
Franciaország agrárgazdasági, agrárkereskedelmi és vidékfejlesztési politikája, 

fontosabb agrár- és környezet-politikai események 

 

Az Európai Len- és Kender Szövetség (Confédération Européenne du Lin et du Chanvre) a 

párizsi Palais Royale mellett mintegy ezer négyzetméteren rendezett be kiállító területet, ahol 

elsősorban a len, másodsorban a kender sokszínűségére és számtalan fölhasználási módjára 

hívta föl a városlakók figyelmét június 3-9. között. Annak érdekében, hogy az ismeretek 

minél több országba eljussanak, a szervezők egy héttel később Olaszországban is fölállították 

a bemutatót, méghozzá Firenzében a Piazza Santa Maria Novellá-n.  

A kiállítás egyben arra is föl akarta hívni a figyelmet, hogy a len az egyetlen növényi rost, 

amiből Európa nem csak önellátó, de a kontinens termeli meg a világ len szükségletének 

85%-át, sőt ezen felül még kevésbé víz- és tápanyag-igényes is, mint a többi rostnövény. A 

len nem igényel tápanyag-utánpótlást, a termesztési körzetében kiegészítő öntözés sem kell 

neki, sőt minden része maradéktalanul hasznosítható és teljes mértékben biológiailag lebomló. 

Nem csak szövetként, de hőszigetelőként, mulcsként, sőt az iparban kompozit anyagok 

alkotórészeként is hasznosítható, azaz a valamikori kizárólagos textilipari hasznosításhoz 

képest egy innovatív, kifejezetten sokoldalú növénykultúra lett belőle.  

http://www.mastersoflinen.com/  

 

A montravel-i kertészeti szakközépiskola (Lycée professionnel horticole de Montravel, 

Rhône-Alpes megye) kapta az országos „ismerjük meg a különbözőségeinket” (dédustons nos 

différences) verseny első díját, amit június 5-én adott át a mezőgazdasági minisztérium 

oktatási és kutatási főigazgatósága (Direction générale de l’enseignement et de la recherche, 

DGER). A verseny célja, hogy az iskolákba járó külföldi diákok családjaitól begyűjtött 

receptek elkészítésén keresztül ismerkedjenek meg a diákok a (gasztronómiai) sokszínűséggel 

és a részt vevő iskolák ezzel is hozzájáruljanak a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni 

küzdelemhez. Az iskolai kezdeményezésre elindult versenyt a DGER mellett az országos 

mezőgazdasági kölcsönös biztosító (Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, 

CCMSA) is támogatja, a mostani első „kiadás” védnökségét Isabelle Georges jazzénekes, 

színésznő vállalta, a megmérettetésben 46 iskola vett részt. A díj: az iskola csapatának minden 

tagja Hélène DARROZE párizsi éttermének vendége volt, valamint ellátogathattak a párizsi 

etnográfiai művészeti múzeumba (Musée des art premiers, Quai Branly). Bővebben: 

http://agriculture.gouv.fr/Contre-la-discrimination-Degustons 

 

Az idei évben is meghirdették a szünidei állatvédelmi kampányt (Opération Protection 

Animale Vacances, OPAV), ami június 15-től szeptember 15-ig tart. A program része a 

tárcaközi szünidei operatív programnak (Opération Interministérielle Vacances, OIV), 

aminek célja az üdülők által igénybe vett szolgáltatások és termékek minőségének 

ellenőrzése, a fogyasztóvédelem, a közegészségügyi és állatvédelmi szabályok betartatása. Ez 

utóbbival kapcsolatos az OPAV, aminek kiváltója az a jelenség, hogy minden nyáron 

háziállatok ezreitől akarnak így vagy úgy megszabadulni a gazdák vagy okoznak nekik 

szenvedést. Az idei évben a hatóságok kiemelten ellenőrzik azt, hogy a január elseje óta 

életbe lépett szigorúbb szabályok szerint tájékoztatják-e az állatkereskedések a náluk 

kedvtelésből tartott állatot vásárlókat. Ezen túlmenően a tárca ismételten fölhívta az 

állattartók figyelmét, hogy nyaralásuk alatt is felelősséggel tartoznak az állatuk tartott 

állatokért, amennyiben nem tudják őket magukkal vinni, bízzák azokat az erre szakosodott 

állat-szállásokra vagy családtagjaikra, barátaikra. Bővebben: 

http://agriculture.gouv.fr/Animaux-de-compagnie-le-pense-bete és  

http://agriculture.gouv.fr/Nouveautes-reglementaires-dans-le 

 

http://www.mastersoflinen.com/
http://agriculture.gouv.fr/Contre-la-discrimination-Degustons
http://agriculture.gouv.fr/Animaux-de-compagnie-le-pense-bete
http://agriculture.gouv.fr/Nouveautes-reglementaires-dans-le


Az állatvédelmi előírások betartásának fokozott ellenőrzése mellett a másik jelentős 

ellenőrzési kampány az élelmiszer-biztonsági előírások betartatását szolgálja (Opération 

Alimentation Vacances, OAV), szintén a június 15-szeptember 15. közötti intervallumban (a 

korábbi években ez egy hónappal rövidebb volt, lévén július elsején kezdődött és augusztus 

31-én véget is ért). A mintegy négyezer ellenőr mozgósításával a mezőgazdasági tárca alá 

tartozó hatóságok a társhatóságokkal (pl. vám, egészségügy) kifejezetten a nyaralóhelyeken 

működő élelmiszer-forgalmazókat ellenőrzik, az idei évben a következőkre helyezve a 

hangsúlyt: 

- vendéglátóhelyek („hagyományos” és gyorséttermek), 

- hentesáru- és halkereskedések, 

- szuper- és hipermarketek, valamint élelmiszer-vegyeskereskedések, 

- piacok, fesztiválok, élelmiszer-szállító járművek. 

Az ellenőrzések az élelmiszerek tárolásának, forgalmazásának, szállításának minden 

körülményére kiterjednek, a különböző nyári táborok pedig megerősített kontrollra 

számíthatnak. A tavalyi év mérlege: 23034 ellenőrzés, ebből 241 végződött létesítmény-

bezárással, 328 följelentéssel és összességében mintegy egy tonna élelmiszer elkobzásával. 

Bővebb információ: http://alimentation.gouv.fr/controles-vacances. 

 

Aurélie FILIPPETTI kulturális és Stéphane LE FOLL mezőgazdasági miniszter, valamint 

Guillaume GAROT élelmiszer-gazdaságért felelős államtitkár indította útjára indította útjára a 

„Cités de la Gastronomie” (a gasztronómia városai) hálózatot június második felében, 

mégpedig Dijon, Lyon, Tours városainak, valamint a Paris-Rungis nagybani piac 

képviselőinek jelenlétében. A hálózat azt követően kezdődött formálódni, hogy az UNESCO 

2010-ben az immateriális világörökség listájára vette a francia étkezési szokásokat (repas 

gastronomique des Français), az étkezési kultúrák közül elsőként a világon. Franciaország az 

UNESCO döntésével egyidejűleg vállalta, hogy létrehozza a „gasztronómia városát” (cité de 

la gastronomie), erre országos pályázatot hirdettek, amire négy pályázat érkezett a már 

említett településekről és a „város a városban”-nak számító Rungis-ről. A kormányzat végül 

úgy tűnik, nem óhajt egyetlen győztest hirdetni, helyette inkább a hálózat létrehozását 

választotta, amiben mindegyik egykori pályázónak jól meghatározott feladat jut: 

- Dijon a borral kapcsolatos tradíciók letéteményese lesz, ahol a fő munka a szőlő- és 

borkultúra valorizációja és promóciója lesz,  

- a „táplálkozás és egészség” tematikája Lyon-nak jutott, 

- a párizsi nagybani piac a piaci kultúra és a városi környezetben lakók élelmiszerrel 

való ellátásának letéteményese, 

- míg Tours a táplálkozáshoz kapcsolódó társadalom-tudományok központja lesz az itt 

megalakítandó „élelmezés-tudományok és az élelmezés-kultúra egyetemén” keresztül. 

(Bővebben…) 

 

Somogyi Norbert, Párizs 

http://alimentation.gouv.fr/controles-vacances
http://alimentation.gouv.fr/IMG/pdf/DP-GastronomieBis_1bis_cle04db7b.pdf
http://alimentation.gouv.fr/reseau-des-cites-de-la-gastronomie-2610

