Země živitelka - 46. ročník

TISKOVÁ ZPRÁVA
PODROBNÁ STATISTIKA
počet návštěvníků v roce 2018:
stav k 13. 8. 2019
celkový počet vystavovatelů:
zúčastněné země:

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

115 697
581 vystavovatelů (v roce 2018: 569)

Česká republika, Spolková republika Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Spojené
království Velké Británie a Severního Irska, Argentina, Rumunsko, Itálie, Spojené státy
americké, Norsko, Dánsko, Francie, Japonsko, Finsko, Rumunsko, Izrael, Brazílie, Kazachstán
cca 25 ha
cca 15 ha
parkovací plochy, zeleň

NOVINKY
-

nejmenší evropské plemeno skotu Dexter, pštrosi, lamy
nové ukázky v programu Zemského hřebčince Písek s.p.o.
R1 – Zemědělský pavilon nově s Agrární komorou
Zlatý klas – hlasování veřejnosti a expozice Zlatého klasu v pavilonu T1
čtyřpásový kloubový traktor CASE IH QUADTRAC
víceúčelový letoun Brigadýr
tříkolové rozmetadlo TerraGator
historické stroje: nesený kombajn MS-70, Svoboda DK 12, Lanz Buldog HM – 8, Zetor 3017
30 let českého zemědělství
nová gastrozóna v pavilonu B4
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„Zemědělci se musí v posledních letech potýkat s extrémními výkyvy počasí a dlouhými obdobími sucha. K omezení jeho
dopadů musíme využívat všech dostupných nástrojů, proto na Ministerstvu hledáme nové možnosti, jak s nedostatkem
vody bojovat. Poprvé v historii agrosalonu Země živitelka se bude tomuto tématu věnovat samostatná konference Voda
v krajině 21. století, kterou pořádáme. Zemědělství se totiž musí začít přizpůsobovat měnícím se klimatickým
podmínkám, kdy je například nutné začít vytvářet krajinu s prvky, které zajistí, aby půda odolala suchu i povodním.
Zemědělství již není pouze oborem, který má zajistit potravinovou bezpečnost pro naše obyvatele, ale musí plnit řadu
dalších cílů, které od něj společnost právem očekává. Právě na tuto změnu zemědělství se na letošní Země živitelce
chceme zaměřit,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Země živitelka, nejvýznamnější oborová a kulturní událost, se každoročně těší velkému zájmu široké veřejnosti
i odborníků. Letošní 46. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka má podtitul "Výzvy českého zemědělství“,
kterými jsou: BUDOUCNOST ČESKÝCH POTRAVIN, POPULARIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ, MODERNIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ,
ENVIRONMENT A ZEMĚDĚLSTVÍ, a seznámí se s nimi laická i odborná veřejnost. V pavilonech i prostřednictvím
doprovodného programu se klade důraz na kvalitní české potraviny oceňované národními značkami kvality, vztah
zemědělství vůči životnímu prostředí, vystaveny jsou nejmodernější zemědělské technologie a stroje.

„Každým rokem se snažíme o tematické zaměření veletrhu. V letošním roce jsou to výzvy českého zemědělství. Vedle
těch klasických výzev jako jsou technologie pro rostlinou a živočišnou výrobu a kvalita a význam českých potravin bude
v letošním ročníku více zaznívat téma environmentálního významu zemědělství. Tedy vztahu zemědělců, lesníku a
rybářů ke krajině, ve které žijeme. S touto problematikou se můžete nejen seznámit v rámci expozic
našich vystavovatelů, ale také v rámci odborného programu, který jsme pro vás připravili. Pevně věřím, že i letošní
ročník naplní vaše očekávání a přispěje k popularizaci českého zemědělství a potravinářství,“ uvedl Mojmír Severin,
předseda představenstva Výstaviště České Budějovice a.s.
Návštěvníci si můžou na celkem 10 milnících, které jsou rozmístěny po celém areálu, přečíst o nejvýraznějších
a nejvýznamnějších událostech a vlivech, které ovlivnily posledních 30 let zemědělství v České republice. Výstava
„Zemědělství – největší objev“ představuje zemědělství jako největší objev a největší know-how lidstva.
Prostřednictvím vybraných předmětů, které autoři rozdělili do deseti skupin, se návštěvníci seznámí s objevy, které
výrazně ovlivnily a změnily zemědělství v průběhu času.

VÝZVY ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
1. BUDOUCNOST ČESKÝCH POTRAVIN
- pavilon T1 – Pavilon potravin, zemědělských firem, státních institucí a krajů (SZIF, Potravinářská komora,
kraje…)
- pavilon R1 – Zemědělský pavilon
- pavilon C1 – Pavilon nejlepších vín ČR
- minipivovary
- pavilon B4 – Pavilon potravin a zemědělských komodit
- amfiteátr – „Poznej svého farmáře“ – čtyřdenní program; seznámení s regionálními farmáři
2. POPULARIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ
- předvadiště a přilehlé plochy, pavilony D1 – D3, plocha č. 405 – hospodářská zvířata (masná plemena, dexteři,
Starokladrubští koně, kůň Kinský, klisny Quarter Horse, ovce, kozy), drobné zvířectvo, lamy, pštrosi, nutrie
- včely, myslivost, rybářství
- Národní dožínky
- Zlatý klas 2019
- Střední a vysoké zemědělské školy
- 30 let českého zemědělství
- Dětský zemědělský svět
- výstava „Zemědělství – největší objev“
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3.
4.
-

ocenění rodinným farmám a firmám za přínos regionu
MODERNIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ
zemědělská technika: historické zemědělské stroje i rekordní a unikátní technika
čtyřpásový kloubový traktor CASE IH QUADTRAC, tříkolové rozmetadlo TerraGator, supermlátička Class lexion
8000 – 5000
jednomotorový víceúčelový letoun Brigadýr z 50. let, nesený kombajn MS-70 (Jihočeské zemědělské muzeum),
Svoboda DK 12, Lanz Buldog HM – 8, Zetor 3017 (Národní zemědělské muzeum)
ENVIRONMENT A ZEMĚDĚLSTVÍ
konference: Voda v krajině 21. století
vzdělávací program TONDA OBAL NA CESTÁCH
expozice ČZU
prezentace výroby biouhlu

Rozmístění techniky, jednotlivých stanovišť, vystavovatelů a program je ve speciální mapě areálu, kterou dostane každý
návštěvník ZDARMA ke vstupence.
záštity: Miloš Zeman, prezident ČR, Jaroslav Kubera, předseda senátu, Radek Vondráček, předseda poslanecké
sněmovny, Andrej Babiš, předseda vlády, Miroslav Toman, ministr zemědělství, Klára Dostálová, ministryně pro
místní rozvoj, Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje, Jiří Svoboda, primátor města České Budějovice, Zdeněk
Jandejsek, prezident Agrární komory ČR, Hynek Strnad, viceprezident Potravinářské komory ČR, Martin Pýcha,
předseda Zemědělského svazu ČR, Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR,
Tomáš Machula, rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Petr Sklenička, rektor České zemědělské
univerzity v Praze

PRAKTICKÉ INFORMACE

www.zemezivitelka.cz
Výstaviště České Budějovice a.s.
Husova 523/30, 370 05 České Budějovice
email: info@vcb.cz
PRAKTICKÉ INFORMACE:
předseda představenstva:
místopředseda představenstva:
obchodní ředitelka:
technický ředitel:
tisková mluvčí:
fotograf:

Ing. Mojmír SEVERIN
Mgr. Ing. Zdeněk VOLF
Bc. Eva JÍLKOVÁ, DiS., email: jilkova@vcb.cz
Ing. Jan ŠESTÁK
Mgr. Michaela ČEŇKOVÁ, tel: +420 770 143 439, email: cenkova@vcb.cz
Tomáš MIKLÍK, tel: + 420 778 730 855, email: miklik@vcb.cz

termín konání:
otevírací doba:

22. – 27. srpna 2019
čt – po
9:00 – 18:00 hodin
út
9:00 – 17:00 hodin

tiskové středisko, PAVILON Z
čt – po
út

9:00 – 17:00 hodin
9:00 – 15:00 hodin

online vstupenka:

zakoupení přes prodejní síť TICKETSTREAM

fotografie ke stažení:

https://www.vcb.cz/areal-vystaviste/ke-stazeni.html
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