XI. ročník

Celoslovenská prehliadka a výstava odrôd,
ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej
techniky a hospodárskych zvierat

7. – 8. júna 2022

utorok a streda (9:00 –16:00), Dolná Krupá

Poľnohospodárska výstava sa koná pod záštitou
ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Samuela Vlčana
Organizátori

Generálny partner výstavy

DOLNÁ KRUPÁ

VÝSTAVNÁ PLOCHA

Výstavu poistila:
TR NAVA

utorok 7. júna
Poisťujeme to, čo vás živí.

Mediálni partneri:

Tešíme sa na vás

v Dolnej Krupej!

9:00			
9:00 – 10:00
9:30 – 9:55
10:00			
10:00 – 16:30
10:00 – 15:00
10:00 – 16:30
10:00 – 16:30
11:00 – 13:00

Otvorenie výstavy
Poľné raňajky
Vystúpenie partnerov a spoluorganizátorov výstavy
Slávnostné otvorenie za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Slovenské regionálne potraviny – prezentácia a predaj
Súťaž v orbe konským záprahom, ukážky prác historickej techniky
Prehliadka poľných pokusov
Prehliadka poľnohospodárskej techniky
Odborný seminár Technológie pásového obrábania pôdy (Strip‑Till). Súčasťou seminára
bude spoločné predvádzanie techniky.
15:15			 Žrebovanie tomboly – pred tribúnou
17:00			 Ukončenie akcie

streda 8. júna
Kontakt na usporiadateľov:
manažér výstavy – odrody, ochrana a osivá rastlín:
Peter Hudec, tel.: +421 948 955 951,
peter.hudec@profipress.sk
poľnohospodárska technika:
Alena Štefeková, tel.: +421 903 616 641,
alena.stefekova@profipress.sk
Spoluorganizátori:

9:00			
9:00 – 10:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:30
10:00 – 15:30
10:00 – 15:30
11:00 – 13:00

Otvorenie výstavy
Poľné raňajky
Ukážky prác konským záprahom a historickou technikou
Slovenské regionálne potraviny – prezentácia a predaj
Prehliadka poľných pokusov
Prehliadka poľnohospodárskej techniky
Odborný seminár Technológie pásového obrábania pôdy (Strip‑Till). Súčasťou seminára
bude spoločné predvádzanie techniky.
15:15			 Žrebovanie tomboly – pred tribúnou
16:00			 Ukončenie akcie

Odborný a sprievodný program
Odborný seminár Technológie pásového obrábania pôdy (Strip‑Till)
Témy:  zakladanie porastu  hnojenie  dopady: agrotechnické, ekonomické a environmentálne

Odborní garanti:
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
doc. Ing. Miroslav Macák, PhD.

SPU v Nitre, Technická fakulta
Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy
a bioenergetiky
Útvar transferu inovatívnych technológií

Súťaž v orbe konským záprahom, výstava
a ukážky prác historickej techniky
Odborný garant:
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
SPU v Nitre, Technická fakulta
Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy
a bioenergetiky

Prehliadka 612 odrodových políčok a 245 políčok s variantami ochrany a výživy 56 spoločností.
Výstava hospodárskych zvierat

Partner prezentácie chovateľských zväzov

ZCHPD

Výskum, vývoj a inovácie
pre rastlinnú výrobu.
Porovnanie pôdoochranných technológií
v poloprevádzkových podmienkach.

Diagnostika škodlivých organizmov
rastlín a poradenská činnosť

Výstava poľnohospodárskej
techniky v spolupráci s

Prezentácia odborných škôl s poľnohospodárskym zameraním

Informačný stánok s materiálmi
o Spoločnej poľnohospodárskej
politike EÚ, súťaže a kvízy

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

Pozývame všetkých návštevníkov na bezplatné poľné raňajky, v utorok aj v stredu od 9:00 do 10:00.

Prosíme všetkých účastníkov výstavy, aby dodržiavali platné protiepidemické opatrenia.

2x

Tombola
logo

Partner občerstvenia

(Základné) Brand logo | (Basic) Brand logo

1. cena: iPhone 13 128 GB black + súdok piva Heineken

2. cena: Apple Watch Series 7 45 mmk + súdok piva Heineken
3. cena: kosačka Bosch AdvancedRotak 650 + súdok piva Heineken
4. cena: súdok piva + kniha z vydavateľstva Profi Press + súdok
piva Heineken
5. cena: celoročné predplatné Roľníckych novín + kniha
z vydavateľstva Profi Press + súdok piva Heineken
Pre každého výhercu navyše aj tričko a čiapka s motívom
Celoslovenských dní poľa.
Prvých 500 účastníkov výstavy, ktorí odovzdajú vyplnené tombolové
kupóny získa PIVO ZDARMA!
Pečať | Seal

Sekundárny symbol značky, ktorý sa nedoporučuje
používať samostatne. Je možné použiť ho
v kombinácii s Letteringom na materiáloch
netradičného charakteru.

Secondary symbol of the brand, not recommended
to be used separately. To be used in combination with
the Lettering on atypical materials.

Lettering | Lettering

razenia
h.
j mimo
kových
užití
logo

Základný a preferovaný symbol značky.
Používa sa výhradne v tejto kompletnej podobe
všade, kde to priestorové podmienky umožňujú.
The fundamental and preferred symbol of the
brand. To be used only in this complete form,
everywhere the space allows for it.

2x

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

Druhý najdôležitejší symbol značky,
ktorý sa zvykne používať najmä v prípadoch,
keď nie je možné použiť základné logo značky Zlatý
Bažant, napríklad z dôvodu obmedzeného priestoru.
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