
Inovace se pojí s tradicí

Navštivte nás ve čtvrtek a pátek
29.-30.8.2019

25 km severozápadně od Hamburku
společně s Florum-Holštýnskými 

školkařskými dny

Pořadatel:
Hospodářská komora Šlesvicko-Holštýnsko
Výzkumný a poradenský spolek pro okrasné školky
Zemský spolek Šlesvicka-Holštýnska 

Thiensen 16, 25373 Ellerhoop
Tel:  04120-7068-301
Fax: 04120-7068-319
E-Mail: info@baumschultechnik.de
Internet: www.baumschultechnik.de
www.nurserymachinery.com

Čtvrtek 29. srpna 2019
Pátek 30. srpna 2019

Výstava Baumschultechnik se koná na půdě zahradního
centra agrární komory Šlesvicko-Holštýnska v Ellerhoop,
ca. 25 km severozáp. od Hamburku (Thiensen 16,
25373 Ellerhoop).

Otevírací doba: denně 9 – 18 hod.

Vstupné (včetně parkování):      
Dospělí 1 den:                    Euro 20,-
Žáci a studenti:                   Euro 10,-
Dospělí oba dny:                Euro 25,-
Předprodej do 15.8.2019:  Euro 17,5,-

Poznámka: na místě přijímáme pouze hotovost!

Katalog:   Euro 15,-    
žáci a studenti:   Euro 10,-      

Služby návštěvníkům:  
• informační kancelář
• telefon, fax, email, internet
• seznam hotelů na vyžádání
• mezinárodní recepce
• občerstvení
• prohlídky v zahradním centru
• na vyžádání prohlídky po oblasti Pinneberg
• bezplatné parkování

Školkařská
technika 2019

Pořadatelé:
• Hospodářská komora Šlesvicko-Holštýnsko
• Výzkumný a poradenský spolek pro okrasné školky
• Zemský spolek Šlesvicka-Holštýnska ve sdružení německých
 okrasných školek
Spolupořadatelé a Sponzoři:
• Spolek německých okrasných školek (BdB)
• Svaz německých lesních školek (VDF)
• Evropská asociace okrasných školek (ENA)
•  IG Holstein-Ländergruppe Nord im VDF e.V.
•  Svaz německých pěstitelů vánočních stromků 
 a chvojí
Ekonomická Podpora:
• Technika a poradenství pro okrasné školky (BTB)

• Tahače / traktory • zařízení GPS • křovinořezy a
vyžínače • péče o půdu • sázecí a hrnkovací stroje
• zavlažování • ochrana rostlin • vyorávače a
vázací stroje • doprava • balení • skleníky a folníky
• hygiena provozu • hnojiva a zařízení ke hnojení
• mechanický boj proti plevelům • organizace
kanceláře • programy a zařízení (software a hardware). 
Poprvé v historii budou vystavovat techniku 
i pěstitelé vánočních stromků. 

Ukázky: 
Každý vystavovatel má možnost předvést svoje stroje
a zařízení. K tomu bude mít k dispozici vymezený pás
s připravenými řadami dřevin ve vzdálenosti 25, 50,
100 a 250 cm. 

Novinky:
•  Mechanický boj proti plevelům - novinky 
•  Navigace pro tahače/traktory (kamera, GPS aj.)
•  Automatické třídění semenáčů dřevin
•  Transportní systém kontejnerových dřevin
•  Nové sklízecí stroje/vyorávače
•  Mobilní stroje na propařování
•  Softwarové řešení pro okrasné školky
•  Použití dronů
•  Inovativní zařízení na ochranu rostlin

Stěžejní body – 
technika

V kombinaci s výstavou budou místní školky prezento-
vat svoje výpěstky. Dny otevřených dveří budou trvat po 
dobu 8-dnů (od 29.8. do 5.9.). Během výstavy (čtvrtek-
pátek) nabídnou školkaři řadu odborných příspěvků v 
zahradním centru v Ellerhoopu.

Florum-Holštýnské 
školkařské dny 2019

Školkařský robot HV-100 v akci (fot. Henry Lösing)

Školkařská technika 
2019



29.-30. srpna 2019 se oblast Pinnebergu stane největším 
mezinárodním setkáním školkařů z celého světa. S téměř 
300 vystavovateli je Baumschultechnik 2019 největší 
výstava techniky pro školky v Evropě. Očekáváme mezi 
6.-8. tisíci návštěvníky. Stěžejním bodem výstavy je mo-
derní technika šetrná k životnímu prostředí. 

Školkaři z regionu mají současně možnost prezentovat  
své výpěstky. Místní produkce zahrnuje cca. 300 školek 
na celkové ploše  cca. 4.000 ha. Návštěvníci si mohou s 
holštýnskými školkaři vyměnit cenné rady a zkušenosti. 

K dispozici bude cca. tři sta stránkový odborný kata-
log plný detailů o firmách a jejich produktech (pouze v 
němčině). Navíc bude k dispozici i online verze katalogu. 

Poprvé se na výstavě představí pěstitelé vánočních 
stromků včetně jejich výpěstků a používané techniky. 

Další informace, podklady a rezervace získáte na:
E-Mail: info@baumschultechnik.de
Tel.: 0049 41 20 - 70 68 - 301/302
Fax: 0049 41 20 - 70 68 - 319

www.baumschultechnik.de
www.nurserymachinery.com

Šlesvicko-Holštýnsko –
země okrasných školek

Školkařská technika 2019  
jak nás najdete …
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Příjezd: Dálnice A23, sjezd 15 (Tornesch/Uetersen/Barmstedt), dále směr Barmstedt/Ellerhoop, po 300 m na
světlech vpravo na ulici Oha (na Burger King a tankovací stanici ARAL). Po dalších 300 m uvidíte parkovací místo
po levé straně. Vyznačen bude i příjezd k parkovišti jih.


