
Piątek 14.06 Sobota 15.06 Niedziela 16.06

9.00 Akademia Opon Grasdorf - pokaz 9.00 Akademia Opon Grasdorf- pokaz 9.00 Akademia Opon Grasdorf - pokaz

10.00 Uroczyste otwarcie wystawy 10.00 Wystawa zwierząt - Wycena Bydła Mlecznego 10.00

Namiot konferencyjny: "Nie podskoczy" czyli zdalna 

kontrola temperatury mleka w Twoim zbiorniku. 

Bezinwazyjny pomiar temperatury mleka w każdym 

zbiorniku za pomocą smartfona.

10.00 (co godzina)
Pokaz mycia maszyn rolniczych przy użyciu środków 

HYPERIN
10.00 (co godzina)

Pokaz mycia maszyn rolniczych przy użyciu środków 

HYPERIN
10.00 (co godzina)

Pokaz mycia maszyn rolniczych przy użyciu środków 

HYPERIN

11.00
Konkurs sprawnościowy pracy ciągnika z ładowaczem 

czołowym dla uczniów - top agrar Polska
11.00

Ciągnik idealnie przystosowany do współpracy z 

ładowaczem czołowym - pokaz praktyczny top agrar 

Polska

11.00

Ciągnik idealnie przystosowany do współpracy z 

ładowaczem czołowym - pokaz praktyczny top agrar 

Polska 

11.00 KRONE SHOW - pokazy i prezentacje 11.00 KRONE SHOW - pokazy i prezentacje 11.00 Wystawa zwierząt - pokaz czempionów

11.30

Namiot konferencyjny: Jak zawsze zaoszczędzić litr 

paliwa na każdym hektarze? czyli automatyczna regulacja 

głębokości pracy maszyn uprawowych w oparciu o 

właściwości fizyczne gleby.

11.30

Namiot konferencyjny:  Dokumentacja ścieżki produkcji 

roślinnej; od pola do magazynu czyli Protokół Transportu 

Zbiorów systemu 365Active.

11.00 KRONE SHOW - pokazy i prezentacje

12.00
Anderwald / Fendt / Valtra Silesia Show -Dynamiczne 

pokazy ciągników Fendt, Valtra oraz maszyn zielonkowych
12.00

"Zobacz kwiatki od spodu" - rozpoznawanie właściwości 

gleby na czterech poziomach głębokości gleby za pomocą 

skanera elektromagnetycznego gleby Topsoil Mapper - 

pokaz AGROCOM Polska

12.00
Anderwald / Fendt / Valtra Silesia Show -Dynamiczne 

pokazy ciągników Fendt, Valtra oraz maszyn zielonkowych

12.00

"Zobacz kwiatki od spodu" - rozpoznawanie właściwości 

gleby na czterech poziomach głębokości gleby za pomocą 

skanera elektromagnetycznego gleby Topsoil Mapper - 

pokaz AGROCOM Polska

12.00
Anderwald / Fendt / Valtra Silesia Show - Dynamiczne 

pokazy ciągników Fendt, Valtra oraz maszyn zielonkowych
12.00

"Zobacz kwiatki od spodu" - rozpoznawanie właściwości 

gleby na czterech poziomach głębokości gleby za pomocą 

skanera elektromagnetycznego gleby Topsoil Mapper - 

pokaz AGROCOM Polska

12.40
Anderwald / Fendt Rogator Demo - Dynamiczne pokazy 

opryskiwaczy polowych Fendt
12.00 Manitou CUP - konkurs dla operatorów, pokaz 12.00 Manitou CUP - testy dla zwiedzających, pokaz

13.00 Anderwald / JCB - Pokazy ładowarek JCB 12.00 Precyzyjny Gospodarz - konkurs 12.00 Precyzyjny Gospodarz - konkurs

13.00
Pokaz agregatu do uprawy użytków zielonych GRASS 300 

firmy AGRO-MASZ Paweł Nowak 
12.40

Anderwald / Fendt Rogator Demo - Dynamiczne pokazy 

opryskiwaczy polowych Fendt
12.30 Wystawa zwierząt - pokaz Młodego Hodowcy

13.20
Akademia Anderwald - Jazdy testowe ciągnikami Fendt, 

Valtra
13.00 Anderwald / JCB - Pokazy ładowarek JCB 12.40

Anderwald / Fendt Rogator Demo - Dynamiczne pokazy 

opryskiwaczy polowych Fendt

13.15

Ciągnik idealnie przystosowany do współpracy z 

ładowaczem czołowym - pokaz praktyczny top agrar 

Polska

13.00

Namiot konferencyjny: Całe gospodarstwo ukryte w 

kieszeni czyli zarządzanie gospodarstwem za pomocą 

smartfona i platformy 365FarmNet,

13.00 Anderwald / JCB - Pokazy ładowarek JCB

13.00

Namiot konferencyjny: Czy powinniśmy się już obawiać 

nalotu drugiego pokolenia omacnicy prosowianki? Taktyka 

biologicznego zwalczania groźnego szkodnika kukurydzy i 

innych roślin.

13.15

Ciągnik idealnie przystosowany do współpracy z 

ładowaczem czołowym - pokaz praktyczny top agrar 

Polska

13.15

Ciągnik idealnie przystosowany do współpracy z 

ładowaczem czołowym - pokaz praktyczny top agrar 

Polska 

14.00

Drony w rolnictwie: TRICOSAFE BIOCARE - zwalczanie 

omacnicy prosowianki w kukurydzy - aplikator kapsułek - 

pokaz AGROCOM Polska

13.15

Ciągnik idealnie przystosowany do współpracy z 

ładowaczem czołowym - pokaz praktyczny top agrar 

Polska

13.20
Akademia Anderwald - Jazdy testowe ciągnikami Fendt, 

Valtra

14.00 Pokaz stabilizacji belki opryskiwaczy na torze przeszkód 13.20
Pokaz agregatu do uprawy użytków zielonych GRASS 300 

firmy AGRO-MASZ Paweł Nowak 
14.00

Drony w rolnictwie: TRICOSAFE BIOCARE - zwalczanie 

omacnicy prosowianki w kukurydzy - aplikator kapsułek - 

pokaz AGROCOM Polska

13.20
Akademia Anderwald - Jazdy testowe ciągnikami Fendt, 

Valtra
14.00 Pokaz stabilizacji belki opryskiwaczy na torze przeszkód

14.00

Drony w rolnictwie: TRICOSAFE BIOCARE - zwalczanie 

omacnicy prosowianki w kukurydzy - aplikator kapsułek - 

pokaz AGROCOM Polska

15.00
Pokaz agregatu do uprawy użytków zielonych GRASS 300 

firmy AGRO-MASZ Paweł Nowak 

14.00 Pokaz stabilizacji belki opryskiwaczy na torze przeszkód 16.00 Losowanie nagrody Opolagry 2019


