Focalizați în Domeniul
tehnologic subiecte:
Schlepper, de control GPS, echipamente de alimentare, de îngrijire podea, tăietori spate, masini de plantat,
piratarea, irigare, echipamente de protecție a plantelor,
pesticide, Rodegeräte și mașini de grupare, transport,
ambalare, sere, pepiniere necesare, îngrășăminte și
dispozitiv de fertilizare, controlul mecanic al buruienilor,
organizare de birou, calculator, etc. Noile adăugiri la program includ mașini și echipamente pentru producătorii
de pom de Crăciun.

proiectii:

Fiecărui expozant i se va oferi posibilitatea de a-și
prezenta mașinile și echipamentele. Există o zonă în aer
liber cu rânduri pregătite de păduri la o distanță de 25,
50, 100 și 250 cm.

Produse noi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sisteme de control
pentru tractoare / echipamente (GPS, laser, etc.)
Sortarea automată a răsadurilor lemnoase
Sisteme de transport
pentru containere
New Rodgeräte
Mobile abur Aplicații
Drone Echipamente de protecție a plantelor cu suport
aerian Focalizați în Suprafața plantelor

Florum –
Holsteiner creșă
Producătorii din zona Schleswig-Holstein își vor prezenta
culturile de pepinieră.
Opt zile, între 29 august și 5 septembrie, vor avea „zile
deschise“ pentru vizitatori.
În cadrul expoziției (joi / vineri), ei vor prezenta, de
asemenea, o serie de prezentări privind cele mai recente cunoștințe în producția de pepinieră la Centrul de
horticultură.

art Nursery

art Nursery
2019

Joi, 29 august 2019
Vineri, 30 august 2019
centru de horticultură în Ellerhoop

2019

Tehnologia pepinieră este pe motive de Centrul horticol
al Camerei de Agricultură din landul Schleswig-Holstein
Ellerhoop, la aproximativ 25 km nord-vest de Hamburg,
în loc (Thiensen 16, 25373 Ellerhoop).

Orar: zilnic de la 9:00 la 18:00
Taxele de intrare (inclusiv parcarea): 			
Bilet la Ziua: 		
Redus (studenți, studenți): 		
Sezonier, ambele zile: 		
Bilete în avans până la 15.08.19:		

Euro 20,Euro 10,Euro 25,Euro 17,50

Notă: numai la fața locului este posibilă plata în numerar!

Catalog tehnic:		
pentru ucenici și studenți 		

Euro 15,Euro 10,-

Serviciu pe site:
•
•
•
•
•
•

Informationsbüro
fax, e-mail, internet, wi-fi
directorul hotelului la cerere (a se vedea și Internetul)
Recepție pentru vizitatori străini
Gustări, alimente
Parcare gratuită

organizatori:
• Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
• Îngrijirea și reproducerea pepinierelor e.V.
• Landesverband Schleswig-Holstein în Bund
• Pepinierele germane
Sponsorizare ideală prin:
• grădinițe germane germane (BdB) e.V.
• Verband Deutscher Forstbaumschulen (VDF) e.V.
• Asociația europeană a păsărilor (ENA)
Transportator economic:
• BTB Baumschultechnik und Beratung GmbH

Robot de grădinărit HV-100 în acțiune (fot. Henry Lösing)

Inovația se întâlnește
cu tradiția
Vizitați-ne
Joi, 29 august și
Vineri, 30 august 2019
pe motivul
Horticultural centru în Ellerhoop,
împreună cu florum - Holsteiner Baumschultage
organizatori:
Camera de Agricultură Schleswig-Holstein
Pepiniere experimentale și consultative e. V.
BdB Landesverband Schleswig-Holstein
Thiensen 16, 25373 Ellerhoop
Tel: 04120-7068-301
Fax: 04120-7068-319
E-Mail: info@baumschultechnik.de
Internet: www.baumschultechnik.de
www.nurserymachinery.com

Punct de întâlnire:
Schleswig-Holstein

Grădina tehnică 2019
Așa ne găsesc noi …

La 29 și 30 august 2019, districtul Pinneberg va fi din
nou punctul de întâlnire al pepinierelor din întreaga lume.
Cu aproximativ 300 de expozanți, Baumgartentechnik
2019 este cea mai mare expoziție tehnică pentru pepinierele copacilor din Europa. Sunt așteptați aproximativ
6.000 - 8.000 de vizitatori. Punctul de vedere al târgului
este o tehnică modernă și ecologică a copacilor.
În plus, pepinierele organizate în statele Hamburg și
Schleswig-Holstein au posibilitatea de a-și prezenta
produsele. Astfel, la târgul de comerț se manifestă și
performanța producătorilor de păduri cu aproximativ
4.000 ha de suprafață cultivată și 300 de companii din
regiune. În același timp, zona de cultivare Holsteiner
oferă vizitatorilor condițiile ideale pentru un schimb intens de experiență și informații.
Ca o carte de referință tehnică, va fi oferit un catalog de
aproximativ 250 de pagini, inclusiv informațiile esențiale
despre dispozitivele și mașinile expuse. Fotografiile și
schițele din anunțuri oferă informații suplimentare, profesionale. Catalogul este completat de lucrarea de referință
online revizuită pe Internet.
Nou adăugat la program este focalizarea pe pomul de
Crăciun, deoarece există multe suprapuneri în furnizarea
de mașini și echipamente, precum și producătorii de
răsaduri și produse finite.
www.baumschultechnik.de
www.nurserymachinery.com
Alte documente și informații expoziționale sunt disponibile prin:
E-mail: info@baumschultechnik.de
Tel: 04120-7068-301 Fax: 04120-7068319
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Direcții: Autostrada A23, ieșirea nr. 15 (Tornesch / Uetersen / Barmstedt), apoi direcția Barmstedt / Ellerhoop, după
250 de metri la semafor (după Burger King și stația de benzină Aral). După aproximativ 500 m veți ajunge la parcările
principale (de vest) ale expoziției. De asemenea, este marcat accesul la altul Parcare (la est).

