KLASK GWELLAAT
SKEUDENN AL
LABOUR-DOUAR E BREIZH

Ober produioù a-zoare, krouiñ implijoù, derc’hel da
labourat war ar maez, kempenn ar maeziadoù…

KALZ MUIOC’H EGET MAGAÑ
AC’HANOC’H E RA
AL LABOURERIEN-DOUAR…

– Maketenn :

Al labour-douar e Breizh a ro labour da 68 000 a
wazed hag a vaouezed, ha heuliadoù en deus o
obererezh evit an holl c’hennadoù a ra d’ar rannvro
bezañ pinvidik : greanterezh, servijoù, kenwerzh,
artizanerezh, touristerezh, sevenadur…

DRE BERZH AL LABOUR
DOUAR,
E VEVOMP GWELLOC’H
E BREIZH

Chomit hep skeiñ se war al leur. Savet gant :

Kefridi hor c’hevredigezh eo ober diouzh ma vo
dalc’hmat ur c’hendiviz etre al labourerien-douar
hag ar Vretoned.

- Kred luc’hskeudennoù : Fotolia - Emmanuel Pain.

Ni zo labourerien-douar hag a zo dileuridi eus an holl
doareoù labour-douar hag eus hor bro a-bezh.

Ha gouzout a rit

perak ?

Labourerien-douar eus Breizh
Ti al labour-douar
5, alez Sully - 29322 Kemper Cedex
Pgz 02 98 52 49 34 - Plr 02 98 52 49 90
contact@agriculteurs-de-bretagne.fr
www.agriculteurs-de-bretagne.fr

AL LABOUR-DOUAR,
UR BINVIDIGEZH RANNET
PA
ETRE AN
HOLL VRETONED
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CHANTER BRAS

KEVREDIGEZH
1añ rannvro Frañs evit an niver
a implijoù el labour-douar
• Gant 1 atant e vez krouet 5 implij war-eeun, da
lavaret eo 170 000 a implijoù en holl.
• Krouiñ a ra al labour-douar ouzhpenn 30 % eus an
implijoù eus holl embregerezhioù Breizh.
• Sikour a ra da zerc’hel buhez war ar maez.

ENDRO

BOUED
Gant al labour-douar a vez produet er
vro boued yac’h, asur, liesseurt
ha marc’had-mat
• Emañ filierennoù Breizh o klask ar wellentez
evit a sell ouzh ar c’halite, al liesseurted, ar
c’hementadoù hag ar c’houst …

EKONOMIEZH

Breizh, 1añ rannvro Frañs evit
al labour-douar
• Gant al labour-douar e vez graet tost da 40 %
eus kengreadur embregerezhioù Breizh, pa lakaer
an holl c’hennadoù mesk-ha-mesk.
• Kengreadur an embregerezhioù labour-douar e
Breizh zo 8 miliard a €, ha hini ar greanterezhioù
gounezvouederezh (GG) a sav da 20 miliard a €.

Gant al labourerien-douar e
vez roet buhez da Vreizh hag
e vez dalc’het e ratre
• 185 500 km a c’hirzhier hag a gleuzioù a warez
an douar, a ro bod d’al loened ha da liesseurted ar
vuhez.

SEVENADUR
Gant al labour-douar ez
eo aesoc’h deskiñ ar
sevenadur d’ar rummadoù yaouank
• Ul lodenn vras eus sevenadur Breizh a gav
hec’h orin el labour-douar.
• Gwareziñ a ra glad ar rannvro ha sikour a
ra da zedennañ touristed.

HAG IVEZ
E pep kumun war ar maez e Breizh, ez a an
atantoù (35 well-wazh) d’ober kement hag
un EBE 65 a implijoù gant 8M€ a gengreadur.

www.agriculteurs-de-bretagne.fr

