Hospodářská zvířata se utkají v soutěžích a přehlídkách
Od 25. – 28. června 2015 budou na brněnské výstaviště upřeny pohledy všech českých
chovatelů skotu, ovcí, koz, prasat, koní a drobného zvířectva. Své chovy zde představí
na dvě stě českých a zahraničních vystavovatelů. Vedle výstavy zvířat a techniky budou
zároveň probíhat národní soutěže a přehlídky pod dohledem českých i zahraničních
odborných porotců.

Zorganizujte zájezd a navštivte výstavu za pouhých 50 Kč!
Pro letošní rok jsme pro Vás připravili nabídku ZVÝHODNĚNÝCH VSTUPENEK pro organizované autobusové
zájezdy návštěvníků Vaší firmy. V případě hromadné návštěvy poskytneme všem účastníkům vstup za
cenu 50,-Kč/osobu (oproti standardní vstupence 170,-Kč/osobu). Pro vyřízení zlevněných vstupenek
kontaktujte pana Davida Vaněčka, email: dvanecek@bvv.cz, tel. 725 569 863.
Šampionáty plemenných býků, koz a ovcí
Čtvrtek 25. 6. bude dnem chovatelů masného skotu. Dopoledne zahájí v rámci národního
šampionátu masného skotu soutěžní přehlídka plemenných býků v pavilonu P a na volné
ploše P (k vidění budou například plemena charolais, aberdeen angus a limousin). Následovat
ji budou přehlídka a hodnocení prasat (v kategoriích plemenná prasata, prasničky a prasnice)
a předvádění kombinovaných plemen ovcí a plemen koz (speciální plemena koz budou
představena i v pátek 26. 6.). Vše bude doprovázet odborný komentář tak, aby si na své přišli
nejen odborníci, ale i laická veřejnost.
Šampionáty dojného skotu
Druhý den konání bude ve znamení Národního šampionátu holštýnského skotu, Šampionátu
českého strakatého skotu a předvádění brown swiss skotu. Kategorie vystavovaných zvířat
budou tradiční: březí jalovice, krávy na první laktaci, dlouhověké krávy. Soutěžní přehlídky
budou pokračovat v sobotu a v neděli, kdy si budou návštěvníci moci prohlédnout také vítězná
zvířata.
Doprovodný program Národní výstavy hospodářských zvířat pro celé čtyři dny najdete zde.
Přehlídky koní a westernový ranč
Velký prostor budou mít na předvadišti v pavilonu F po celou dobu konání Národní výstavy,
tedy od čtvrtka do neděle, také koně. Jednotlivá plemena koní budou představována denně,
vrchol přehlídky s vyhlášením vítězů bude v den chovatelů koní – v neděli 28. června. Navíc
budou po celou dobu konání Národní výstavy hospodářských zvířat ve westernovém ranči na
volné ploše pavilonu F k vidění ukázky extreme trail, cowboy race a westernové soutěže.
Doprovodný program pavilonu koní zde, program westernového ranče zde.
Jedinečná příležitost zhlédnout na jednom místě technické novinky pro chov
Nezbytnou součástí pro chov hospodářských zvířat je celá škála strojů. S jejich výběrem
pomůže i Národní výstava – prezentací různých variant, aktuálních novinek pro přípravu krmiv
a pro chov hospodářských zvířat (včetně ryb). Čeští a zahraniční vystavovatelé přivezou také
inseminační, reprodukční a laboratorní techniku, traktory, zemědělskou mechanizaci,
manipulační stroje, krmivo, osivo a sadbu a další materiální i didaktické pomůcky a služby
včetně poradenství. S čím vystavovatelé na výstavu přijíždí lze najít zde.

Biomasa: možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v zemědělství
Expozice v pavilonu P bude zaměřena na možnosti využití biomasy v zemědělství. V pátek se
navíc v přednáškovém sálu téhož pavilonu uskuteční odborný konferenční program rozdělený
do čtyř tematických bloků: bioplynové transformace v zemědělství, energetický potenciál
odpadní a zbytkové biomasy v koloběhu živin a hospodaření na půdě, produkce tepla suchou
termochemickou konverzí paliva z fytomasy a směsné a biogenní pohonné hmoty.
Program přednáškových sálů najdete zde.
Venkov na výstavišti v širším kontextu
Souběžně s Národní výstavou hospodářských výstav se bude na brněnském výstavišti konat
první ročník Národní výstavy myslivosti (festival plný zábavy a zajímavostí z venkova a lesa
pro celou rodinu včetně kulinářských hodů), chovatelská výstava PROPET a mezinárodní
výstavy psů a koček.

