Produktgrupper
Hovedgrupper inden for maskiner:
Traktorer, GPS styrede redskaber, Klipperedskaber,
Jordbehandlingsudstyr, Jordpleje, Plantemaskiner,
Pottemaskiner, Vandingssystemer, Plantebeskyttelse,
Planteløftere, Bundtningsmaskiner, Transport, Pakning,
Emballering, Væksthuse, Gartneri tilbehør, Gødninger,
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse, Kontorudstyr, Hardware,
Software. For første gang vil juletræsproducenter også
vise deres udstyr.

Planteskoleteknik
2019
Den 29. og 30. august, 2019
torsdag og fredag
Udstillingen Planteskoleteknik vil finde sted ved
Havebrugscenteret, 25 km nord-vest for Hamborg
(Thiensen, 25373 Ellerhoop).

Åbningstider: Dagligt fra 9.00 til 18.00
Adgang (incl. parkering): 			

Et særligt areal er forberedt til markdemonstrationer
med udplantning af planteskoleplanter med planteafstande på 25, 50, 100 og 250 cm. Alle udstillere vil få
mulighed for at demonstrere deres udstyr. De skal bare
kontakte udstillingslederen.

En-dags billet:
EUR 20,Lærlinge og studerende:
EUR 10,Sæsonkort, begge dage:
EUR 25,For-solgte billetter før 15.08.19: EUR 17,50

• Maskinel ukrudtskontrol – ny udvikling
• Nye gravemaskiner
• Selvstyrende-systemer til traktorer (kamera, GPS)
• Innovative redskabsbærere til planteskoler
• Automatiske sorteringsmaskiner til småplanter
• Transportsystem til container-planter
• Optagere til barrods-frøplanter
• Software løsninger til planteskoler
• Dampning i marken
• Brug af droner
• Luftassistance til planteskoler

florum - Holsteiner
Baumschultage 2019
Planteskoler fra delstaterne Schleswig-Holstein præsenterer deres produkter på udstillingen. Der vil være
’open days’ for besøgende i 8 dage, fra d. 29. august til d.
5. september. Under udstillingen (torsdag/fredag) vil der
være præsentationer med den seneste viden om planteskoleproduktion på The Centre of Horticulture.
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Havebrugscentret i Ellerhoop

Demonstrationer:

Nyheder:

Planteskoleteknik

Der modtages kun kontanter på udstillingen!

Udstillingskatalog:
Lærlinge og studerende:

Euro 15,Euro 10,-

Service for besøgende:
• Informations bureau • WiFi • Hotel vejledning
• International reception • Snack bar
• Gratis parkering
• Guidede ture gennem Havebrugscenteret
• Guidede ture gennem Pinnebergs planteskole område 		
organiseres ved forespørgsel for grupper af besøgende

Organisator:
• Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
• Versuchs- und Beratungsring Baumschulen e.V.
• Landesverband Schleswig-Holstein im Bund
deutscher Baumschulen e.V.
Bidragydere:
• Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.
• Verband Deutscher Forstbaumschulen (VDF) e.V.
• IG Holstein-Ländergruppe Nord im VDF e.V.
• European Nurseryman Association (ENA)
• Bundesverband der Weihnachtsbaum- und
Schnittgrünerzeuger in Deutschland e.V.
Protektorer:
• BTB Baumschultechnik und Beratung GmbH

Planteskole robot HV-100 på arbejde (billede: Henry Lösing)

Innovation møder tradition
Den 29. og 30. august 2019
(Torsdag + fredag)
Ved Havebrugscentret Ellerhoop
25 km Nord-vest for Hamborg
sammen med Florum – Holsteiner Baumschultage

Organiseret af:
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
Versuchs- und Beratungsring Baumschulen e.V.
BdB Landesverband Schleswig-Holstein
Thiensen 16, 25373 Ellerhoop
Phone: 0049 (0) 4120-7068-301
Fax: 0049 (0) 4120-7068-319
E-Mail: info@baumschultechnik.de
Internet: www.nurserymachinery.com

Schleswig-Holstein –
Planteskolernes land

Planteskoleteknik 2019
Hvordan man finder vej …

Den 29. og 30. august bliver Pinneberg regionen igen et
internationalt mødested for planteskolefolk fra hele
verden. Med omtrent 300 udstillere og 6.000-8.000
forventede besøgende bliver ”Planteskoleteknik 2019”
den største udstilling for planteskole maskiner i Europa.
Planteskolerne fra regionen får mulighed for at fremvise
deres produkter. Dette vil afspejle regionens planteskolers formåen som omfatter 4.000 hektar og ca. 300
producenter. Samtidig bliver der lejlighed til at udveksle
erfaringer og information med planteskolefolk og
eksperter fra ind- og udland.
Som teknisk håndbog på omkring 300 sider tilbydes
et stort katalog med detaljerede oplysninger fra alle
udstillere. Det vil alene findes på tysk. Herudover er
en opdateret version af håndbogen tilgængelig på
Internettet.
For første gang har juletræsproducenter og deres
leverandører chancen for at udstille deres maskiner
og planter.
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Vejledning: A23 (Motorvej), afkørsel 15 (Tor….) mod Barmstedt/ Ellerhoop, kør til højre efter cirka 500 meter ved
trafik lyskurven før Burger King og Aral benzinstationen og ind på vejen ’Oha, B5’. Du finder parkering (Nord) området
efter 300 meter på venstre hånd. Hvis du følger instruktionerne på kortet, kan du også komme til den anden parkeringsplads (Syd).

