12 - 13 września
Majątek rycerski Bockerode
koło Hanoweru
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ROZWIJAJ
SWÓJ BIZNES
W dniach od 12 do 13 września 2018 roku międzynarodowa branża ziemniaczana po raz kolejny spotka się w
zlokalizowanym w dawnym majątku rycerskim gospodarstwie rolnym koło Hanoweru, w samym centrum niemieckiego zagłębia ziemniaczanego. Będzie to dla Państwa
doskonała okazja, by uzyskać informacje na temat najnowszych rozwiązań i nawiązać nowe kontakty.
Oto, co Państwu PotatoEurope proponuje:
INNOWACJE I TRENDY
Możliwość spotkania ponad 200 wystawców
z kraju i zagranicy, prezentujących najnowsze
technologie, wielką różnorodność odmian, a
także ogromną specjalistyczną wiedzę, będącą
warunkiem sukcesu w produkcji ziemniaków.
PREZENTACJE MASZYN
Możliwość uczestniczenia w największym w Europie pokazie pracy maszyn do uprawy i zbioru
ziemniaków w roku 2018.
SPECIALS - PROGRAMY SPECJALNE
Możliwość uzyskania informacji w ramach trzech
programów specjalnych („Specials”) na temat
uprawy i wprowadzania do obrotu ziemniaków ekologicznych, alternatywnych sposobów zwalczania
chwastów oraz sortowania optoelektrycznego.
NETWORKING
Możliwość nawiązania dialogu z kolegami po
fachu z całego świata - na ostatnią imprezę PotatoEurope przybyli goście z ponad 55 krajów.
mapa
a
terenu i aktualn
lista wystawców
onie
znajdują się na str
e.de
www.potatoeurop

PROGRAM WYSTAWY & PROGRAM FACHOWY
 odpowiadająca normom jakości produkcja ziemniaków

 innowacyjna uprawa ziemniaka
 wymogi jakości w produkcji, przechowywaniu i handlu
 technologia sadzenia ziemniaków, prowadzenie
upraw, a także zbiór i transport
 przechowywanie i przetwarzanie
 metody czyszczenia i pakowania
 stosowanie elektroniki od sadzenia po handel
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PREZENTACJE MASZYN
Tematy: sadzenie, kopanie, załadunek Nowość: odchwaszczanie mechaniczne
Jedyne takie wydarzenie w Europie: na ponad 25 ha czekają na Państwa liczne i różnorodne prezentacje na żywo.
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami techniki i technologii oraz poszerzenia wiedzy
 o zróżnicowanej ofercie w zakresie nowoczesnej
technologii sadzenia
 o tym, czy kultywator, pielnik i obsypnik mogą
zastąpić herbicydy
 o ochronie bulw i wydajności zbioru
 o liniach załadunku różnych producentów - szybkich,
czystych, zapewniających ochronę bulw - porównanie
na żywo
Codzienne pokazy
od godz. 10:00 do godz. 12:00
od godz. 14:00 do godz. 16:00

MOBILNY “ KĄCIK MÓWCÓW” „SPEAKERS’ CORNER”
Nasz showtruck - mobilny „Speakers’ Corner” - to miejsce rozmów o aktualnych tematach z dziedziny uprawy ziemniaka. Zwięźle i rzeczowo weźmiemy pod lupę
najnowsze osiągnięcia i podyskutujemy o nowinkach
w branży. Scena na kołach będzie przemieszczać się
po całym terenie wystawy. Prosimy o wcześniejsze
zapoznanie się z programem i miejscami postoju sceny
za pośrednictwem strony internetowej albo w katalogu
na miejscu.
PROGRAM SPECJALNY DLG
„MIEJSCE SPOTKAŃ: ZIEMNIAKI EKOLOGICZNE”
Rynek ekologicznych ziemniaków stale rośnie, zarówno
w Niemczech jak i w całej Europie. Obok dobrej technologii udana produkcja ekologicznych ziemniaków
wymaga również szerokiej wiedzy, poczynając od wyboru odmian poprzez prowadzenie upraw aż po zbiór i
wprowadzanie na rynek. Dlatego też DLG (Niemieckie
Towarzystwo Rolnicze) we współpracy z Centrum Kompetencji Ekologicznej Produkcji Rolnej Dolnej Saksonii
KÖN (Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen
GmbH) uruchamia specjalne „Miejsce spotkań: Ziemniaki ekologiczne”.
Osoby planujące przejście na tego rodzaju uprawy albo
prowadzące już udaną produkcję w ekologicznych gospodarstwach rolnych znajdą tu
 wystawców oferujących innowacyjne produkty i usługi
w zakresie ekologicznych upraw ziemniaka,
 porady i odpowiedzi ekspertów z dziedziny nauki
i doradztwa,
 prezentację pracy maszyn do odchwaszczania
mechanicznego.

PROGRAM SPECJALNY DLG „ALTERNATYWNE
SPOSOBY ZWALCZANIA CHWASTÓW
Jakie istnieją alternatywy dla chemicznego zwalczania
chwastów? Na ile skuteczne są takie metody? W ramach
programu specjalnego Towarzystwo DLG wspólnie z
Izbą Rolniczą Dolnej Saksonii (Landwirtschaftskammer
Niedersachsen) oraz Związkiem Producentów Nasion w
Dolnej Saksonii (SEG - Saatguterzeugergemeinschaft in
Niedersachsen e.V.) poszukiwać będzie odpowiedzi na
te pytania. Na polu doświadczalnym prezentowane będzie porównanie systemów z wykorzystaniem różnorodnych metod zwalczania chwastów przy użyciu środków
chemicznych. Zaraz obok przedstawione zostaną różne
zabiegi mechaniczne jak odchwaszczanie przy pomocy
rozdrabniacza bijakowego, wyrywanie i cięcie a także
kombinacje różnych technologii. Pokażemy także działanie procedur termicznych z zastosowaniem płomienia
lub prądu elektrycznego. Ich efekty ocenić będzie można
bezpośrednio na roślinach!

PROGRAM SPECJALNY DLG „OPTOELEKTRONIKA”
W ramach programu specjalnego „Optoelektronika”
zaprezentujemy na żywo sortowanie wyszczotkowanych,
niemytych ziemniaków. Czy technika zdoła w przyszłości
zastąpić czasochłonną pracę ręczną?
Proszę koniecznie obejrzeć toczące się i wpadające do
właściwych skrzynek ziemniaki. Maszyny uruchamiane
będą kilka razy dziennie.

GODZINY OTWARCIA
Codziennie od godz. 9:00 do 18:00
CENY BILETÓW WSTĘPU
Bilet jednodniowy

Przedsprzedaż/
online

Kasa
20,- EUR

15,- EUR

Bilet jednodniowy grupowy
(od 8 osób)

–––

12,- EUR

Uczniowie/studenci/emeryci

10,- EUR

10,- EUR

–––

7,- EUR

Bilet jednodniowy dla grup
uczniowskich/studenckich
(od 8 osób)
Dzieci do ukończenia
12 roku życia
Członkowie DLG

wstęp bezpłatny
(pod opieką dorosłych)
wstęp bezpłatny

KORZYSTNE CENY BILETÓW ONLINE
Łatwo i wygodnie pod adresem:
www.potatoeurope.de/en/visitors/tickets

TALONY NIE SĄ BILETAMI WSTĘPU!
Prosimy o realizację talonów i uzyskanie w ten sposób ważnego
biletu jednodniowego: www.potatoeurope.de/registration

DOJAZD
Majątek Bockerode
31832 Springe-Mittelrode, Niemcy
Wskazówki dotyczące dojazdu znajdują się na naszej
stronie internetowej.

REZERWACJA NOCLEGÓW
Hanno-Fair Events, pani Anette Burgdorf
Tel.: +49 5321 352020, Faks: +49 5321 352021
info@hanno-fair.com, www.hanno-fair.com

DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main · Niemcy
Tel. +49 69 24788-369 · faks: +49 69 24788-113
potatoeurope@dlg.org · www.potatoeurope.de

Stan: Maj 2018. Zastrzega się prawo do zmian.

Cena biletu jednodniowego obejmuje oficjalny katalog
PotatoEurope i opłatę za parking.

