VEEHOUDERIJBEURS SOMMET DE L’ÉLEVAGE

26e Sommet de l’Élevage
straalt vertrouwen uit
Ondanks de huidige malaise in de veeteelt is
de Franse veehouderijbeurs Sommet de
l’Élevage bijna volgeboekt. Optimisme heerst
bij de beursorganisatie. Het limousinras en het
herefordras zijn de blikvangers dit jaar.
TEKST GUY NANTIER

O

p twee maanden van de opening van de
landbouwbeurs Sommet de l’Élevage te
Clermont-Ferrand zĳn al 1322 exposanten
geregistreerd, waaronder 93 nieuwe exposanten.
‘Wĳ zĳn er gerust op dat met deze belangstelling

De beurs is voor de derde maal gastheer van de nationale limousinkeuring
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vanuit de bedrĳven wĳ andermaal 88.000 bezoekers
zullen mogen verwelkomen,’ zegt Benoit Delaloy,
international businessmanager van de beurs.
Op de beurs met 180.000 vierkante meter tentoonstellingsruimte zĳn opnieuw tal van technische
nieuwigheden te ontdekken.
Zo stelt IMV zĳn inseminatiepistool Alphavision
met miniatuurcamera voor. Via die camera kan de
ki-handeling nog gemakkelĳker en zorgvuldiger
worden uitgevoerd. Ook zĳn afwĳkingen aan de
baarmoeder en infecties te diagnosticeren. Het
vernuftige inseminatiepistool is bekroond met de
Sommet d’Or 2017, de hoogste onderscheiding voor
innovatieve uitrusting.

Nationale herefordkeuring
Elk jaar verwelkomt de beurs de ‘fine fleur’ van de
Franse veeteelt. Ook dit jaar. Meer dan 750 stuks
vleesvee, 550 stuks melkvee, 400 schapen en 300
paarden zullen naar Clermont-Ferrand afreizen.
Na 2004 en 2011 is de editie 2017 voor de derde
maal gastheer van de nationale keuring in het limousinras. Meer dan 400 stuks limousinfokvee
zullen hun opwachting maken en een gooi doen
naar het tricolorelint.
‘Nieuw dit jaar is dat ook het herefordras zĳn nationale keuring te Clermont-Ferrand zal houden,’ geeft
Benoit Delaloy aan. Voor de gelegenheid zullen
keurmeesters uit Canada, Uruguay, Zweden en de
Verenigde Staten overkomen om de Franse herefordkampioenen aan te wĳzen.’
Verder worden op de beurs talrĳke regionale keuringen gehouden voor het charolaisras, het blonde
d‘Aquitaineras, het salersras, het gasconneras, het
parthenaisras en – eveneens een nieuwigheid – het
Belgisch-witblauwras. l

Georganiseerde bedrijfsbezoeken
De veehouderijbeurs
Sommet de l’Élevage
geldt als de grootste
Europese beurs voor
de veehouderij en
in het bijzonder voor de vleesveehouderij.
De beurs vindt plaats in het Franse ClermontFerrand in het departement Auvergne.
Voor de internationale gasten biedt de beursorganisatie vier programma’s aan voor vlees-
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vee, melkvee, het limousinras of de schapenteelt. Meer dan 35 gratis bezoeken aan
veehouderijen en bedrijven uit het agrocomplex worden dagelijks aangeboden.
De veehouderijbeurs vindt plaats van 4 tot 6
oktober 2017 in de Grande Halle d’Auvergne,
autosnelweg A75, afrit 3.
Er zijn dagelijks gratis shuttlediensten tussen
het centrum van de stad Clermont-Ferrand en
het tentoonstellingspark.

De openingstijden zijn van 8.00 tot 19.00 uur.
De toegang tot de beurs voor internationale
bezoekers is gratis.
Internationale bezoekers dienen zich te melden in de ‘Club d’Affaires International’.
Om uw bezoek vooraf te regelen kunt u
terecht op de Engelstalige versie van de
website van de beurs:
https://www.sommet-elevage.fr/
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