervezők 

emlékeztettek arra, hogy a nemzetközi szekción belül lesz bolgár (a szaktárca 
megjelenésével), ukrán, török és algériai stand is, és a minél erősebb nemzetközi részvételt 

segíti az a 15 külföldi megbízottjuk, akik a világban szerte azon dolgoznak, hogy minél több 
országból érkezzenek látogatók és kiállítók az eseményre.  

 

Megjegyzendő, hogy a 2011-es Sommet de l’Élevage-hoz 
köthető a nemzetközi juhtenyésztési platform, a Plateforme 

Internationale Ovine megalakítása a juhtenyésztésben és 
exportban érintett legfontosabb francia partnerek 
(INTERBEV Ovins, Races de France section ovine, 

FranceAgriMer, Institut de l’Élevage) részvételével. A cél a 
külföldi partnerek igényeihez igazított, „személyre szabott” 

ajánlatok kidolgozása és ezen belül elsősorban a francia juh 
tenyészanyag exportja a „win-win” partnerségre alapozva. 
 

A juhtenyésztő szakma előtt álló kihívások egyik 
legfontosabbja az ezzel a tevékenységgel foglalkozó 

gazdálkodói generáció megújítása, a fiatal juhtenyésztők 
pályakezdésének elősegítése, az ágazatban lévő munkahelyek 
megtartása – mondták el a sajtótájékoztatón előadó francia 

szakemberek. Ezt szolgálta 2005-ben a fiatal francia 
juhászok első országos versenye, az Ovinpiade des jeunes 

bergers, ami hamarosan nemzetközivé vált, az első európai versenyt már 2009-ben 
megtartották Párizsban. 2011-ben a fiatal juhászok első világversenyét is megrendezték, 
méghozzá Új-Zélandon, a második világbajnokságra pedig az idei évben, mégpedig a Sommet 

de l’Élevage alatt kerül sor, a részt vevő húsz delegáció között lesz Magyarország is! 
 

Somogyi Norbert, Párizs 

http://www.adepta.com/
http://www.franceagrimer.fr/
http://www.interbev.fr/ressource/plateforme-internationale-ovine-perspectives-2014/
http://www.interbev.fr/ressource/plateforme-internationale-ovine-perspectives-2014/
http://www.franceagrimer.fr/
http://www.inst-elevage.asso.fr/

