
 
 
 
 
 

 
Монгол дахь Францын ЭСЯамнаас зохион байгуулж буй  

“ФРАНЦ УЛСТАЙ МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАРТ  
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ БОЛОМЖУУД”  

Семинар 
 
Хэзээ :  2019/11/28-ний 8.30 цагт  
Хаана :  “Блю Скай” Зочид буудлын “Tопаз” танхим  
 
Семинарын агуулга :  

- Сүүлийн жилүүдэд Францаас импортолсон өндөр ашиг шимт үхэр, хонь Монголд хэрхэн 
нутагшиж байгаа тухай болон эдгээр үүлдрийн ашиг шимийн талаар танилцуулах 

- Мал импортлох туршлагаас хуваалцах  
- Францаас ирсэн мэргэжилтнүүдтэй дараах чиглэлээр санал солилцох. Үүнд: 

o Махны болон сүүний аж ахуй эрхлэх арга барил, малын тэжээл, эрүүл мэнд  
o Сүү үйлдвэрлэл, бяслаг хийх  
o Малын үүлдэр угсааг сайжруулах, цэврээр нь үржүүлэх ,эрлийзжүүлэх, зохиомол 

хээлтүүлэг хийх   
o Мал маллагааны арга барил  
o Францын хоршоодын тогтолцоо, ажлын арга барил   

 

ХӨТӨЛБӨР 

8:30  Бүртгэл  

9:00  
Нээлтийн 
ажиллагаа  

 БНФУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Филипп Мэрлин  

 Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 
Чүлтэмийн Улаан нар семинарыг нээж үг хэлнэ  

9:20 
Францын мал аж ахуйн хүрээлэнгээс  
Францын малын үүлдэр угсаа, генетикийн талаар танилцуулах 

9:40  
Махны үүлдрийн 
үхэр  

 “Гацуурт” компанийн танилцуулга  

 Асуулт-хариулт  

 Францын “Интерлим” /Interlim/ компанийн танилцуулга  

 Асуулт-хариулт 

Завсарлага (15 минут) 

10:55 
Сүүний үүлдрийн 
үхэр 

 “Нүүдэлчин агрофарм” компанийн танилцуулга 

 Асуулт-хариулт  

 Францын “Коопэкс” /Coopex/ компанийн танилцуулга  

 Асуулт-хариулт 

11.55 Хонь 

 “Монгол генетикс сервис” компанийн танилцуулга 

 Асуулт-хариулт  

 Францын “Фэнвиа” /Fenvia/ компанийн танилцуулга  

 Асуулт-хариулт  

12:55 Үдийн зоог (1 цаг) 

14.15 
Ажлын хэсгүүд 
(чиглэл тус бүрт 
1 цаг) 

A. Сүү үйлдвэрлэл, бяслаг хийх  
B. Малын үүлдэр угсаа сайжруулах, эрлийзжүүлэг ба цэвэр 

үүлдэр, зохиомол хээлтүүлэг 
C. Мал маллагааны арга барил : тэжээл, тоног төхөөрөмж, 

байран маллагаа   
D. Францын хоршоодын тогтолцоо, ажлын арга барил   

17 :00 Хаалт : Францын ЭСЯамнаас хааж үг хэлнэ   

 
Холбоо барих :  
Францын ЭСЯамны Хөдөө аж ахуйн атташе Матильд Хюссоннуа /Mathilde Hussonnois  
Утас. (+976) 95279012, Цахим: mathilde.hussonnois@diplomatie.gouv.fr 
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Семинарын үеэр францын дараах компаниудын төлөөлөлтэй биечлэн уулзаж, 
санал солилцон холбоо тогтоох боломжтой. Үүнд :  

“Коопэкс Монбэлиард” компани 

40 гаруй жилийн туршлагатай “Коопэкс Монбэлиард” компани нь Монбэлиард 
үүлдрийн шилмэл үхрээс та бүхэнд санал болгож байна. Францын сүүний үүлдэр 
болох Монбэлиард нь Хар тарлан /Холштэйн/ үүлдэртэй таваарлаг чанараараа 
дүйцдэг. Сүүний гарц болон насжилт өндөртэй. Жилд 8 520 кг сүү өгдөг, сүүний азот 
(уураг) 3,50%, тослог 3,95%. Францад байгаа Монбэлиард үүлдрийн үхрийн 20% нь 5 
дахь жилдээ сааль өгч байгаа, эхний зохиомол хээлтүүлгээр үр тогтоох түвшин 
сайн. Эрс тэс, хатуу ширүүн уур амьсгалд тэсвэр сайтай. ОХУ, Украйн, Монголд 
төдийгүй Африкын Кот Дивуар, Сенегал, мөн Иранд идээшин нутагшсан нь цаг 
уурын эрс тэс нөхцөлд сайн зохицдогийн илрэл мөн. Монбэлиард үүлдрийг цэврээр 
эсхүл нутгийн үүлдэртэй эрлийзжүүлэн өсгөж, эрдэнэшиш, бэлчээр, хадсан өвс зэрэг 
төрөл бүрийн тэжээлээр тэжээж болох ба арчилгаа, маллагаа, тэжээл голохгүй сайн 
үүлдэр. Тус үүлдэр нь Франц болон хилийн чандад эрэлт ихтэй, тоо толгой нь 
байнга өссөн үзүүлэлттэй байгаа Францын цорын ганц үүлдэр болно.  
 
“Коопэкс Монбэлиард” компани нь жил бүр дэлхийн арваад улсад Монбэлиард үүлдрийн 
10 мянган толгой хээлтэй гунж, дал гаруй улсад 750 мянган тун үр экспортолдог. 
Эдгээр нь генетикийн өндөр үнэ цэнтэй бухны үр төл, үр бөгөөд танай сүргийг 
сэлбэх, сүргийн үүлдэр угсааг сайжруулахад гол үүрэг гүйцэтгэж чадна.  
  
Монголд Монбэлиард үүлдрийн үхрийг 2013 онд анх импортолсноос хойш “Коопэкс 
Монбэлиард” хэд хэдэн удаа нийлүүлжээ. Анх ирснээсээ хойш Монголд нутагшин, 
танил болоод байгаа энэ үүлдэр ямар ч аж ахуй, маллагааны нөхцөлд зохицож 
чаддагаа нэгэнт батлан харуулаад байна.   
  
“Коопэкс Монбэлиард” нь 1978 онд байгуулагдсан, арав гаруй үндсэн ажилтантай, 
Монбэлиард үүлдрээр дагнасан хоршоо бөгөөд үйл ажиллагааных нь 90 гаруй хувийг 
экспорт эзэлдэг.  

 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах цахим хуудаснаас үзнэ үү: https://www.coopex.com/ 

 

“Фэнвиа” компани 

“Фэнвиа” компани нь мах, сүүний чиглэлийн үржлийн үхэр,  хонь, ямааны экспорт 
эрхэлдэг. 25 жилийн өмнөөс тус компанийн мэргэжилтнүүд дэлхийн олон оронд нийт 
100 мянган толгой мал худалдсан байна. Үүнд, ОХУ, Узбекистан, Украйн, Европ, 
Ливан, Кувейт, Морокко, Алжир, Сенегал зэрэг улсыг дурдаж болно. Цаг уурын эрс 
тэс бүхий л нөхцөлд франц мал нь дасан зохицох чадвар сайтай, мах, сүүний гарц 
өндөр байдаг. Сүүний чиглэлийн үүлдрийн мал өдөрт 25-35 литр сүү өгдөг бол махны 
чиглэлийн үүлдэр өдөрт дунджаар 1,4-1,8 кг тарга авдаг.  
 
“Фэнвиа” нь мал импортлогч оронд тухайн үүлдрийн малын ашиг шимийг дээд 
зэргээр хүртээх үүднээс арчилгаа маллагаатай нь холбоотой бүх технологийг 
дамжуулан сургадаг. “Фэнвиа” компанийн зоотехникч мэргэжилтнүүд дараах 
үйлчилгээг худалдан авагч нартаа санал болгодог. Үүнд: малын байрны зураг төсөл 
гаргах, тухайн нутагт байдаг өвс, тэжээл дээр үндэслэн тэжээлийн орц, горим 
боловсруулах, үржилд хяналт тавих, малын эмч, мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх, 
вакцинжуулах үйлчилгээ гм. Тус компани нь ирээдүйн амжилтын эзэд болсон залуу 
малчдад сургалт зохион байгуулдаг. Удамшлын талаас өндөр ашиг шим бүхий малыг 
импортлон нутагшуулах нь өртөг өндөртэй ажил тул БЭЛТГЭЛ ажил болон ДАРАА 

https://www.coopex.com/
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НЬ авах арга хэмжээний горимыг сайн мөрдөхгүй бол хангалттай үр дүнд хүрч 
чадахгүй.  
 
“Фэнвиа” компани нь Францын үржил селекцийн томоохон группуудтай хамтран 
ажилладаг. Тухайлбал, баруун нутагт “OUEST GENISSES” (Баруун нутгийн гунж), 
зүүн нутагт EMC2, түүнчлэн Гаскон үүлдрийн “GROUPE GASCON”-ий гишүүн. 
“Фэнвиа” компани Монголд тохиромжтой, нутгийн өвс, тэжээлд амархан дасан 
зохицож чадах мах, сүүний чиглэлийн янз бүрийн үүлдрийг санал болгож чадна.  
 

“Интерлим” компани 

“Интерлим” генетик сервис компани нь Францын өнцөг булан бүрт байх малчдын 15 
нэгдлийг нэгтгэсэн хоршоодын холбоо бөгөөд Хэрд бүүк лимүүзин (Herd book 
limousin) болон Франц Лимүүзин Селекц (France Limousin Sélection)-ийн Лимүүзин 
үүлдрийн үхрийг албан ёсны экспортлогч компани болно. Мөн тус компани Лимүүзин 
үүлдэртэй холбоотой байгууллагуудын борлуулалт, экспортыг хариуцдаг. Зөвхөн 
борлуулалт хариуцаад зогсохгүй Лимүүзин үүлдэртэй холбоотой хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг      
 
“Интерлим” компани 2011 оны 11-р сард Монгол руу анх мал экспортолж байсан. 
Улмаар 2 дахь удаагаа 2012 онд дахин экспортолж, гунж, бух нийлсэн нийт 400 
толгой мал нийлүүлжээ. Экспортолсны дараа махны аж ахуйн эрүүл ахуй, өвс, 
тэжээл бэлтгэх талаар Францаас мэргэжилтнүүд ирүүлж, аж ахуй эрхлэгчдэд 
сургалт явуулж байсан туршлагатай.        
     

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах цахим хуудаснаас үзнэ үү : https://www.interlim.com/ 
 

 

Францын Мал аж ахуйн хүрээлэн  

 
Мал аж ахуйн хүрээлэн нь үхэр, хонь, ямаа, адуу зэрэг өвсөн тэжээлтний талаар 
хавсарсан судалгаа шинжилгээ хийдэг мэргэжлийн байгуулага болно. Тус хүрээлэн нь 
аж ахуйн өрсөлдөх чадвар, малчин мэргэжлээр ажиллах нөхцлийг сайжруулах, 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл болон аж ахуйн тогтолцоог харилцан уялдуулах, түүхий эд 
боловсруулах болон бүтээгдэхүүний чанарын талаарх хүсэлтэд хариулт өгөх 
үүднээс олон төрлийн судалгаа, туршилт, инженерчлэл явуулж, зөвлөмж 
боловсруулдаг.  
Мал аж ахуйн хүрээлэн нь дараах чиглэлээр мэргэжлийн зөвлөгөө өгдөг. Үүнд: 
генетик-удмын сан, аж ахуй эрхлэх техник аргачлал, малын эрүүл мэнд, орчин, ахуй 
нөхцөл, бүтээгдэхүүний чанар, аж ахуйн ашигт ажиллагаа, тогтолцоо, малчны 
мэргэжил, чадвар, мэдээллийн систем, олон улсын хамтын ажиллагаа гм болно.  
 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах цахим хуудаснаас үзнэ үү : http://idele.fr/ 
 

https://www.interlim.com/
http://idele.fr/

