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Sprawozdanie z wizyty we Francji/Belgii 

„Po wiedzę na Zachód” 
 

 
W dniach 1 – 5 października 2012 odbył się wyjazd studyjny do Francji i Belgii. W wyjeździe 

studyjnym wzięli udział rolnicy z całego województwa łącznie 20 osób. Uczestników 

wyjazdu wskazała Podlaska Izba Rolnicza na podstawie zgłoszeń oraz odpowiedzi 

na zaproszenia skierowane do organizacji rolniczych. Program wizyty zakładał: 

 

1. Udział w Międzynarodowych Targach „Sommet de l’Elevage  w Clermont – Ferrand we 

Francji;  

2. Spotkanie z władzami lokalnymi regionu Auvergne, z Francuską Izbą Rolniczą oraz z 

Francuskim Zrzeszeniem na Rzecz Rozwoju Międzynarodowej Wymiany z zakresu 

Produktów i Technik Rolniczych  (ADEPTA); 

3. Zwiedzanie gospodarstw hodowli bydła oraz przedsiębiorstw rolno-przemysłowych 

(ubojnie, Centrum unasienienia, mleczarnie); 

4.  Organizacja spotkań w trakcie targów, których celem będzie nawiązanie kontaktów oraz 

wymiany doświadczeń pomiędzy rolnikami; 

5. W czasie pobytu w Brukseli uczestnicy wyjazdu będą mieli możliwość przyjrzeć się 

funkcjonowaniu instytucji europejskich i organizacji rolniczych działających w Brukseli. 

 

 Pierwszym etapem wyjazdu studyjnego „Po wiedzę na zachód: podlaski rolnik 

z wizytą we Francji i w Belgii” była Bruksela gdzie odbyło się spotkanie w Parlamencie 

Europejskim z Europosłem Jarosławem Kalinowskim. 

W dniach od 3-4 października grupa brała udział w Międzynarodowych Targach „Sommet de 

l’Elevage  w Clermont – Ferrand. Odbywająca się w sercu Masywu Centralnego, 

największego regionu hodowli bydła mięsnego w Europie 

wystawa SOMMET DE L’ELEVAGE w Clermont-Ferrand (Francja) należy do największych 

międzynarodowych targów sektora produkcji zwierzęcej (bydło mleczne, bydło mięsne, 

owce, konie…):- 2 000 zwierząt prezentowanych podczas konkursów, (1 300 sztuk bydła, 400 



owiec, 300 koni), 22 rasy bydła (mleczne i mięsne), 26 ras owiec, 16 ras koni. Jest to 

najważniejsza europejska wystawa bydła mięsnego. Wśród licznych sektorów popularnością 

cieszyły się: genetyka, żywienie zwierząt, warunki zootechniczne i zdrowie zwierząt, 

urządzenia udojowe i sprzęt do mleka, usługi i sprzęt do hodowli, mechanizacja rolnictwa. 

Targi we Franci to 170 000 m² powierzchni wystawienniczej, 80 000 odwiedzających (w tym 

3 300 gości z 62 krajów), 1 250 wystawców (w tym 380 z 30 krajów). 

 

Dnia 3 października  odbyło się także spotkanie z Prezesem Francuskiej Izby Rolniczej rejonu 

Overni, rozmowa toczyła się wokół WPR po 2013 roku oraz budżetu Unii Europejskiej. 

Podczas spotkania padło również wiele pytań dotyczących rolnictwa, np. o cenę ziemi we 

Francji, szkody łowieckie, ceny żywca wołowego, działalność Francuskiej Izby Rolniczej. 

4 października grupa udała się z wizytą do gospodarstwa specjalizującego się w hodowli 

bydła rasy Charolaise; gospodarze prowadzą także hodowlę 4400 sztuk kur rzeźnych. 

W gospodarstwie położonym w podgórskim terenie, na 150 ha hodowanych jest 60 sztuk 

krów matek. Na 120 ha użytków zielonych krowy wraz z cielętami wypasane są od kwietnia 

do listopada. Szczególne zainteresowanie rolników wzbudziła pasza przeznaczona wyłącznie 

dla 4 buhajów. Jak wyjaśniła nam gospodyni dziennie zadawane jest 4-5 kg na sztukę, a koszt 

tej paszy to 400 euro za tonę. Rolnicy swoje stado zacielają nasieniem tych właśnie byków, 

prowadzą też sprzedaż nasienia buhajów- koszt porcji 80 euro. 

Na realizację merytoryczną przedsięwzięcie zawarto umowę nr ROR.II/KSOW-38/12 

z Podlaską Izba Rolniczą 

 

 

 


