2020. szeptember 10‐12.
33. Bábolnai Gazdanapok végleges program
Honlapról leszedve

2020. szeptember 10, csütörtök:
09.00
09.00‐17.00
09.00‐17.00

09.00‐17.00

Kiállítás megnyitása (Lovaspálya)
Kukorica‐fajtabemutató (Kukorica‐fajtabemutató parcellák)
Szakmai bemutatóval: 16:00‐16:30 között
Teljes STEYR sor (Füves terület)
Prémium munkagépek a Magtártól:
Pöttinger, Lemken, Kverneland Precíziós mezőgazdaság.
Most komolyan? Nem, most kötetlenül, barátok közt, ahol minden kérdésre választ kap!
Erdei Játszóház a Vérteserdővel (Füves terület)
Népi ügyességi játékok, játszóház, erdei termékek bemutatása és kóstoltatása,
erdei foglalkoztató (Füves terület)
1. jatekudvar_program.pdf

10.00
10.00‐17.00

Megnyitó ünnepség (Lovaspálya)
Ingyenes szaktanácsadás ‐ Szaktanácsadási Pont (Színsor stand)
Ingyenes talajvizsgálati lehetőség a Szaktanácsadási Ponton.
A Szaktanácsadási ponton való részvételért a NAK tagoknak 4 kreditpont jár.
2. reszletes_szaktanacsadasi_pont_program.pdf

10.00‐17.00
10.00‐17.00
10.00‐17.00
11.00

Interaktív talajszelvény (Füves terület)
Traktor tesztvezetés (Füves terület)
Agro‐Way Precíziós mezőgazdasági drónbemutató (Füves terület)
Agrár‐Technikatörténeti Kiállítás és Bemutató (Füves terület)
3. agrar_technikatorteneti_gepbemutato_program_1.pdf

13.00‐14.30

„Nyergelj – fordulj” ‐ Fejezetek a magyar vitézség aranykönyvéből
Lovas közönségprogram (Lovaspálya)
Magtár Kft. stand (Füves terület)
Amit eddig nem mertél megkérdezni a szántóföldi öntözésről
‐ kötetlenül, egy sör mellett Kövesdi Ádámmal
Szakmai kerekasztal beszélgetés ‐ Szaktanácsadási Pont (Színsor stand)
Téma: A támogatás finanszírozás
4. reszletes_kerekasztal_program.pdf

13.00

13.30‐14.30

14.30‐15.30

Szakmai kerekasztal beszélgetés ‐ Szaktanácsadási Pont (Színsor stand)
Téma: Precízen és/vagy precíziósan? Precíziós tanácsadó rendszerek,
ahogy az integrátorok és a KKV‐k látják.
4. reszletes_kerekasztal_program.pdf

14.00‐16.00
15.00

Mezőgazdasági gép‐show, szántóföldi gépbemutató (Szántóföldi terület)
Magtár Kft. stand (Füves terület)
Amit eddig nem mertél megkérdezni a precíziós mezőgazdaságról ‐
kötetlenül, egy sör mellett Nagy Bencével

10.00‐15.00

10.00‐11.00
15.30‐16.30
17.00

Gazdanapi közönségprogramok:
Séta a ménesudvarban (Idegenvezetés az Ölbői kaputól.
A vendégek idegenvezetővel megtekintik a ménesudvar nevezetességeit
az Arab ménes istállóit, a fedett lovardát, a Hősök kapuját,
Magyarország legöregebb akácfáját.)
Arborétum látogatás lovaskocsival (Ölbői kapu)
Arborétum látogatás lovaskocsival (Ölböi kapu)
Kiállítás zárása

2020. szeptember 11., péntek ‐ SZAKISKOLAI NAP:
09.00
09.00‐17.00
09:00‐17.00

Kiállítás nyitása
Kukorica‐fajtabemutató (Kukorica‐fajtabemutató parcellák)
Szakmai bemutatóval: 12:00‐12:30 között
Ingyenes szaktanácsadás ‐ Szaktanácsadási Pont (Színsor stand)
Ingyenes talajvizsgálati lehetőség a Szaktanácsadási Ponton.
A Szaktanácsadási ponton való részvételért a NAK tagoknak 4 kreditpont jár.
2. reszletes_szaktanacsadasi_pont_program.pdf

09.00‐17.00

Erdei Játszóház a Vérteserdővel (Füves terület)
Népi ügyességi játékok, játszóház, erdei termékek bemutatása és kóstolta
erdei foglalkoztató
1. jatekudvar_program.pdf

09.00‐17.00

Teljes STEYR sor (Füves terület)
Prémium munkagépek a Magtártól:
Pöttinger, Lemken, Kverneland Precíziós mezőgazdaság.
Most komolyan? Nem, most kötetlenül, barátok közt, ahol minden kérdésre választ kap!
Szakiskolai Nap – Ünnepélyes megnyitó (Ménesudvar)
Agrár‐Technikatörténeti Kiállítás és Bemutató (Füves terület)

10.00
10.00

3. agrar_technikatorteneti_gepbemutato_program_3.pdf

11.00

11.00
10.00‐11.00

10.00‐17.00
10.00‐17.00
10.00‐11.00
10.00‐17.00
11.00‐13.00

Magtár Kft. stand (Füves terület)
Amit eddig nem mertél megkérdezni a szántóföldi öntözésről
‐ kötetlenül, egy sör mellett Kövesdi Ádámmal
Állati Jó Bemutató! – a Vérteserdő standjánál Tóth Gáborral
Helyszín: Erdei Játszóház a Vérteserdővel (Füves terület)
Szakmai kerekasztal beszélgetés ‐ Szaktanácsadási Pont (Színsor stand)
Téma: Az osztatlan közös jogi kérdései, illetve ami a jogszabályon túlmutat.
4. reszletes_kerekasztal_program.pdf
Interaktív talajszelvény (Füves terület)
Traktor tesztvezetés (Füves terület)
„Nyergelj – fordulj” ‐ Fejezetek a magyar vitézség aranykönyvéből
Lovas közönségprogram (Lovaspálya)
Agro‐Way Precíziós mezőgazdasági drónbemutató (Füves terület)
AGRYA „Tiétek a jövő” konferencia
(Agrya Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége) (Színházterem)
5. agrya_konferencia_program.pdf

10.00‐12.00
14.00‐15.00

Mezőgazdasági gép‐show, szántóföldi gépbemutató (Szántóföldi terület)
Szakmai kerekasztal beszélgetés ‐ Szaktanácsadási Pont
Téma: Hogy alakul az idei év? – ahogy a gazdálkodók és a kereskedők látják
4. reszletes_kerekasztal_program.pdf

13.00‐14.30

„Nyergelj – fordulj” ‐ Fejezetek a magyar vitézség aranykönyvéből
Lovas közönségprogram (Lovaspálya)
Mezőgazdasági gép‐show, szántóföldi gépbemutató (Szántóföldi terület)

14.00‐16.00

10.00‐15.00

10.00‐11.00
15.30‐16.30
17:00

Gazdanapi közönségprogramok:
Séta a ménesudvarban (Idegenvezetés az Ölbői kaputól.
A vendégek idegenvezetővel megtekintik a ménesudvar nevezetességeit
az Arab ménes istállóit, a fedett lovardát, a Hősök kapuját,
Magyarország legöregebb akácfáját.)
Arborétum látogatás lovaskocsival (Ölbői kapu)
Arborétum látogatás lovaskocsival (Ölböi kapu)
Kiállítás zárása

2020. szeptember 12., szombat:
09.00

Kiállítás megnyitása

09.00‐17.00
09.00‐17.00

Kukorica‐fajtabemutató (Kukorica‐fajtabemutató parcellák)
Szakmai bemutatóval: 12:00‐12:30 között
Ingyenes szaktanácsadás ‐ Szaktanácsadási Pont (Színsor stand)
Ingyenes talajvizsgálati lehetőség a Szaktanácsadási Ponton.
A Szaktanácsadási ponton való részvételért a NAK tagoknak 4 kreditpont jár.
2. reszletes_szaktanacsadasi_pont_program.pdf

09.00‐17.00

Erdei Játszóház a Vérteserdővel (Füves terület)
Népi ügyességi játékok, játszóház, erdei termékek bemutatása és kóstoltatása,
erdei foglalkoztató
1. játekudvar_program.pdf

09.00‐17.00

Teljes STEYR sor (Füves terület)
Prémium munkagépek a Magtártól:
Pöttinger, Lemken, Kverneland Precíziós mezőgazdaság.
Most komolyan? Nem, most kötetlenül, barátok közt, ahol minden kérdésre választ kap!
Agrár‐Technikatörténeti Kiállítás és Bemutató (Füves terület)
3. agrar_technikatorteneti_gepbemutato_program_3.pdf

10.00

10.00‐11.00

Szakmai kerekasztal beszélgetés ‐ Szaktanácsadási Pont (Színsor stand)
Téma: Növényvédelem
4. reszletes_kerekasztal_program.pdf

10.00‐17.00
10.00‐17.00
10.00‐11.00

Interaktív talajszelvény (Füves terület)
Traktor tesztvezetés (Füves terület)
„Nyergelj – fordulj” ‐ Fejezetek a magyar vitézség aranykönyvéből
Lovas közönségprogram (Lovaspálya)
Agro‐Way Precíziós mezőgazdasági drónbemutató (Füves terület)
Mezőgazdasági gép‐show, szántóföldi gépbemutató (Szántóföldi terület)
Magtár Kft. stand (Füves terület)
Amit eddig nem mertél megkérdezni a szántóföldi öntözésről
‐ kötetlenül, egy sör mellett Kövesdi Ádámmal
Állati Jó Bemutató! – a Vérteserdő standjánál Tóth Gáborral
Helyszín: Erdei Játszóház a Vérteserdővel (Füves terület)
A Magyarországi Arablótenyésztők Egyesületének
30 éves jubileumi közgyűlése (Színházterem)
6. kozgyulesi_program.pdf

10.00‐17.00
10.00‐12.00
11.00

11.00
15.00

13.00‐14.30
13.00

14.30

„Nyergelj – fordulj” ‐ Fejezetek a magyar vitézség aranykönyvéből
Lovas közönségprogram (Lovaspálya)
Magtár Kft. stand (Füves terület)
Amit eddig nem mertél megkérdezni a precíziós mezőgazdaságról ‐
kötetlenül, egy sör mellett Nagy Bencével
Cseperedők Néptánccsoport (Lovaspálya)
7. cseperedok_reszletes_program.pdf

15.00

10.00‐15.00

10.00‐12.00
17:00

Magtár Kft. stand (Füves terület)
Amit eddig nem mertél megkérdezni a precíziós mezőgazdaságról ‐
kötetlenül, egy sör mellett Nagy Bencével
Gazdanapi közönségprogramok:
Séta a ménesudvarban (Idegenvezetés az Ölbői kaputól.
A vendégek idegenvezetővel megtekintik a ménesudvar nevezetességeit
az Arab ménes istállóit, a fedett lovardát, a Hősök kapuját,
Magyarország legöregebb akácfáját.)
Arborétum látogatás lovaskocsival (Ölbői kapu)
Kiállítás zárása

A programváltozás jogát fenntartjuk, a rendezvény sajtónyilvános!

