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Тваринництво

САМІТ З ТВАРИННИЦТВА – 
ФРАНЦУЗЬКЕ ШОУ ЗА УЧАСТЮ 2000 КРАЩИХ ПЛЕМІННИХ ТВАРИН: 

ЗАПРОШУЄМО ДО ПОЇЗДКИ

Компанія «БЕТЕН Інтернасьйональ» – офіційний представник 
в Україні міжнародного форуму «Саміт з тваринництва» – 
запрошує українських фермерів, інших працівників 
сільського господарства та представників адміністрацій до Франції.

Поїздка відбудеться 4–8 жовтня 2011 року і має на 
меті познайомити українських менеджерів з 
успішним сільським господарством Франції, досяг-

неннями французьких селекціонерів, новинками техніки, 
обладнанням для тваринництва й іншими продуктами і по-
слугами, завдяки яким виробництво зерна, м’яса та молока 
стає рентабельнішим.

Нагадаємо, що Франція є найбільшим виробником зер-
нових культур серед країн Європейського Союзу, вона по-
сідає перші місця за кількістю поголів’я молочної худо -
би (3,8 млн корів), м’ясної худоби (4,2 млн корів), птиці 
(249 млн), кіз (1,3 млн), овець (7,7 млн), свиней (14,8 млн), 
виробляючи загалом 20% всієї сільськогосподарської про-
дукції Західної Європи.

Відвідування виставки «САМІТ З ТВАРИННИЦТВА» буде 
особливо корисним для тих, хто цікавиться якісною зарубіж-
ною генетикою і послугами з її впровадження у власному гос-
подарстві. На конкурсах і презентаціях буде продемонстрова-
но щонайменше 22 породи великої рогатої худоби, 26 порід 
овець, 16 порід коней та інших тварин. Таким чином, Ви змо-
жете оцінити середній добовий приріст шаролезької, ліму-
зинської та інших м’ясних порід ВРХ з їх невибагливістю до 
кормів; середні річні надої голштинської породи і якість моло-

ка монбельярд для ви-
робництва сиру; пло-
дючість шаролезької 
породи овець та бага-
то іншого. Індивіду-
альні зустрічі з потен-
ційними постачальни-
ками за участю 
компетентного пере-
кладача й організато-
ра від «БЕТЕН Інтер-

насьйональ» допоможуть Вам запозичити нові ідеї та налаго-
дити співпрацю. «БЕТЕН Інтернасьйональ» вже організовував 
поставку нетелей шаролезької породи до України і зможе по-
сприяти в імпорті інших порід чи товарів, які Вас зацікавлять.

Загалом на форумі 2011 року очікують 75000 відвідувачів (з 
яких 2500 іноземних із 60 країн). Щороку іноземні делегації 
високо оцінюють роботу французьких селекціонерів, що 
практикують збалансовану селекцію задля збільшення та по-
кращення якості продукції (молоко, жири, протеїни) з огляду 
на функціональні характеристики (плодючість, легкість оте-
лення, клітини, тривалість життя), які дають змогу зменшити 
собівартість, а також особливості статури (вим’я, кінцівки).

Відвідавши виставку і поспілкувавшись із фахівцями галузі, 
Ви також переконаєтесь у суво-
рості ветеринарного контролю 
цієї країни. Франція першою з 
1970 року запровадила 
обов’язкову й індивідуальну іден-
тифікацію кожної тварини ВРХ, 
що народилася чи завезена на її 
територію. Програма збирання й 
оброблення даних, які надходять 
з ферми до єдиної національної 
бази, дає змогу в будь-який момент забезпечити надійне від-
стеження тварин і продукції.

Усі ці та інші переваги ведення аграрного бізнесу по-
французьки Ви зможете відкрити для себе, приєднавшись 
до поїздки на САМІТ З ТВАРИННИЦТВА з «БЕТЕН Інтер-
насьйональ».

Спеціальні заходи з нагоди 20-ї річниці САМІТУ, турис-
тичні маршрути регіону Овернь, прогулянка визначними 
місцями Парижа, справжня французька кухня з її сирами, 
стейками і вином доповнять Ваші враження про аграрну 
Францію та її людей.

З усіх питань щодо програми поїздки та реєстрації в групі звертайтеся протягом липня:
в Україні: «БЕТЕН Інтернасьйональ», Сергій Мезін, вул. Ярославів Вал, 38, оф. 3, 
01034, м. Київ, телефони: (044) 272-11-31, 067-447-46-90; e-mail: smezin@beteninternational.com;
у Франції: САМІТ З ТВАРИННИЦТВА, Бенуа Делялуа, м. Клермон-Ферран, 
тел.: +33 (0) 473-28-95-13; e-mail: bdelaloy@sommet-elevage.fr

Н
а 

п
р

ав
ах

 р
е

кл
ам

и


