přes 600 VYSTAVOVATELŮ ● 48. ROČNÍK ● 114 501 NÁVŠTĚVNÍKŮ
podtitul: BUDOUCNOST ČESKÉ KRAJINY / JIHOČESKÁ BEEF SHOW: Jihočeská angus show,
Jihočeská limousine show, soutěž Junior teamu, komentovaná přehlídka plemene dexter /
2 PŘEDVADIŠTĚ: výstava norických koní a koní plemene shagya-arab , ŽIVITELKA SPEED
SHEAR: soutěž v rychlostní střiži ovcí, národní šampionát plemene ovcí Zwartbles, oslíci,
americký miniaturní kůň, jezdecké ukázky koní / MODERNÍ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA: novinky
roku 2022 i výstavní premiéry / historické zemědělské stroje / Národní dožínky 2022 / Dětský
zemědělský svět /expozice a program k předsednictví ČR v radě EU / bohatý doprovodný
odborný a kulturní program a mnoho dalšího

Veškerá očekávání i obchodní cíle organizátorů byly splněny.
Agrosalon v průběhu 6 dní vidělo 114 501 návštěvníků.
Téma letošního ročníku ZEMĚ ŽIVIVITELKY bylo „BUDOUCNOST ČESKÉ KRAJINY“, s důrazem
poukázat na potřebu ochrany krajiny - ochranu životního prostředí, přírody, přírodních zdrojů,
biodiverzity, klimatu a podpory ekologické produkce v zemědělství.
„Letošní ročník agrosalonu Země živitelka 2022 byl pro nás velmi úspěšný. Výstavní plochy jsme
měli obsazeny již několik týdnu před zahájením, návštěvnost splnila veškerá naše očekávání. Od
roku 2018 jsme začali s výraznými koncepčními, technickými a stavebními změnami, které se
v plné míře projevily na letošním agrosalonu. A právě i to přispělo k velké spokojenosti našich
vystavovatelů,“ říká předseda představenstva Výstaviště České Budějovice Mojmír Severin.
Země živitelka je nejnavštěvovanější zemědělská výstava s mezinárodní účastí vystavovatelů.
Na letošním ročníku se prezentovalo přes 600 vystavovatelů.
V rámci 48. ročníku agrosalonu Země živitelka byly představeny technické novinky, po 4 letech
proběhla Jihočeská beef show, podruhé soutěž v rychlostní střiži ovcí a také 2. rokem byly v
provozu 2 předvadiště.
Prestižní soutěž Zlatý klas o nejlepší vystavený exponát vyhlašuje Ministerstvo zemědělství. V
letošním roce se přihlásilo 35 exponátů. Výsledky jsou zveřejněny na https://cenazlatyklas.cz/.

49. ročník agrosalonu Země živitelka proběhne od 24. do 29. srpna 2023.
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