Celoslovenská prehliadka a výstava odrôd,
Pozvánka pre
ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej
hostí
spoločnosti:
techniky a hospodárskych zvierat

VIII. ročník

Odborný a sprievodný program
“Veľké a malé traktory v agregácii so strojmi na spracovanie pôdy - technológie podporujúce hospodárenie s vodou v pôde”
Vplyv pohybu traktorov a strojov na pôdne prostredie. Ukážka utlačenia pôdy a hĺbkového kyprenia

4. – 5. júna 2019

utorok a streda (9:00 –16:00), Dvory nad Žitavou

Odborný garant:
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
SPU v Nitre, Technická fakulta
Útvar transferu inovatívnych technológií

Na výstavu vás pozývajú:

Poľnohospodárska výstava sa koná pod záštitou
predsedu vlády Slovenskej republiky

PROGRAM
Utorok 4. júna
9:00
9:00

– 10:00

Slávnostné otvorenie za účasti predsedu vlády SR
Stretnutie predsedu vlády a ministerky školstva SR
so zástupcami SPU a stredných poľnohospodárskych
škôl

10:00 – 15:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:30
11:00 – 13:00

Súťaž v orbe konskými dvojzáprahmi
Ukážky orby historickými traktormi
Prehliadka poľných pokusov
Spoločné predvádzanie – Veľké a malé traktory v agregácii
so strojmi na spracovanie pôdy – technológie podporujúce
hospodárenie s vodou v pôde
Individuálne predvádzanie strojov
Žrebovanie tomboly – pred tribúnou
Ukončenie akcie

Generálny partner výstavy

Kontakt na usporiadateľov:
manažér výstavy – odrody, ochrana a osivá rastlín:
Peter Hudec, tel.: +421 948 955 951,
e-mail: peter.hudec@profipress.sk
poľnohospodárska technika:
Alena Štefeková, tel.: +421 903 616 641,
e-mail: alena.stefekova@profipress.sk

Otvorenie výstavy
Poľné raňajky

10:00
10:45

11:00 – 15:00
15:15
16:00

11:00 – 13:00
11:00 – 15:00
15:15
16:00

Výstava hospodárskych zvierat

partner výstavy

Odborné poradenstvo
Expozícia zeleniny, liečivých
a aromatických rastlín

Streda 5. júna
9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 15:30
10:00 – 15:00

Súťaž v orbe konskými dvojzáprahmi,
ukážky orby a poľných prác historickými
traktormi a konskými dvojzáprahmi
Odborný garant:
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
SPU v Nitre, Technická fakulta
Katedra strojov a výrobných biosystémov

Otvorenie výstavy
Poľné raňajky
Prehliadka poľných pokusov
Ukážky poľných prác konskými dvojzáprahmi a historickými
traktormi
Spoločné predvádzanie – Veľké a malé traktory v agregácii
so strojmi na spracovanie pôdy – technológie podporujúce
hospodárenie s vodou v pôde
Individuálne predvádzanie strojov
Žrebovanie tomboly – pred tribúnou
Ukončenie akcie

ZCHPD

Výskum, vývoj a inovácie pre
rastlinnú výrobu
v spolupráci s

Prezentácia odborných škôl s poľnohospodárskym zameraním

Výstava poľnohospodárskej
techniky v spolupráci s

Stredná odborná škola obchodu,
služieb a rozvoja vidieka
Kereskedelmi, Szolgáltatóipari
és Vidékfejlesztési Szakközépiskola
Kravany nad Dunajom - Karva

Návštevníkov pozývame na bezplatné raňajky, ktoré podávame oba dni od 9:00 do 10:00 pri hlavnej tribúne.

Partner občerstvenia

Tombola

1. cena: motorová píla MAKITA UC3541A

2x

2. cena: tablet Huawei MediaPad T3
3. cena: mobilný telefón LG K11
4. cena: celoročné predplatné Roľníckych novín
a publikácia Domáce recepty z farmy
5. cena: publikácia Presné poľnohospodárstvo
Pre každého výhercu navyše aj tričko a čiapka
s motívom Celoslovenských dní poľa.
Spoluorganizátori:

Mediálni partneri:

Jedinečná celoštátna
prehliadka poľných pokusov

Výstavu poistila:

Žrebovanie tomboly bude prebiehať každý deň od 15:15 hod. pred tribúnou.

2x

2x

