Huvudgrupper av
produkter
Maskiner och utrustning:
Traktorer, GPS-utrustning, Beskärningsmaskiner, Maskiner för Jordbearbetning och Markberedning, Planteringsmaskiner, Krukmaskiner, Bevattningssystem, Utrustning
för Växtskydd, Upptagnings- och Buntningsmaskiner,
Transport, Förpackning, Växthus, Verktyg, Gödselmedel
och spridare, Mekanisk ogräsbekämpning samt Kontorsutrustning, mjukvara och hårdvara.
För första gången kommer även julgransodlare att visa
utrustning

Demonstrationer:
Ett område för demonstrationer av maskiner har iordningställts och planterats med växter på olika radavstånd, 25,
50, 100 och 250cm. Här har utställare möjlighet att visa
sina maskiner i fält. Kontakta sekretariatet.

Nyheter:
• Mekanisk ogräsbekämpning
• Nya upptagningsmaskiner
• Självstyrande system för traktorer (kamera, GPS)
• Avancerade redskapsbärare för plantskolor
• Automatiska sorteringsmaskiner för fröplantor
• Transportsystem för containerodlade växter
• Upptagningsmaskiner för fröplantor
• Dataprogram för plantskolor
• Maskiner för ångning på friland
• Användning av drönare
• Bekämpning med hjälp av luft

florum - Holsteiner
Plantskoledagar 2019
Plantskolor, huvudsakligen från i delstaten SchleswigHolstein och Hamburg, kommer under utställningen att
visa sina produkter. Under åtta dagar från 29 augusti till 5
september kommer det att vara öppet hus för besökare.
Under utställningen (torsdag/fredag) kommer de också
hålla presentationer rörande den senaste utvecklingen i
plantskoleproduktion vid Centrum för Hortikultur.

Plantskoleteknik
2019
29. och 30. Augusti, 2019
Torsdag och Fredag

Plantskoleteknik

2019

Centrum för Hortikultur, Ellerhoop
Utställningen ”Plantskole-Teknik” är förlagd till Centrum
för Hortikultur, 25 km NV om Hamburg.
(Thiensen 16, 25373 Ellerhoop).

Öppet tider: Dagligen från 9.00 – 18.00
Entréavgifter: (inkl. parkering)			
Dagsbiljett:
Praktikanter och studenter:
Tvådagarsbiljett:
Förköp av biljett före 15 aug 2019:

EUR 20.00
EUR 10.00
EUR 25.00
EUR 17.50

OBS: Endast kontanter tas emot på mässan.

Utställningskatalog:
Praktikanter och Studenter

EUR 15,EUR 10,-

Service för besökare:
• Informationscenter
• WIFI
• Hotellförteckning
• Internationell reception
• Lunchrestuaranger
• Fri parkering
• Guidade turer i Centrum för Hortikultur
• Guidade turer till plantskolor i Pinneberg-området,
som arrangeras på beställning

Organisation:
• Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
• Versuchs- und Beratungsring Baumschulen e.V.
• Landesverband Schleswig-Holstein im Bund
deutscher Baumschulen e.V.
Sponsorer:
• 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.
• BTB Baumschultechnik und Beratung GmbH

Utrustning för GPS-styrning av traktorer i plantskolor
(foto: Henry Lösing)

Utveckling möter tradition
29. Augusti och 30. Augusti 2019
(Torsdag & Fredag)
vid Centrum för Hortikultur, Ellerhoop
25 km NV om Hamburg
tillsammans med florum –
Holsteiner Baumschultage

Organisation:
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
Versuchs- und Beratungsring Baumschulen 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

Schleswig-Holstein
Plantskoledistrikt

Plantskoleteknik 2019
Så Ni hittar hit …

Den 29-30 augusti kommer Pinneberg-området åter att
vara mötesplats för plantskolister från hela världen. Med
ca 300 utställare och 6000-8000 förväntade besökare är
”Plantskole-teknik 2019” den största tekniska utställningen i Europa på plantskoleområdet.
Därtill kommer plantskolor från Schleswig-Holstein att
ställa ut växter, som visar produktionen i regionen, omfattande 4.000 ha med plantskoleväxter, fördelat på 300
företag. Detta ger möjlighet till utbyte av erfarenheter
och kontakter mellan utställare, besökare och experter,
från olika länder.
En utställningskatalog på tyska omfattande 300 sidor
med utförliga beskrivningar och tekniska data över utställda maskiner och produkter finns att köpa.
Därtill finns en kontinuerligt uppdaterad katalog på
Internet, som innehåller adresser till alla tillverkare och
försäljare av utställda maskiner och produkter.
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För första gången kommer julgransodlare och leverantörer till julgransodling att visa sina maskiner och plantmaterial.
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Vägbeskrivning: A23 (motorväg), exit 15 (Tornesch/Uetersen/Barmstedt), kör mot Barmstedt/Ellerhoop, ta till höger
efter ca 300 m, vid trafikljusen efter Burger King och Aral-stationen, in på Oha weg. Efter ca 300 m ligger
utställningsområdet på vänster sida.

