Fransa : Avrupa Birliği’nin Yetiştiricilikte
En Önde Gelen Ülkelerinden Biri

Jean-Noël BONNET

Fransız Yetiştirici Organizasyonları
Uluslar arası Teknik İşbirliği Dairesi

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Semineri
Amasya, Türkiye
2012

Teknik yetiştirici örgütlerinin merkezi bir role sahip olması
 Sanayi odaklı meslek örgütleri

 Yetiştirici ve kamu mercilerinden temsilciler
- FNB (Et sığırı), FNPL (Süt Sığırı)
- FNO (Et / süt sığırları), FNEC (keçi)

 Tarım politikaları yönetiminin Devlet ile meslek örgütleri (CNE)
arasında paylaşımı

 1960 – 62 ve 2006 tarihli Tarım Rehberliği Yasası
1966 tarihli Tarım yasası
= Teknik yetiştiricilik derneklerinin kurulmasıyla yetiştiricilik
sorumlularının yetkilendirilmesi:
- Seçilmiş yetiştiriciler tarafından yönetilen özel örgütler
- Devletin azalan mali destekleri ile yetiştiriciler tarafından
gerçekleştirilen bir finansman

Bir hedef : Başarılı hizmetlere destek olmak ve yetiştiriciyi
mekanizmanın merkezine yerleştirmek
Konseyler

Muhasebe ve mali
yönetim

Hayvanların
tanımlanması
Randıman kaydı
tutulması
Döllemeler

Yetiştirici

Soy ağacı defteri
tutulması

Süt üretiminin
toplanması ve
pazarlanması
Tarım aletlerinin ortak
kullanımı
Girdi sağlanması
Sağlık koruması

Cins seçimi

Meslek Birliği

Taban örgütleri düzeyinde karar ve faaliyetler için merkezi olmayan
profesyonel organizasyonlar:

her müdahele alanı için, yerel, kısmi ya da bölgesel düzeyde profesyonel
bir organizasyon
22 Bölge 96 Departman
Kısmi:
t
79 ziraat odası
t
78 EDE
t
80 süt kayıt
t
70 sığır gelişimi
t
79 GDS
Bölgesel:
t
11 ARSOE
t
45 inseminasyon (dölleme) merkezi
t
140 «süt» kooperatifi ve
«et» kooperatifi
Yani; bir uzmanlar ağı ve 8000 den fazla teknisyeni kapsayan
bir teknik bilgi platformu

Uzmanlaşmış teknik yetiştirici örgütlerinin kurulması ve
geliştirilmesi
Bölgesel, il ve yerel seviyelerde, her bir teknik alan için, uzmanlaşmış bir
yetiştirici örgütü bulunmaktadır :
7 . 000’den fazla teknisyen ile uzmanlaşmış bir ihtisas ağı

Gelişme Kontrolü
Ve süt kontrolü

Ulusal Teknik
Yetiştiricilik
Enstitüsü

Suni
Döllenme

Fédération Nationale
des Coopératives
Laitières

Bilgi Sistemleri ve veri
bankası

Et ürünleri pazarlama Süt ürünleri pazarlama Cinslerin
kooperatifleri
kooperatifleri
seçimi ve
tanıtımı

Hayvan Kimlik
Sistemi

Sağlık koruması

Yetiştiricilikte etkili bir müdahale yöntemi :
Uzman yetiştiricilik danışmanları
- Zirai - zooteknisyen
- İyi başlangıç eğitimi
- Durmaksızın devam eden çeşitli eğitimler
- Yetiştiricilik hakkında teknik danışmanlık
ekseni
(Beslenme, üreme, genetik,
hijyen,…)

Bir örnek : Bir performans kontrol organizmasının danışmanlık
hizmeti (Süt Kontrolü)
Bağlı her yetiştirici için destek – danışmanlık :
performans kontrol verilerinin kullanılması

+ Tamamlayıcı teknik ve ekonomik verilerin kullanılması
+ Saha gözlemleri
+ Bölgedeki diğer çiftlikler hakkında bilgi edinilmesi

= Her üye için kişiye özel destek – danışmanlık
Danışmanlığın amacı :

 Yetiştiriciye, sürüsüyle ilgili teknik ve ekonomik kontrol sağlayabilmesi için eşlik
etmek
 Sürü yönetimini kolaylaştırmak (Aylık beslenme adaptasyonu, çiftleşme için
dişilerin seçilmesi, sağım hijyeni, …)
 Tavsiyeleri her bir yetiştiricinin beklentileri / hedefleri uyarınca uyarlamak

Bir Araştırma / geliştirme ve transfer mekanizması
Ulusal Yetiştiricilik Enstitüsü
ile Teknik anlamda Ulusal bir sinerji ve uyumluluk

(200’den fazla uzman, 11 bölgesel merkez, 5 deney birimi ve 2000 çiftlik ile geniş
bir teknik – ekonomik referans ağı )

Diğer yetiştirici örgütleriyle birlikte Araştırma / Geliştirme
 Teknisyenlerin, mühendislerin ve karar alıcıların eğitimi
 Ulusal ağların ve mekanizmaların teknik denetimi ve yönetimi
 Teknik – ekonomik referansların uzmanlaşması ve geliştirilmesi
 Transfer yöntemleri ve teknik danışmanlık
Hayvan tanımlaması ve bilgi sistemlerinden
ürün kalitesi ve Resmi Kalite işaretleri için şartnamelere
Genetik ıslahı, beslenmeyi, sürülerin yönetimini,
hayvanların iyi durumda olmasını ve çevreyi de dahil ederek…

INRA (Ulusal Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü)
ile Bilimsel anlamda Ulusal bir sinerji ve uyumluluk
Kamusal temel araştırmalar ajansı

Genetik örnek (tüm cinsler için) :
 Seçim yöntemleri ve genetik değer hesaplamaları
üzerine araştırmalar (« indeks »)
 Genetik değer hesaplamalarının yapılması
 Genom tanımlaması ve hayvanların sonuçları ile ilintili
olarak yorumlanması

Etkili bir eğitim mekanizması
 Tarımsal öğretim (lise, yüksek eğitim)

 Teknisyenlerin ve agro – zooteknisyen
mühendislerin kesintisiz eğitimi

 Yetiştiricilerin eğitilmesi
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