Země živitelka - 44. ročník, podtitul: Cesta zemědělstvím

109 278 návštěvníků  547 vystavovatelů  17 krytých výstavních ploch 
72 volných výstavních ploch  22 zúčastněných zemí  15 ha výstavní plochy 
9 udělených záštit 
PODROBNÁ STATISTIKA
počet návštěvníků:
počet vystavovatelů:

109 278
547

(r. 2016: 91 200)
( r. 2016: 505)

zúčastněné země:
Česká republika, Bělorusko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Ghana, Indie, Irsko, Itálie,
Japonsko, Litva, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko,
Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spojené státy americké

výstavní plocha:
rozloha areálu:
obsazeno výstavou:
zbytek areálu:
kryté plochy:

záštity:

cca 25 ha
cca 15 ha
parkovací plochy, zeleň
výstavní plocha rozšířena oproti roku 2016 cca o 10 000 m2
B1, B4, D, D1, D2, D3, E1, E5, ES, F4, G, H, R1, R3, T1, T2, Z
Ing. Miloš Zeman, prezident ČR, Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství, Ing. Karla
Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje,
Ing. Jiří Svoboda, primátor města České Budějovice, Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident
Agrární komory ČR, Ing. Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory ČR, Ing. Martin
Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR, prof. Ing. Jiří Balík, CsC., dr. h. c, rektor České
zemědělské univerzity v Praze
1

vzácní hosté:

Ing. Miloš Zeman, prezident ČR, Václav Klaus, bývalý prezident ČR, Ing. Marian Jurečka,
ministr zemědělství, Milan Štěch, předseda senátu PSP ČR, Mgr. Richard Brabec, ministr
životního prostředí, Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. ,prezident Agrární komory ČR, Mgr. Ivana
Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje, Ing. Jiří Svoboda, primátor města České Budějovice,
Jan Bartošek, místopředseda PSP ČR, Ing. Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory
ČR

zahraniční delegace: Slovenská republika, Kuba, Zambie, Ázerbajdžán, Saúdská Arábie, Bělorusko

NOVINKY ZEMĚ ŽIVITELKY 2017
Letošní 44. ročník mezinárodního agrosalónu Země živitelka je už historií. Tentokrát předčil všechna
očekávání. Byl jiný, nový a přelomový. V čem? Výstavní plocha se zvětšila o cca 10 000 m2 díky revitalizacím
a rekonstrukcím. Velká část areálu byla vyčleněna pro tzv. DĚTSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ SVĚT – tento projekt byl jedním
z velkých úspěchů letošního ročníku. Oproti roku 2016 se znásobil počet vystavovatelů, přibyli i vystavovatelé ze
zahraničí. Poprvé v historii udělil nad Země živitelkou záštitu prezident republiky Miloš Zeman, kromě něho i další
významní činitelé z řad politiky, vědy a vzdělávání. Další novinkou bylo televizní studio TV Živitelka v pavilonu Z.
Denně se zda natáčely rozhovory s odborníky, politiky i vystavovateli a poté byly vysílány v jednotlivých pavilonech
v celém areálu. Nově se návštěvníkům otevřel prostor amfiteátru, několik let již nevyužívaný, s Road show Jižní
Čechy pohodové, která se setkala s obrovským ohlasem a zájmem. Návštěvníkům jsme nabídli kvalitnější stravování
i více ploch k občerstvení a odpočinku.

PAVILONY, VÝSTAVNÍ PLOCHY
Zemědělské technice patřila nejen největší část venkovních ploch, ale také pavilon Z. Zde byla například
expozice firmy ZETOR nebo vystavený parní stroj Přemysl z 20. století zapůjčený z Národního zemědělského muzea.
Součástí tohoto pavilonu bylo letos poprvé tiskové středisko spolu s TV Živitelka.
Pavilon R1 patřil MYSLIVOSTI. Mezi hlavní vystavovatele patřila například Českomoravská myslivecká
jednota, Česká technologická platforma lesního hospodářství, Banner a další. V pátek zde proběhl Den lesa a
myslivosti s celodenním programem.
Český rybářský svaz představil svoji expozici v pavilonu R3, kde se návštěvníkům představila i Fakulta
rybářství a ochrany vod, Rybářský svaz, Rybářství Třeboň, Interier, Česká zemědělská univerzita, Jihočeská univerzita,
Mendělejova univerzita v Brně a další.
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Místem pro prezentaci POTRAVIN a PODPORU ZEMĚDĚLSTVÍ byl pavilon T1. Kromě SZIF se zde prezentoval
např. Vinařský fond, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Ústecký kraj, Ovocnářská a zelinářská unie atd. Během Země
živitelky zde také probíhal doprovodný program.
Expozice VČELAŘŮ s vystavovateli – Český svaz včelařů, Pracovní společnost nástavbových včelařů - byla v
pavilonu B4. Zároveň probíhal diskuzní seminář „150 let organizovaného včelařství na Českobudějovicku.“
Drobní chovatelé s králíky, slepicemi, holuby atd. měli svoji expozici v pavilonu H. Zde se až do neděle konal
tradiční „Králičí hop“, o který byl mezi návštěvníky velký zájem.
Pavilony D1 – 3 a Předvadiště byly vyčleněny pro HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA. Na Předvadišti probíhal po celou
dobu agrosalónu bohatý komentovaný doprovodný program, v sobotu zde byla debata ministra zemědělství
Mariana Jurečky s veřejností, která byla vysílána online a zapojit se tak mohli i lidé z facebooku.
Pavilony B1 a E1 patřily TECHNOLOGIÍM a ZEMĚDĚLSKÝM DRUŽSTVŮM. Zároveň probíhaly tradiční výstavy Mezinárodní výstava družstevnictví a Ekostyl.
DĚTSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ SVĚT byl na venkovní ploše č. 117 a dalších stanovištích podél hlavní trasy. Do neděle
měla svůj program Dětská farma, která byla zároveň bezplatným hlídacím koutkem se spoustou zajímavých
vzdělávacích aktivit pro děti. Kromě farmy fungovala například naučná stezka a další projekty na podporu pozitivního
vnímání zemědělství. Zaznamenali jsme obrovský zájem a ohlas o tento doprovodný program a Dětský zemědělský
svět byl jedním z největších lákadel agrosalónu.
Pro letošní rok byl jeden z našich cílů i zkvalitnění stravování a podle reakcí z řad návštěvníků se tento cíl podařilo
splnit. Občerstvení bylo kromě tradičních stanovišť nově na ploše číslo 220.
Po celou dobu Země živitelky probíhaly odborné semináře a programy, zaznamenali jsme o ně až nečekaný zájem
nejen z řad odborníků.

ZLATÝ KLAS 2017
Nedílnou součástí Země živitelky je soutěž o nejlepší vystavený exponát Zlatý klas, která
probíhá pod odbornou garancí Ministerstva zemědělství ČR. Soutěž Zlatý klas se stala za dobu
své existence prestižní záležitostí a výrobci oceněných produktů tuto soutěž považují za
významný přínos pro prezentaci a publicitu svých výrobků. Velký obchodní význam pro oceněné
firmy je možnost používat diplom a logo Zlatého klasu daného roku, a to už od okamžiku
vyhlášení výsledků soutěže.
Exponáty oceněné „ZLATÝM KLASEM S KYTIČKOU“
Rostlinná výroba
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Zemědělský výzkum, spol s r.o., součinnost: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o. - odrůda Meba,
komonice bílá jednoletá forma

Potravinářství a zpracovatelský průmysl
 KITL s.r.o. Jablonec nad Nisou - Kitl Smrkáček BIO
Exponáty oceněné „ZLATÝM KLASEM“
Rostlinná výroba
 Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Havlíčkův Brod - odrůda brambor Val Blue T1
 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o, Holovousy - novošlechtěnec třešně T1
Živočišná výroba
 Národní hřebčín - Kladruby nad Labem, s.p.o., Kladruby nad Labem, součinnost: STŘEDNÍ ŠKOLA CHOVU
KONÍ A JEZDECTVÍ Kladruby nad Labem – SENA - 8 Starokladrubská klisna - vranka, narozená : 16. 3. 2009
 AGRA Březnice a.s. , Březnice u Bechyně- kolekce jalovic plemene Český strakatý skot po býku HG 393
MESIAS
 Mráz Agro CZ, s.r.o. Blatná, součinnost: Ing. Radko Loučka, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha HUBERTIN T1
 Měcholupská zemědělská, a.s. Klatovy - kráva s teletem, plemeno masný simentál
 Zemědělské hospodářství Božetěch Fidler Prachatice - PLEMENNÝ BÝK plemene PARTHENAISE BOŘIVOJ ze
ŠKAREZU ET cz 899711 03
Mechanizace
 Agromex s.r.o. Modletice, výrobce: AGCO Fendt GmbH, Německo - Fendt 1000 Vario
 Agromex s.r.o. Modletice 102, výrobce: AGCO Netherlands BV Nizozemí - RoGator 600 D
 U + M Servis s.r.o. Třeboň, výrobce: CLAAS KGaA mbH Deutschland -nová řada traktorů CLAAS ARION 500 a
600
 GARNEA a.s. Dolní Bukovsko, výrobce:SDF GROUP, Itálie - Deutz-Fahr Agrotron 6205 RCshift
 Y-CZ s.r.o. Dolní Bukovsko, výrobce: YANMAR EUROPE B.V Netherland - YANMAR YT 347
Potravinářský a zpracovatelský průmysl
 TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY Čejkovice, vinařské družstvo - Sanctus Victoria Rulandské šedé PS 2015
 AGRO Jesenice u Prahy a.s. Hodkovice - Český hrášek 350g
 Včelco s.r.o. Včelco Smolenice, SR - Medovina klasická 0,75 l
 Moštárna Louny In., s.r.o. ,Louny- Jablko - máta peprná
 VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a.s., Lednice- KOLONÁDA MEDOVÁ hruška
 MASO UZENINY PÍSEK, a.s., Praha - Písecká šrůtka

PRAKTICKÉ INFORMACE

www.zemezivitelka.cz
Výstaviště České Budějovice, a.s.
Husova 523, 370 21 České Budějovice
email: info@vcb.cz
tel: +420 387 714 911

fotografie v tiskové kvalitě:

Tomáš MIKLÍK, tel: + 420 778 730 855, email: miklik@vcb.cz

termín konání výstavy:

24. – 29. srpna 2017
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