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30 hektarų

Paroda „Agrovizija 2019“ – viena didžiausių žemės ūkio technologijų
parodų Lietuvoje, skirta žemės ūkio verslo profesionalams. Šiemet
paroda organizuota jau dvyliktą kartą.

Šiemet parodos plotas užėmė 30 ha. Tai tris kartus daugiau nei pirmojoje
parodoje 2006 m., kurioje visi parodos dalyviai tilpo 10 ha plote.

Parodoje buvo įrengti 797 bandomieji laukeliai, iš jų daugiausia skirta
žieminių kviečių ir žieminių rapsų auginimo technologijoms, atitinkamai
165 ir 152 laukeliai. Nemažai dėmėsio buvo skirta ankštinių augalų
auginimo technologijoms pristatyti: pupos 29, žirniai 19, lubinai 10,
avinžirniai ir lęšiai – po vieną bandomąjį laukelį. Kanapės užėmė 18
bandomųjų laukelių, sideraliniai augalai – 7, facelija ir kiti žoliniai augalai
– 45.
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Šiųmetėje parodoje vyko purkštuvų ir skutikų pasirodymai. 8 įmonės,
parodos dalyvės, pristatė net 12 purkštuvų.
Skutikų pasirodymuose dalyvavo 11 įmonių. Plačiau su pasirodymuose
pristatomos technikos charakteristikomis buvo galima susipažinti
sklaidant specialius pasirodymams skirtus leidinukus. Vyko individualios
technikos demonstracĳos.
Parodoje dalyvavo ir lankytojams prisistatę 46 parodos dalyviai, žemės
ūkio ir technologijų rinkos lyderiai. Iš jų - 20 augalininkystės įmonių,
kurios parodoje pristatė demonstracinius laukelius, 12 žemės ūkio
technikos įmonių, demonstravusių techniką parodos metu, ir kitos žemės
ūkio verslo ir paslaugų įmonės.
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Visas tris parodos dienas vyko seminarai ir paskaitos. Virš 60 savo
srities ekspertų, mokslininkų pristatė savo projektus ar atliktus mokslo
tiriamuosius darbus. Mokslininkai, ekspertai perskaitė per 13 pranešimų
aktualiomis žemės ūkio ir augalininkystės temomis.

2019 m. parodos naujovė – parodos metu CORTEVATM Agrisience
diskusijų terasoje vykęs diskusijų forumas „Iššūkiai. Patirtis. Sprendimai
– ateities žemės ūkis“. Forume apie besikeičiančias gamtos, teisinio
reguliavimo sąlygas ir apie tai, kaip dirbsime žemės ūkyje ir ką visi
valgysime netolimoje ateityje diskutavo augalininkystės ir žemės ūkio
profesionalai, ūkininkai, mokslininkai, mokslo ir inovacijų ir Europos
Sąjungos politikos ekspertai.
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Paroda vyko atvirame lauke, tačiau nei kaitra, nei lietus nesugadino
lankytojų geros nuotaikos. Pirmą kartą apsilankiusieji Agrovizijoje
stebėjosi parodos dydžiu, įspūdinga technika, įvairiausių veislių laukelių
gausa, įmonių išradingumu ir mokslininkų entuziazmu dalijantis žemės
ūkio mokslų žiniomis.

Šiais metais parodą aplankė 6422 žemės ūkio profesionalų.

2015 2017 2019
6536 7725 6422



LANKYTOJAI PARODĄ APLANKO DĖL:

Naujovių ir tendencĳų 84,8%

39,6%

40,2%

47%

36,6%

29,3%

Auginimo technologĳų palyginimo

Naujų kontaktų

Susitikimo su kolegomis ir partneriais

Seminarų ir mokymų

Galimybės įvertinti techniką realiomis sąlygomis

PARODOJE LANKYTOJŲ DĖMĖSIO SUSILAUKĖ

BANDOMIEJI LAUKELIAI 73,6%

48,5%

46,6%

37,4%

SEMINARAI

TECHNIKOS DEMONSTRACĲOS

INDIVIDUALŪS DALYVIŲ STENDAI

LANKYTOJAI, PAGAL ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIŲ

AUGALININKYSTĖ 73,5%

4,8%

14,5%

7,2%

16,9%

7,8%

1,8%

10,2%

SĖKLININKYSTĖ

SODININKYSTĖ/DARŽININKYSTĖ

GYVULININKYSTĖ

MIŠRUS ŪKIS

EKOLOGINIS ŪKIS

ŽEMĖS ŪKIO PASLAUGOS

KITA

APIE AGROVIZĲA 2019 SUŽINOJO IŠ:

Laikraščių ir žurnalų 33,9%

9,1%

27,3%

32,1%

32,7%

29,1%

23%

13,9%

Lauko reklamos

Radĳo ar televizĳos

Elektroninių portalų

Facebook ir socialinės medĳos

Parodoje dalyvaujančių įmonės atstovų

Draugų, kolegų ar šeimos narių

Kita

Seminarai
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Purkštuvų šou
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%
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Skutikų šou Informacĳa apie
parodą ir
reklamą
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Parodos
infrastruktūra
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%
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Individualios
technikos

demonstracĳos

62
%

28
%
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1 2 3 4 5 GERAIBLOGAI

PARODOS VERTINIMAS
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"Ačiū labai už lengvą ir malonų bendradarbiavimą, visą
talką ir Jūsų kruopštumą, atsakomybę ir nuolatinį rūpestį
padedant geriau pasiruošti. Jūsų pastangų dėka diskusija
gavosi kokybiška, gyva, aktuali ir įdomi, puikūs parinkti
diskutantai. Pačiam ji labai naudinga buvo, sužinojau daug
naujų dalykų, padėjo geriau pajusti bazines tendencijas,
iššūkius, prieštaras ir perspektyvas žemės ūkyje. Ačiū, kad
surinkot tokią stiprią ir puikiai kalbančią panelio dalyvių
komandą, vienas malonumas tokius klausinėt ir moderuoti.
Svečias iš Danijos taip lengvai ir organiškai įsikomponavo,
visai nesijautė barjero ar nepatogumo. Auditorija, kiek
stebėjau, irgi nemiegojo, klausėsi kas buvo kalbama
dėmesingai."

"Noriu pagirti Jūsų organizaciją ir pačios Agrovizijos
suorganizavimą - viskas auga, plečiasi, nepaisant
nepastovaus dalyvių skaičiaus. Bet pačio renginio augimas
nėra tik apimtys - tai ir požiūris, ir inovacijos, ir teisingi
sprendimai ateičiai."

"Thanks a lot for a very interesting and very professional
Agrovision. Very impressive and a very high standard.
Congratulation. I'm happy we had the opportunity to invite
Eric around to give him a first hand impression of all the
activities going on in Lithuania. "

ATSILIEPIMAI | 2019

AURIMAS PEREDNIS
Žurnalistas

SIMONAS INDRAŠIUS
Renginių vedėjas

LARS DINESEN
Corteva country lead & MD



APŽVALGA | 2019
Birželio 26 - 28 d, 2019, Kėdainių r., Akademĳa

Daugiau vaizdo akimirkų Youtube kanale ir Facebook puslapyje

Agrovizĳa Agrovizĳa

AKIMIRKOS | 2019
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AČIŪ

Dėkojame visiems lankytojams ir dalyviams.
Jūs kuriate Agrovizĳą.

Visą informacĳą apie 2021 metų parodą sekite:

www.agrovizĳa.lt

PARODĄ RĖMĖ

PARODOS ORGANIZATORIAI


