
Spotkanie innowacyjności 
z tradycją

29 i 30 sierpnia 2019 r.
(czwartek + piątek)

w Centrum Ogrodnictwa, Ellerhoop
25 km na północny zachód od Hamburga,

wraz z Florum – Holsztyńskimi 
Dniami Szkółkarskimi 

Organizatorzy:
Izba Rolnicza Szlezwiku-Holsztyna
Szkółkarskie Centrum Doradczo-Badawcze 
Oddział Regionalny Szlezwiku-Holsztyna Związku 
Szkółkarzy Niemieckich

Thiensen 16, 25373 Ellerhoop, Niemcy 
Telefon: 0049 4120-7068-301/302
Fax: 0049 4120-7068-319
E-mail: info@baumschultechnik.de
Strona internetowa: www.nurserymachinery.com

29 i 30 sierpnia 2019 r.
czwartek i piątek

Centrum Ogrodnictwa w Ellerhoop

Wystawa „Baumschultechnik” odbędzie się w Centrum 
Ogrodnictwa, 25 km na północny zachód od Hamburga
(Thiensen, 25373 Ellerhoop, Niemcy). 

Godziny otwarcia:  od 9.00 do 18.00

Ceny biletów (wraz z opłatą parkingową):    
całodzienny normalny:  EUR 20,-
dla studentów i praktykantów:  EUR 10,-
dwudniowy:  EUR 25,-
w przedsprzedaży (do 15.08.2019 r.)  EUR 17,50

Podczas wystawy płatność tylko gotówką!

Katalog wystawy:   Euro 15,-    
dla studentów i praktykantów   Euro 10,-      

Serwis dla zwiedzających:  
• Biuro informacyjne
• Wi-Fi
• Spis hoteli 
• Międzynarodowa recepcja
• Bar z przekąskami
• Darmowy parking
• Zwiedzanie (z przewodnikiem) Centrum Ogrodnictwa 
• Na życzenie – zorganizowane zwiedzanie 
 (z przewodnikiem) szkółkarskiego rejonu Pinnebergu

Dni Techniki 
Szkółkarskiej

Organizatorzy:
• Izba Rolnicza Szlezwiku-Holsztyna
• Szkółkarskie Centrum Doradczo-Badawcze 
• Oddział Regionalny Szlezwiku-Holsztyna Związku Szkółkarzy Niemieckich
Patroni, współorganizatorzy:
• Związek Szkółkarzy Niemieckich (BdB) 
• Związek Niemieckich Szkółkarzy Leśnych (VDF) 
• IG Holstein-Ländergruppe Nord im VDF e.V.
• Europejskie Stowarzyszenie Szkółkarzy (ENA)
• Federalne Stowarzyszenie Producentów Choinek 
 i Stroiszu w Niemczech (Bundesverband der 
 Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger in  
 Deutschland e.V.)
Firma wykonawcza:
• BTB Baumschultechnik und Beratung GmbH

Główne rodzaje maszyn i urządzeń: 
Ciągniki, urządzenia sterowane za pomocą GPS, sprzęt 
do przycinania roślin, do uprawy gleby i do wykonywania 
uprawek, sadzarki, doniczkarki, systemy nawadniania, 
sprzęt do ochrony roślin i mechanicznego zwalczania 
chwastów, środki ochrony roślin, maszyny do wykopywa-
nia, urządzenia do wiązania krzewów w pęczki, maszyny 
do transportu roślin, do pakowania, do nawożenia, nawozy, 
obiekty pod osłonami, inne szkółkarskie narzędzia i akce-
soria, organizacja biura, sprzęt komputerowy, oprogramo-
wanie. Po raz pierwszy zostaną pokazane sprzęty i 
urządzenia wykorzystywane przez producentów choinek. 

Pokazy: 
Przygotowano specjalny teren do pokazów polowych, na 
którym posadzono materiał szkółkarski w rozstawach: 25, 
50, 100 i 250 cm. Każdy wystawca będzie miał możliwość 
zaprezentowania swojego sprzętu. Wystarczy skontaktować 
się z organizatorami. 

Nowe rozwiązania:
•  Mechaniczne zwalczanie chwastów – nowe rozwiązania
•  Nowe maszyny do wykopywania roślin
•  Samosterujące systemy dla ciągników (kamera, GPS) 
•  Innowacyjne urządzenia do przemieszczania sprzętu 

pracującego w szkółce
•  Maszyny-roboty do kalibrowania siewek 
•  Systemy transportu roślin w pojemnikach
•  Wykopywanie roślin z gołymi korzeniami
•  Oprogramowanie dla szkółek
•  Dezynfekcja pól parą wodną 
•  Wykorzystanie dronów
•  Szkółkarskie opryskiwacze z pomocniczym strumieniem  

powietrza

Główne grupy 
produktów

Producenci ze Szlezwiku-Holsztyna zaprezentują swój 
materiał szkółkarski. W ciągu aż ośmiu dni – od 29 sierpnia 
do 5 września – otworzą drzwi swoich gospodarstw dla 
zwiedzających. Podczas wystawy w Ellerhoop (czwartek i 
piątek), w Centrum Ogrodnictwa podzielą się również swoją 
najnowszą wiedzą z zakresu szkółkarstwa.    

florum - Holsteiner 
Baumschultage 2019

Pracujący szkółkarski robot HV-100 (fot. Henry Lösing)

Dni Techniki Szkółkarskiej 
2019

Szlezwik-Holsztyn

szkółkarski land



W dniach 29 i 30 sierpnia 2019 roku rejon Pinnebergu 
znowu stanie się areną międzynarodowych spotkań ludzi 
z branży szkółkarskiej z całego świata. Z mniej więcej 300 
wystawcami i spodziewanymi 6000-8000 zwiedzających 
Dni Techniki Szkółkarskiej 2019 będą największą tego typu 
imprezą w Europie. 

Również szkółkarze z rejonu Pinnebergu będą mieli okazję 
do pokazania swoich produktów. Oznacza to prezentację 
wysokiej jakości i dużej obfitości roślin z około 300 szkółek 
o łącznej powierzchni 4000 ha. Zarazem będzie możliwość 
wymiany doświadczeń i informacji ze szkółkarzami oraz 
ekspertami z Niemiec i z zagranicy.     

Dostępny będzie obszerny, około 300-stronicowy ka-
talog wystawy – źródło szczegółowych wiadomości na 
temat produktów eksponowanych podczas Dni Techniki 
Szkółkarskiej. Będzie on wydrukowany tylko w języku nie-
mieckim. Osiągalna jest także aktualizowana wersja interne-
towa katalogu.

Po raz pierwszy w gronie wystawców znajdą się producenci 
choinek oraz dostawcy sprzętu i maszyn używanych przez 
tych producentów.

Szlezwik-Holsztyn
– szkółkarski land 

Dni Techniki Szkółkarskiej 2019  
Jak nas znaleźć….

Centrum 
Ogrodnictwa
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Zewnętrzny 
teren 

wystawy

Skrzyżowanie autostrad
Hamburg Nord/West

Kierunek A23
                                  Husum/Heide

Plan dojazdu: autostrada A23, zjazd nr 15 (Tornesch/Uetersen/Barmstedt) w kierunku Barmstedt/Ellerhoop, po ok. 
500 metrach na światłach (za Burger Kingiem i stacją benzynową Aral) skręcić w prawo w drogę „Oha, B5”. Po 300 
metrach z lewej pojawi się główny parking (Nord). Kierując się strzałkami na mapce, można również dotrzeć do drugiego 
parkingu (Süd).


