
2014. augusztus 18. hétfő
10.00 Shetland póni málhás bemutató, közben Keller 

András „Menyecske-tánc” programja a Gidrán-13 
(Szamóca) kancával

10.20 Technikai és technológiai újdonságok a kertészetben
11.00 Az állattenyésztési kiállítás eredményhirdetése, 

díjkiosztás 
13.00 Ember- és lóerők vetélkedője 
13.30 Ló tenyészállat felvezetés
14.00 • Mangalica Tanácskozás
 • Agri-Corn Kft partnertalálkozó, „Kukoricatermesztés 

integráció lehetőségei”
 • Gyakorlati szántóföldi bemutató
14.30 Szarvasmarha csülökápolási bemutató
15.00 Korlátugratás különböző fajtájú és marmagasságú 

lovakkal
15.40 Magyar népi fogatkultúra élőben, pónik és kislovak 

fogatban
16.20 Ló felvezető verseny I. forduló
17.00 Szarvasmarha közönségprogramok
17.20 Fjord lovasok bemutatója 
17.40 Zenés négyes-fogat karusszel

2014. augusztus 19. kedd
09.00 DAGENE nemzetközi tanácskozása
10.00 Shetland póni málhás bemutató, hucul póló
10.20 Ló tenyészállat felvezetés
10.30 Nemzetközi üzletember találkozó
11.00 • Sertésfórum – „Mi az ideális sertés?” Fórum a 

termelők, a feldolgozók és a kereskedőláncok 
közreműködésével

 • Ember- és lóerők vetélkedője
11.30 Szarvasmarha fajtabemutató
13.00 • Ló szabadon ugratás II. előszűrő
 • Szarvasmarha felvezetők ügyességi versenye
14.00 • Gyakorlati szántóföldi bemutató
 • Funkcionális élelmiszerek gyártási tapasztalatai és 

piaci lehetőségei
15.00 Ló felvezető verseny II. forduló
16.00 Huculösvény bemutató 
16.30 Magyar népi fogatkultúra élőben, pónik és kislovak 

fogatban
17.00 Szarvasmarha közönségprogramok
17.10 Fjord lovasok bemutatója 
17.30 Zenés négyes-fogat karusszel

2014. augusztus 20. szerda
10.00 Shetland póni málhás bemutató, hucul póló 
10.30 Szarvasmarha fajtabemutató
11.00 • Juh kecske fajtabemutató
 • Szarvasmarha közönségprogramok
11.30 Ló tenyészállat felvezetés
13.00 Huculösvény bemutató
13.30 Fjord lovasok bemutatója 
14.00 • Gyakorlati szántóföldi bemutató
 • Korlátugratás
15.00 Ló szabadon ugratás döntő
16.00 Ló felvezető verseny döntő
17.00 Magyar népi fogatkultúra élőben, pónik és kislovak 

fogatban
17.30 Zenés négyes-fogat karusszel

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Debrecen

2014. 08. 17-20.

Helyszín: Debreceni Egyetem

Agrártudományi Központ

Nyitva tartás: 

naponta 10.00 - 18.00 óráig

DEBRECENBE KÉNE MENNI...

Információ: V-Trade Kiállítások Kft. • Tel./fax: 52/436-012 • farmerexpo@farmerexpo.hu

2014. augusztus 17. vasárnap
10.00 A kiállítás megnyitója, termékdíjak átadása
10.30 Hucul póló
11.00 • Holstein – fríz egyéni és ivadékcsoport show bírálat
 • Nyilvános juh – kecske tenyészállat bírálat
 • Nyilvános sertésbírálat
14.00 • Mangalica bemutató és bírálat
 • Ló szabadon ugratás I.előszűrő
 • Gyakorlati szántóföldi bemutató
 • Jersey show bírálat
14.30 Fjord lovasok bemutatója 
15.00 Ló tenyészállat felvezetés
15.30 Magyar népi fogatkultúra élőben, pónik és kislovak 

fogatban
16.30 Ember- és lóerők vetélkedője
17.30 Zenés négyes-fogat karusszel

SZAKMAI- ÉS KÖZÖNSÉGPROGRAMOK:

2014. augusztus 17-én 10 órakor megnyitja kapuit a Farmer-Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakkiállítás és a Hortico Zöldség-Gyümölcs-Kertészeti Szakkiállítás! 304 kiállító, 
számtalan kiállított termék, legalább 30.000 fő látogató, innováció és termékdíjak, szakmai – és 
közönségprogramok négy nap eseményére felfűzve.

Az ország legnagyobb állattenyésztési kiállításai között számon tartott Farmer-Expón teltházas 
pavilonokban tekinthetik meg a fajtánkénti hazai genetikai állomány legjavát, továbbá látványos 
tenyészállat felvezetés, show bírálat és tenyészállat árverések is évek óta a kiállítás legkiemelkedőbb részét 
képzik.

Hortico rendezvényünkön abszolút az újdonságoké lesz a főszerep, a zöldség-gyümölcs-kertészeti 
szakkiállítás keretében tartott konferencia fókuszába a technikai és technológiai újdonságok kerülnek. 

A kiállításon megismerkedhetünk a legújabb növényvédelmi- és öntözéses technológiákkal.

2014-ben sem hiányozhatnak rendezvényünkről a hazai gépgyártók és gépforgalmazók legjobbjai, akik a 
kiállítási terület jelentős részén jelennek meg. Az Expot gyakorlati szántóföldi bemutató is kíséri.

Most is több élelmiszeripari kiállító kínálja jó minőségű, hazai termékeit. A tésztaipar nagyjainak termékei 
mellett fenséges lekvárokat, ízletes húskészítményeket, �nom sajtokat is vásárolhatnak.

A mai világban oly fontossá vált funkcionális élelmiszerekről szóló előadásból tájékozódhatunk a 
legaktuálisabbakról és nemcsak az elhangzottak megvitatására nyílik lehetőség, hanem termékkóstolásra 
is.

Színes bemutatók a közönség kedvencei - magyar népi fogatkultúra élőben, zenés négyes-fogat karusszel, 
ember-és lóerők vetélkedője – mellett a hucul póló, a �ord lovasok produkciója is tartalmas szórakozást 
kínál.

...AHOL AZ ÜZLET KÖTTETIK!
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23. Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás
2014. augusztus 17-20.

FARMER-EXPO


