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MOŽNOSTI EXPORTU- OBCHODNÍ 
PŘÍLEŽITOSTI 



 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA A ZPRACOVÁNÍ 
PRODUKCE 
Pouští země má řadu oblastí, kde se provozuje polní zemědělská prvovýroba 
Hlavní zaměření: ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, vejce, drůbež a ryby 
Největší podpora státu směřuje do rozvoje ekologických farem ( 07/2018 – 300mil. USD) 
Omezení plošných závlah, farmy s chovem skotu mají povolení pěstovat objem. krmiva 

ROSTLINNÁ VÝROBA (AL QASSIM, TABUK, AL HARADH, AL JUBAIL, JIZAN) 

1. Zařízení a vybavení pro ekofarmy 

2. Semena, sadba(brambory odrůdy Spunta, Diamond, Hermes), ochrana rostlin 

3. Sila na: sypké materiály, senáž/siláž a vodu vodu, silážní vaky, flexi-tanky 

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA 

1. Krmiva, krmné doplňky, přísady a premixy 

2. Veterinární prostředky, vakcíny 

3. genetický materiál (ID, násadová vejce), šlecht. programy vč. konzultační činnosti 

ZEMĚDĚLSKÉ TECHNOLOGIE 

1. Faremní technologie – skot, drůbež – ustájení, krmení, výrobny krm. směsí,  

2. Baličky, třídičky, posklizňová úprava 

3. Dojírny, čerpadla vody (hlubinné studny), zařízení pro jatka a vybavené kafilérií, čištění odpadních 
vod z ŽV 



POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY VČETNĚ  KOMODIT A  
POTRAV. TECHNOLOGIE 
 Distribuční kanály:  
1) Stravování a pohostinství (HoReCa, pekárny, cukrárny)                             
2) Velkoobchod (vč. institucím-školy, nemocnice, catering, ozbrojeným složkám) 
3) Maloobchod (hyper-, super-markety, lokální prodejny- bakalas ) 
 POTRAVINY, NÁPOJE, DOPLŇKY STRAVY, POTRAV. PŘÍPRAVKY 

1. Poptávka po produktech zdravé výživy je na vzestupu, zvláště jde o cereální produkty, kojeneckou a dětskou výživu, 
dietetické produkty, proteinové směsi , probiotické náplně, nutriční doplňky bez  přidaného cukru apod. 

2. Mléčné výrobky- měkké sýry, přírodní tvrdé a polotvrdé sýry (předpoklad TRVANLIVOSTI !) 

3. Cukrářské výrobky, cukrovinky, snacky, funkční čokolády 

4. Dodávky pro gastro – suroviny pro veřejné stravování/fast foody  

5. Čerstvé ovoce a zelenina, zmražená zelenina a bramborové hranolky, oleje 

6. Potravinářské  zlepšující přípravky aj. ingredience, pekařské směsi 

7. Nápoje: instantní  čaje, ovocné koncentráty, sladové nápoje, funkční nápoje bez  konzervačních a aromatických látek 
a bez barviv 

KOMODITY  
1. Cukr, škrob 

2. Sušené mléko, máslo 

3. Obilí , řepkové semeno 

 

POTRAVINÁŘSKÉ TECHNOLOGIE 
1. Zařízení pro  balení , třídění a dávkování potravin 

2. Lisovny olivového oleje 

3. Zařízení mlékáren 

4. Technologie zpracování ovoce a zeleniny 

5. Malé pekárny 



 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

Péče o vodu je zakotvena ve Vizi 2030 a Národním transformačním plánu (NTP 2020) s cílem 
optimalizovat využití obnovitelných vodních zdrojů pro zemědělské účely 
 

PŘÍLEŽITOSTI 

 

1. Čištění odpadních vod ze zemědělských provozů  pro závlahy (ČOV) 

2. Rozvody (modernizace a rozšíření) vodovodních řádů a úprava vody 

3. Přečerpávací stanice pro zásobování lokálních městských a průmyslových aglomerací  

4. Výstavba nových velkých a středních zásobníků a čerpacích stanic, jakož i rozšíření hlavních 
potrubních systémů pro připojení nových vodních zdrojů se zásobníky 

5. Čerpadla k čerpání vody z hlubinných studní  

 

 

 

K USNADNĚNÍ VAŠÍ KOMUNIKACE, OVĚŘENÍ INFORMACÍ A NALEZENÍ 
FUKČNÍCH PŘÍMÝCH OBCHODNÍCH KONTAKTŮ S POTENCIÁLNÍMI 
SAÚDSKOARABSKÝMI PODNIKATELI JSEM VÁM K DISPOZICI.  

   

   DĚKUJI ZA POZORNOST 


