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30 hektarų

Paroda „Agrovizija 2022“ – viena didžiausių žemės ūkio technologĳų ir
inovacĳų parodų Lietuvoje, skirta žemės ūkio verslo profesionalams.
Šiemet paroda organizuota jau tryliktą kartą.

Dėl COVID-19 pandemĳos paroda iš 2021 m. buvo nukelta į 2022.
Šiemet parodos plotas užėmė 30 ha.

Parodoje buvo įrengti 636 parodomieji laukeliai, iš jų daugiausia skirta
žieminių kviečių ir žieminių rapsų auginimo technologĳoms, atitinkamai
165 ir 153 laukeliai. Nemažai dėmesio skirta pristatyti vasariniams
kviečiams - 43 laukeliai, kukurūzams – 33 laukeliai, žirnių ir pupų – 18 ir
19 laukelių. Ypatingas dėmesys sideraliniams mišiniams ir žydinčioms
žolėms – 24 ir 30 laukelių. Parodoje buvo įrengti peliuškos, garstyčių,
sojų, sorų, lęšių, bolivinių balandų, burnočių, avinžirnių laukeliai.
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Šių metų parodoje vyko purkštuvų ir skutikų pasirodymai. Šou rėmėjas
UAB „Ivabaltė“. Aštuonios įmonės, parodos dalyvės, pristatė net 9
purkštuvus ir 6 skutikus. Parodos naujiena - drono purkštuvo
pasirodymas šou erdvėje.

Daugiau apie pasirodymuose pristatytą techniką galima sužinoti
svetainėje www.agrovizĳa.lt

Parodoje dalyvavo ir lankytojams prisistatė 36 parodos dalyviai, žemės
ūkio ir technologĳų rinkos lyderiai. Iš jų - 18 augalininkystės įmonių,
kurios parodoje pristatė demonstracinius laukelius, 12 žemės ūkio
technikos įmonių, demonstravusių techniką parodos metu ir kitos žemės
ūkio verslo ir paslaugų įmonės.

Pirmą kartą parodoje gyvoje ekspozicĳoje mėsinius galvĳus pristatė
Lietuvos mėsinių galvĳų augintojų ir gerintojų asociacĳa.

APŽVALGA | 2022
Birželio 29 - liepos 1 d, 2022, Kėdainių r., Akademĳa



APIE | 2022

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 20 pranešimų
aktualiomis žemės ūkio ir augalininkystės temomis.
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Parodos metu BASF diskusĳų terasoje vyko diskusĳų forumas „Daugiau
su mažiau“. Dviejose forumo sesĳose buvo diskutuojama apie žaliojo
kurso įgyvendinimą, atsakingą išteklių naudojimą, dirvožemio ir
bioįvairovės išsaugojimą.

Forume ir kitose diskusĳose diskutavo augalininkystės ir žemės ūkio
profesionalai, politikai, ūkininkai, mokslininkai, mokslo ir inovacĳų
ekspertai ir svečiai iš užsienio.
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Paroda vyko atvirame lauke, tačiau kaitra (+30ºC) nesugadino lankytojų
geros nuotaikos. Pirmą kartą apsilankiusieji Agrovizĳoje stebėjosi
parodos dydžiu, įspūdingai pristatoma technika, įvairiausių augalų
veislių laukelių gausa, įmonių išradingumu ir mokslininkų entuziazmu,
dalĳantis žemės ūkio mokslų žiniomis.

Šiais metais parodą aplankė 6559 žemės ūkio profesionalų.
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2015 2017 2019 2022
6536 7725 6422 6559



LANKYTOJAI PARODĄ APLANKO DĖL:
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Naujovių ir tendencijų 63%

37%

21,7%

30,4%

26,1%

15,2%

Auginimo technologijų palyginimo

Naujų kontaktų

Susitikimo su kolegomis ir partneriais

Seminarų ir mokymų

Galimybės įvertinti techniką realiomis sąlygomis

PARODĄ 2024 PLANUOJA APLANKYTI:

PLANUOJA 67,4%

32,6%

0%

NEŽINO

NEPLANUOJA

LANKYTOJAI, PAGAL ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIŲ

AUGALININKYSTĖ 43,5%

4,3%

6,5%

15,2%

21,7%

6,5%

6,5%

SĖKLININKYSTĖ

SODININKYSTĖ/DARŽININKYSTĖ

GYVULININKYSTĖ

MIŠRUS ŪKIS

EKOLOGINIS ŪKIS

ŽEMĖS ŪKIO PASLAUGOS

APIE AGROVIZIJA 2022 SUŽINOJO IŠ:

Laikraščių ir žurnalų

*apklausoje buvo galima pažymėti daugiau nei vieną atsakymo variantą

10,9%

23,9%

13%

23,9%

52,2%

34,8%

4,4%

Radijo ar televizijos

Elektroninių portalų

Facebook ir socialinės medijos

Parodoje dalyvaujančių įmonės atstovų

Draugų, kolegų ar šeimos narių

Kita

LANKYTOJŲ APKLAUSA | 2022



"Agrovizĳa - tai žemės ūkio ateitis šiandien, tai pamoka
norintiems ir akivaizdūs pažangos argumentai pasirenkant
tvarias galimybes. Tai pavyzdys, kaip privatūs verslai
sprendžia Valstybės strateginę užduotį - užtikrinti
apsirūpinimą maistu ir atvirai demonstruoja duomenimis
grįstą sumanumą."
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"Agrovizĳa jau ne kartą įrodė, kad tai nėra tik paroda. Tai -
agronomĳos, žemės ūkio technikos, o dabar ir mėsinės
galvĳininkystės festivalis, į kurį visada norisi sugrįžti ir prie
jo prisidėti.

Savo sričių profesionalai atveria akis tiek pradedantiesiems
ūkininkams, tiek profesionalams. Naujausios techninės
inovacĳos, tyrimai ir Lietuvos agronomų užsispyrimas
šventę daro dar profesionalesne. Kaip renginių
organizatorius, negaliu nepastebėti kiekvieno dalyvio
pasiruošimo vis aukštesniu lygiu ir noru, būti šios,
didžiausios parodos dalimi.

Šiemet „Agrovizĳa“ įrodė, kad šventę kuria ne tik
organizatoriai, bet ir patys Lietuvos ūkininkai ir paslaugų
tiekėjai!"
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VIKTORAS PRANCKIETIS
LRS

SIMONAS INDRAŠIUS
Renginių vedėjas ir organizatorius



Daugiau vaizdo akimirkų Youtube kanale ir Facebook puslapyje

Agrovizija Agrovizija
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AČIŪ

Dėkojame visiems dalyviams ir lankytojams.
Jūs kuriate Agroviziją.
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Naujienas apie 2024 metų parodą sekite:

www.agrovizija.lt


