
Kertészeti seregszemle a Loire-völgyben: a SIVAL Angers-ban 

 

Január 15-én nyitotta meg kapuit a három napos hagyományos kertészeti szakkiállítás, a 

SIVAL
1
 Angers-ban (Pays-de-la-Loire régió), ami elsősorban a nyugat-franciaországi 

kertészeket célozza meg, de tekintettel arra, hogy a szomszédos régiókból, sőt az ország 

távolabbi részeiről és a környező országokból is érkeznek látogatók, jelentősége jóval 

nagyobb, mint elsőre gondolni lehetne. Ezt támasztja alá a külföldi kiállítók jelentős száma is, 

akik komoly üzleti lehetőségeket látnak a kertészeti termelés szempontjából az ország 

második legjelentősebb régiójában – azzal együtt, hogy az ágazat kilátásai (különösen az 

elmúlt évek tapasztalatai alapján) meglehetősen borúsak. Az eseményre az idei évben (is) 

legalább húszezer, elsősorban szakmai látogatót vártak (amit sikerült is elérni), hogy a 600 

kiállító és a mintegy 1300 résztvevővel lebonyolított konferenciák, szakmai műhelyek 

közvetítésével bemutassák a várható piaci tendenciákat, lehetőségeket. 

 

Angers városa és a kertészeti szakkiállítások 

Angers és környéke egyébként is jelentős szerepet tölt be a francia gazdaságban, nem csak a 

kertészetet és általában a mezőgazdaságot tekintve, hiszen a l’Entreprise („a vállalat”) 

magazin Franciaország második legversenyképesebb, gazdasági szempontból legvonzóbb 

régiójának tartja, a l’Expresse hetilap szerint pedig ebben a nagyvárosban a legjobb élni az 

országban. A város sokat is tesz ezek érdekében: a növénytermesztésre alapozott gazdaság 

húzóerőt jelent, ahogy az egyetemi szféra is, az „Angers Loire Valley” név pedig egyre 

ismertebbé válik a gazdaságban és a társadalomban egyaránt.  

 

Ebben a borairól is ismert környezetben rendezik 

meg minden év januárjában azt a nemzetközi 

kertészeti és szőlészeti szakvásárt, amihez hasonló 

csak kettő van Franciaországban, a minden páros év 

novemberének végén-decemberének elején 

Bordeaux-ban megrendezett VINITECH-SIFEL
2
, 

valamint a páratlan években késő ősszel (rendszerint 

november végén) Montpellier-ben tartott SITEVI
3
. A 

SIVAL azonban mégis más, mint a másik kettő, 

mivel itt arányaiban sokkal nagyobb szerepet kap a zöldség- és gyümölcstermesztés, míg a 

VINITECH-SIFEL és a SITEVI esetében elsősorban szőlészeti és borászati szakvásárról lehet 

beszélni, ahol a zöldség- és gyümölcstermesztés azért kap helyet, mert a bemutatott gépek, 

eszközök, technológiák egy része ezek esetében is alkalmazható. Valóban azt lehet mondani, 

hogy a zöldség- és gyümölcskertészek legjelentősebb éves seregszemléje a SIVAL, míg a 

dísznövénykertészek életében ugyanezt a szerepet a minden év februárjában – és szintén 

Angers-ban – tartott Salon du végétal
4
 tölti be. 

 

Miért sajátos a SIVAL? 

Mivel a SIVAL-t rendező Angers Expo Congrès vásárszervező cég fő részvényese Angers 

városa, nem meglepő, hogy a kiállítások között első helyen vannak azok, amik a város és a 

régió gazdasági életében fontos szerepet betöltő tevékenységeknek biztosítanak promóciót, ez 

a legtöbb „vidéki” szakvásár, kiállítás esetében így van. Ami miatt a SIVAL mégis 

különbözik sok más szakkiállítástól, az a szervezőbizottság összetételében keresendő, 
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esetében ugyanis a szakma megkülönböztetett figyelmet kap. Azaz megtalálható benne az 

Angers-ban működő versenyképességi pólus, a Végépolys
5
, az alkalmazott mezőgazdasági 

kutató intézetek (IFV
6
, IFPC

7
, CTIFL

8
), az érdekképviseletek (FNPFruits, Légumes de 

France, Fédération viticole de l’Anjou, Idfel Val de Loire), az agrárkamarák és az oktatási 

intézmények (Agrocampus Ouest, ESA Angers). 

 

A SIVAL estében kifejezetten sokoldalú és kiegyenlített kínálatról lehet beszélni, legyen szó 

erő- és munkagépekről, növényvédelemről és tápanyag-utánpótlásról, csomagolóanyagokról 

és csomagolás-technikáról, valamint a tágan értelmezett kertészethez kapcsolódó 

szolgáltatásokról. A kiállítókra mindenképpen igaz, hogy a 

jövőben gondolkodnak, látható ez a bemutatkozó 

laboratóriumokon, a természetes alapanyagokból készülő 

termékfejlesztésről, a megújuló energiahordozók 

kihasználására fordított törekvésekről, valamint általában a 

fönntartható termelést szolgáló szemléletből. Ez utóbbi nem 

csupán a biogazdálkodás lassú, de biztos térnyerésében 

nyilvánul meg, hanem többek között a környezettudatos 

tápanyag-gazdálkodás térnyerésében, a mechanikai 

gyomirtás reneszánszában, vagy például a hulladékok minél 

nagyobb arányú újrahasznosítására törekvésben. Ebbe a 

„trendbe” illeszkedik a regionális agrárkamara 

szervezéseben már évek óta megrendezett, ám az idei évben 

a korábbiaknál jóval nagyobb lélegzetvételű program a 

biogazdálkodásról. A gazdálkodók többek között arra 

kaphattak választ az egyes konferenciák során, milyen 

kihívásokkal kell szembenézni a szabadföldön termelő 

biogazdának, miként lehet sikerrel termeszteni bioban az 

apró gyümölcsöket, milyen értékesítési lehetőségei vannak a biológiai termesztésből 

származó szabadföldi zöldségeknek? 

 

A már említett 20 ezer látogató 70%-a gazdálkodó és/vagy vállalkozó, más megközelítésben 

nézve őket 31% zöldségtermelő, 30-30% a szőlészek és gyümölcstermelők aránya, 5-5%-ot 

tesznek ki a vetőmagtermelők és a dísznövénykertészek, 4% foglalkozik kifejezetten almabor 

és almapálinka (azaz cidre és calvados) alapanyagnak való alma termesztésével, a látogatók 

3%-a pedig faiskolás. 

 

Nemzetközi színtéren is láthatónak kell lenni! 

A szervezők nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a vásár minél 

komolyabb nemzetközi jelleget öltsön, ami először igazán az idei évben mutatkozott meg 

látványosan – a rendezvény első napján ugyanis megkülönböztetett figyelmet szenteltek a 

külföldi látogatóknak. Ennek egyik megnyilvánulása volt a Végépolys pólus által szervezett 

nemzetközi szimpózium (Végépolys Symposium), a kiállítókat pedig arra ösztönözték, hogy 

ezen a napon vegyék nagyon komolyabban a külföldi látogatókat – ehhez a vásár szervezői 

minden segítséget megadtak, akár csoportos, akár egyéni vendégekről volt szó. Külön 

nemzetközi szalont alakítottak ki azért, hogy a kiállítók és a külföldi látogatók közötti 

megbeszélések, tárgyalások minél nyugodtabb körülmények között valósulhassanak meg – 
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ezeket igyekezett segíteni a francia export bővítésével foglalkozó Ubifrance és a regionális 

kereskedelmi és iparkamara (CCI international Pays de la Loire) is. Erősítették a 

kommunikációt is, a SIVAL honlapja angol változatban is az érdeklődők rendelkezésére állt, 

számos kiadványt angolul is megjelentettek, valamint több külföldi hivatalos delegációt is 

fogadtak, így például Izraelből, Algériából, Lengyelországból, Kanadából és Romániából. 

 

A jövő kertészeti termelésének egyik záloga: a víz 

Ahogy az ilyen szakvásárok esetében ez „szokásos”, az idei SIVAL-nak is volt egy fő témája, 

ez pedig a vízgazdálkodás, vízhasználat – ez szervesen illeszkedett a korábbi évek 

tematikájához, amit a fönntartható gazdálkodás fémjelzett. A víz évek óta egyre fontosabb 

kérdés Franciaországban is, a sorozatos aszályok pedig rávilágítottak arra is, milyen 

érdekkonfliktusok húzódnak meg a gazdálkodók és a társadalom egyéb rétegei között. Ezért 

elsősorban transzverzális megközelítésben került a téma napirendre, annak közgazdasági, 

környezetvédelmi és szociális aspektusait vizsgálva - ez utóbbiban pedig megkülönböztetett 

figyelmet fordítottak annak elemzésére, miként lehet megőrizni a gazdatársadalom imázsát, 

amit az elmúlt időben az öntözés miatt (is) nagyon sok kritika ért. A vízzel foglalkozó konkrét 

programokat két fő eseménybe foglalták a szervezők, az egyik volt a már említett és január 

15-én tartott Végépolys Symposium
9
, ami nemzetközi kitekintésben vizsgálta a vízhasználat 

optimalizálásának lehetséges jövőbemutató módjait. A másikra egy nappal később került sor, 

ezt is a Végépolys szervezte, de immár kifejezetten gyakorlat-orientált megközelítésben és 

arra fókuszált, milyen innovatív módszerekkel és eszközökkel lehet a gazdaságon belül 

optimalizálni a vízfölhasználást – nem csak a már a piacon lévő eljárásokat bemutatva, de a 

jövő lehetőségeit is vázolva. 

 

Miután 2011-ben már sikerrel mutatkozott be, az idén újra a programba került az új piaci 

lehetőségek fóruma, és ez a jövőben már minden évben így lesz – a programpont „lelkét” 

azok a 25-30 perces előadások jelentik, amik nem csak bemutatnak egy-egy ígéretes új piacot, 

értékesítési irányt vagy éppen újszerű termelési eljárást, de lehetőséget adnak arra is, hogy a 

gyakorló szakemberek minél élőbb és tartalmasabb vitát folytathassanak az előadókkal.  

 

Somogyi Norbert mezőgazdasági attasé, Párizs 
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