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V dňoch 22. až 27. 8. 2019 (čiže 
so zhodným termínom začiatku 
ako nitriansky Agrokomplex) 
sa v Českých Budějoviciach 
uskutočnil 46. ročník 
medzinárodného agrosalónu 
Země živitelka. S podtitulom 
výstavy „Výzvy českého 
zemědělství“ sa organizátori 
v tomto roku zamerali viac 
odborne na poľnohospodárstvo 
a potravinárstvo.

Na slávnostnom otvorení výstavy sa tradič-
ne zúčastnili najvyšší predstavitelia štátu (M. 
Zeman, V. Klaus, M. Toman a ďalší). Súčasťou 
programu výstavy bol široký odborný a kultúr-
ny sprievodný program (semináre, workshopy, 
tradičné súťaže Zlatý klas, Národné dožinky, 
hudobné bloky, pestrý detský program, ukáž-
ky, súťaže a pod.). Tento rok pripravilo Minis-
terstvo zemědělství ČR medzinárodnú odbornú 
konferenciu s názvom „Voda v krajině v 21. 

století“, bol posilnený program pre priazniv-
cov chovu koní, po prvýkrát bolo predstavené 
plemeno Dexter - najmenšie európske plemeno 
hovädzieho dobytka, ktorého chovateľom je aj 
známy herec Karel Roden.
Tradične najrozsiahlejšie expozície patrili štát-
nym inštitúciám, medzi ktorými nechýbala ani 
Národná sieť rozvoja vidieka Slovenska. Dôraz 
sa kládol na modernizáciu rastlinnej a živočíš-
nej výroby, kvalitu potravín, vzdelanie a ino-
vácie. Dojnice, ošípané, ovce a kozy, hydina 
a malé zvieratá boli tradične v pavilónoch D, 
maštale pre kone a reprezentatívne zastúpe-
ný mäsový dobytok si návštevníci mohli pre-

zrieť vo vonkajšom areáli pri predvádzacej 
ploche. Tradične sa nezabudlo na rybárov, po-
ľovníkov, včelárov či drobnochovateľov.
Počet 581 vystavovateľov z 19 štátov, štruktú-
ra vystavených exponátov, výstavné novinky, 
sprievodný program, dobré počasie a ďalšie 
priaznivé faktory priviedli do areálu výstavy 
123 017 návštevníkov, čo vytvorilo nový rekord 
od roku 2003, keď výstava prešla na 6-dňovú 
dĺžku trvania.
Uvidíme, čo nové pripraví vedenie Výstaviště 
České Budějovice, a.s. pre túto výstavu v bu-
dúcom roku, konkrétne od 27. 8. do 1. 9. 2020.
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Kone sú pre návštevníkov atraktívne nielen pri predvádzaní, ale aj pri prí-
prave naň. Pre kone Kinských išlo aj o príjemné ochladenie vodou.

K ochutnávke aj nákupu ponúkané kvalitné regionálne potraviny boli často 
ocenené aj značkami kvality, napríklad Dobrota Karlovarského kraja.

AGRICO, tradičný vystavovateľ maštaľnej techniky, zastupujúci v ČR ra-
kúsku firmu SCHAUER, zdôraznil tohtoročné 70. výročie jej založenia.

Živý kontakt so zvieratami je nenahraditeľný. Vari najvďačnejšie sú v tomto 
smere deti, pričom využili aj čas predvádzania jalovičiek plemena Dexter.

Medzi vystavenými zvieratami nechýbali ani im-
portované plemená, napríklad ovce Romney.

Biofarma Sasov predstavila tento rok ošípané gé-
novej rezervy plemena Přeštické čiernostrakaté.


