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Na veľtrhu mali unikátne
ovce aj tonové býky
DoNitrypriviezli zvieratá,
ktoréeštenaSlovensku
nikdypredtýmneboli.

NITRA. Krásavice a fešáci zo
slovenských maštalí bojovali
počas veľtrhu Agrokomplex
o korunky kráľovnej či kráľa
krásy.
Chovatelia si svoje kravy, ja-

lovičky či kobyly museli skráš-
liť najlepšie ako vedeli. K tomu
patrilo aj kúpanie, česanie, fé-
novanie či lakovanie hospo-
dárskych zvierat. V mašta-
liach to teda vyzeralo takmer
ako v salónoch krásy.

Zvieratápripravujú
navýstavumesiacevopred
Komisie hodnotili stovku
oviec, stovku ošípaných, sto
kusov dobytka a dvanásť koní.
Napríklad pri dojniciach sa
prihliada hlavne na vemeno
a potom na končatiny. „Tak-
mer by som to prirovnal k ľud-
skej populácii,“ zavtipkoval si
Ján Huba z Výskumného ústa-
vu živočíšnej výroby Nitra.

„My odborníci vieme, aký tvar
končatín súvisí s dlhovekos-
ťou zvieraťa. To, ktoré má dob-
ré končatiny, sa ľahko dostane
tam, kam sa potrebuje dostať –
teda predovšetkým ku krmivu
a k vode. Ak sa k tomu zviera
ľahko dostane, potom nie je
choré a dlho žije,“ vysvetľuje
organizátor súťaží.
Urastených krásavcov a na-

blýskané krásavice museli ich
majitelia ukázať v čo najlep-
šom svetle. Súťaže pre zvieratá
predstavujú stres, chovatelia
ich preto pripravovali na ve-
rejné vystúpenia aj dva mesia-
ce vopred. „Úspech na výsta-

vách sa dostaví, keď je tam cí-
tiť symbiózu vo vzťahu zviera
– človek,“ podotkol JánHuba.
Na Národnej výstave hospo-

dárskych zvierat sa predviedli
skutočne prvotriedni jednot-
livci. Prvýkrát sa na Slovensku
ukázal 1 200-kilový pinzgaus-
ký býk, ale i 1 050 kíl vážiaci
plemenný býk francúzskeho
rustikálneho plemena aubrac.
Okrem týchto krásavcov náv-
števníkov zaujal i takmer to-
nový čistokrvný býk uhorské-
ho stepného dobytka. Desiatky
kusov tohto plemena kedysi
spásali naše pastviny, hlavne
na juhu východného Sloven-
ska, no po druhej svetovej voj-
ne plemenoúplne vymizlo. Pár
kusov sa podarilo zachrániť
v Maďarsku, vďaka čomu sa je-
ho chov obnovil.

Novéplemenoovce
poprvý raznavýstave
Z koní sa na Slovensku po prvý
raz predviedol holandský tep-
lokrvník, ktorý je zapísaný
v kráľovskej plemennej knihe.

Ľudia sa tiež pristavovali pri
160-kilovom baranovi. „Jeho
otec bol na výstave pred štyr-
mi rokmi, vtedy vážil 163 kíl.
Tento jeho syn je však ešte
mladý, takže vo váhe ho určite
predbehne,“ hovorí o rekord-
nom baranovi Ján Huba. Od-
borníci sa zhodli, že takého
veľkého barana ešte nevideli.
„Váži presne dvojnásobokmňa
– keď odrátame môj klobúk
a mobil,“ ilustroval jeho ma-
jestátnosť JánHuba.
Aj Nitra sa mohla na výstave

popýšiť niečím unikátnym.
Vôbec po prvý raz tu vystavili
úplne nové plemeno ovce. Je
ním slovenská dojná ovca,
ktorú sa po dlhom štvrťstoročí
podarilo vyšľachtiť odborní-
kom z Národného poľnohos-
podárskeho a potravinárskeho
centra – Výskumného ústavu
živočíšnej výroby. Jahniatka
tohto nového plemena pred-
viedli deťom v rámci Gazdov-
ského dvora.
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Urastený býk. FOTO: (TH)

Farmári by sa mali
vrátiť k závlahám
Straty farmárovvyznie-
vajúalarmujúco.Porov-
návajú savšak s rokom,
ktorýbolnaúrodu re-
kordný.

NITRA. Návrat k závlahovým
systémom. To je jedna z hlav-
ných výziev, pred ktorou sto-
ja poľnohospodári v súčas-
nosti.
Na otvorení 44. ročníka veľ-

trhu Agrokomplex to povedal
premiér Robert Fico.
Pred zmenou režimu sme

mali na Slovensku závlahami
pokrytých 320-tisíc hektárov,
dnes je to 100-tisíc hektárov,
teda sotva tretina.
„Musíme urobiť opatrenia,

pretože pri súčasných klima-
tických zmenách poľnohos-
podárstvo bez závlah nepre-
žije,“ vyhlásil Fico.
Ďalšou z výziev, pred kto-

rými stojí agrorezort, je dvo-
jaká kvalita potravín. Bežní
ľudia na ňu upozorňujú už dl-
hšie, rozdiely v kvalite pro-
duktov na Západe a vo vý-
chodnej Európe nedávno po-
tvrdili aj testy. Existenciu
problému uznala aj Európska
komisia.
Slovenskí poľnohospodári

tiež bojujú s narastajúcim
počtom spracovaných potra-
vín, ktoré sa dovážajú na Slo-
vensko. Pritom základných

surovín produkujeme viac
ako sme schopní spotrebovať.
Problémom tak naďalej ostá-
va aj podiel slovenských vý-
robkoch na pultoch obcho-
dov.
Odborníci na veľtrhu hovo-

rili aj o aktuálnej úrode. Tá je
zhruba o pätinu nižšia, far-
mári preto počítajú straty. No
vlaňajšok bol rekordným ro-
kom, konečné čísla preto ne-
vyznievajú až tak tragicky.
Na Agrokomplexe sa počas

44. ročníka tradičného veľtr-
hu predstavilo 605 vystavo-
vateľov z 12 krajín, ktorí sa
rozložili na výstavnej ploche
s rozlohou takmer 56-tisíc
metrov štvorcových.
Ťahákom tu boli napríklad

interaktívny pavilón F, kde
bola expozícia slovenského
vidieka v minulosti a dnes.
„Cieľom je spoznávanie Slo-
venska deťmi zaujímavou
a hravou formou,“ povedal
Martin Lužbeťák z Agrokom-
plexu. Deti si na výstavisku
mohli maľovať farbami vyro-
benými z pôdy.
Atrakciou výstavy boli tiež

mláďatká na Národnej výsta-
ve hospodárskych zvierat,
pokusy o slovenský aj sveto-
vý rekord v počte ozdobených
tortičiek či 14-metrové akvá-
riumplné rýb.
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Na veľtrh prišlo 605 vystavovateľov. FOTO: TOMÁŠ HOLÚBEK
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