
FARMSHOW 2021FARMSHOW 2021
NA DNI OTVORENÝCH DVERÍNA DNI OTVORENÝCH DVERÍ
POZVÁNKAPOZVÁNKA

KUPÓNKUPÓN

s s AGROTRADE GROUP AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Rožňavaspol. s r.o., Rožňava

9.9.2021 - Rozhanovce9.9.2021 - Rozhanovce

od 8:30 do 16:00 hod.od 8:30 do 16:00 hod.

od 8:30 do 16:00 hod.od 8:30 do 16:00 hod.

Hospodársky dvor Hospodársky dvor 
   AT ABOV   AT ABOV

Servisné stredisko Servisné stredisko 
AGROTRADE GROUPAGROTRADE GROUP Rišňovce - 14.9.2021 Rišňovce - 14.9.2021 
Pozývame Vás na celodenný odborný, zážitkový a kulinársky program –  Pozývame Vás na celodenný odborný, zážitkový a kulinársky program –  

s garanciou, že na každú minútu Vašej prítomnosti  s garanciou, že na každú minútu Vašej prítomnosti  
na našej FARMSHOW budete na našej FARMSHOW budete 

dlho spomínať.dlho spomínať.
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V
šetko, čo predvediem

e, si m
ôžete vyskúšať.

V
šetko, čo predvediem

e, si m
ôžete vyskúšať.

Vašu účasť nahláste vášmu obchodnému zástupcovi pre váš Vašu účasť nahláste vášmu obchodnému zástupcovi pre váš 
región, aby vás mohol zaregistrovať alebo doneste tento kupón región, aby vás mohol zaregistrovať alebo doneste tento kupón 

vrátane personálnej pozvánky na vaše meno, aby ste mohli  vrátane personálnej pozvánky na vaše meno, aby ste mohli  
dostať náramok do VIP cateringu a súťažiť o hodnotnú tombolu!dostať náramok do VIP cateringu a súťažiť o hodnotnú tombolu!

16 odborných tém, postrehov, rád – diskusií (na druhej strane  16 odborných tém, postrehov, rád – diskusií (na druhej strane  
pozvánky), na základe ktorých máte excelentnú možnosť zefektívniť pozvánky), na základe ktorých máte excelentnú možnosť zefektívniť 
Vašu výrobu, znižovať náklady a zvyšovať Vaše výnosy.Vašu výrobu, znižovať náklady a zvyšovať Vaše výnosy.

Praktické možnosti odskúšania práce (aj s Vašimi strojníkmi)  Praktické možnosti odskúšania práce (aj s Vašimi strojníkmi)  
a možnosti nasadenia a nastavenia špičkovej poľnohospodárskej  a možnosti nasadenia a nastavenia špičkovej poľnohospodárskej  
techniky z portfólia AGROTRADE GROUP od 15 svetových výrobcov.techniky z portfólia AGROTRADE GROUP od 15 svetových výrobcov.

Každú hodinu počas celého dňa nové a nové výnimočné gurmánske Každú hodinu počas celého dňa nové a nové výnimočné gurmánske 
ochutnávky výnimočných jedál z podania TRI RUŽE, MIKROVAK  ochutnávky výnimočných jedál z podania TRI RUŽE, MIKROVAK  
Rožňava a FARMFOODS –  výnimočne výborné potraviny a nápoje.Rožňava a FARMFOODS –  výnimočne výborné potraviny a nápoje.

Každé 2 hodiny Vás zabaví Ščamba s Čerešenkami a iné zaujímavé hry, Každé 2 hodiny Vás zabaví Ščamba s Čerešenkami a iné zaujímavé hry, 
súťaže a vystúpenia.súťaže a vystúpenia.

3x ťaháme tomboly pre všetkých, ale najhodnotnejšie pre tých,  3x ťaháme tomboly pre všetkých, ale najhodnotnejšie pre tých,  
ktorí budú s nami celý deň a zaregistrujú sa 2x (prvýkrát do 9:00 h  ktorí budú s nami celý deň a zaregistrujú sa 2x (prvýkrát do 9:00 h  
a druhýkrát po 15:00 h).a druhýkrát po 15:00 h).

Návštevníci sú v čase návštevy povinní riadiť sa podľa aktuálnych pravidiel v rámci COVID automatu.Návštevníci sú v čase návštevy povinní riadiť sa podľa aktuálnych pravidiel v rámci COVID automatu.

Kedy ste sa naposledy celý deň zabávali aj vzdelávali?Kedy ste sa naposledy celý deň zabávali aj vzdelávali?
Doprajte si celodenný program s tradičnou  Doprajte si celodenný program s tradičnou  

garanciou FARMSHOW s AGROTRADE GROUP.garanciou FARMSHOW s AGROTRADE GROUP.

Zasúťažte si s nami!
Zasúťažte si s nami! Vyhrajte s nami!

Vyhrajte s nami!



1. 1. TRAKTORYTRAKTORY -  1 – 20 % vyššia príplatková cena za výbavu pri nákupe traktora znamená o 10 – 100% vyššie možnosti jeho  -  1 – 20 % vyššia príplatková cena za výbavu pri nákupe traktora znamená o 10 – 100% vyššie možnosti jeho 
využitia a úspor pri prevádzke. Správne využívanie výbav na praktických príkladoch. využitia a úspor pri prevádzke. Správne využívanie výbav na praktických príkladoch. 

2. 2. NAKLADAČENAKLADAČE – kedy teleskop, klbák, šmykom riadený nakladač? Nosnosti, výbava a optimálne ceny versus využitie   – kedy teleskop, klbák, šmykom riadený nakladač? Nosnosti, výbava a optimálne ceny versus využitie  
funkcií pre rýchlu a výkonnú manipuláciu na farme. Naučme šikovne ovládať naše obsluhy a tým zvýšiť produktivitu  funkcií pre rýchlu a výkonnú manipuláciu na farme. Naučme šikovne ovládať naše obsluhy a tým zvýšiť produktivitu  
pri nakladaní možno aj o 100% (skúsenosti zo súťaží strojníkov).  pri nakladaní možno aj o 100% (skúsenosti zo súťaží strojníkov).  

3. 3. Podrývať a pripravovať pôdy s HATZENBICHLEROMPodrývať a pripravovať pôdy s HATZENBICHLEROM – na akých pôdach a pri akom počasí dosiahnete neprekonateľne  – na akých pôdach a pri akom počasí dosiahnete neprekonateľne 
nízke náklady, výkon a efektívne hĺbkové obrábanie pôd. nízke náklady, výkon a efektívne hĺbkové obrábanie pôd. 

4. 4. Jedinečný systém obrábania pôdyJedinečný systém obrábania pôdy s plynulým nastavením hĺbky spracovania od 3 cm až do 40 cm  strojom  s plynulým nastavením hĺbky spracovania od 3 cm až do 40 cm  strojom TOPDOWNTOPDOWN  
spájajúcim  5 náradí na spracovanie pôdy pracujúcim bez vytvárania hrúd (spájajúcim  5 náradí na spracovanie pôdy pracujúcim bez vytvárania hrúd (+ Carrier + NZ Extreme+ Carrier + NZ Extreme). Praktické rady pri ). Praktické rady pri 
nastavovaní a využívaní za účelom najkvalitnejších a najlacnejších poľných prác. Extrémna spoľahlivosť a životnosť stro-nastavovaní a využívaní za účelom najkvalitnejších a najlacnejších poľných prác. Extrémna spoľahlivosť a životnosť stro-
jov Väderstad - na Slovensku sú stroje, ktoré odpracovali už vyše 100 000 ha.jov Väderstad - na Slovensku sú stroje, ktoré odpracovali už vyše 100 000 ha.

5. 5. Sejačky na presnú sejbu hustosiatych plodínSejačky na presnú sejbu hustosiatych plodín VÄDERSTAD RAPID VÄDERSTAD RAPID s možnosťou  priamej sejby bez prípravy pôdy ale aj  s možnosťou  priamej sejby bez prípravy pôdy ale aj 
sejby do pôdy, ktorú si sejačka sama pripraví, presne vyseje a uloží semená, povalcuje po sejbe a agresívne nakyprí pôdu sejby do pôdy, ktorú si sejačka sama pripraví, presne vyseje a uloží semená, povalcuje po sejbe a agresívne nakyprí pôdu 
medzi uvalcovanými riadkami. Porovnanie so systémom sejačiek VADERSTAD SPIRIT - do akých podmienok akú sejačku.  medzi uvalcovanými riadkami. Porovnanie so systémom sejačiek VADERSTAD SPIRIT - do akých podmienok akú sejačku.  
Možnosti zvýšenia výkonov, výbavy a využitia sejačiek na obnovu TTP alebo sejbu medziplodín s podmietkou na jeden Možnosti zvýšenia výkonov, výbavy a využitia sejačiek na obnovu TTP alebo sejbu medziplodín s podmietkou na jeden 
prejazd. prejazd. 

6. 6. Sejba na presnú vzdialenosť v riadkuSejba na presnú vzdialenosť v riadku nevídane presným a výkonným  nevídane presným a výkonným TEMPOMTEMPOM. Koľko vieme usporiť na nákladoch  . Koľko vieme usporiť na nákladoch  
a koľko úrody naviac môžeme očakávať bez vynechávok a dvojákov, dodržaním presných vzdialeností medzi rastlinami, a koľko úrody naviac môžeme očakávať bez vynechávok a dvojákov, dodržaním presných vzdialeností medzi rastlinami, 
správneho hlbkového uloženia osiva a precízneho nadpájania riadkov bez presevov na úvratiach a klinoch? Sejme  správneho hlbkového uloženia osiva a precízneho nadpájania riadkov bez presevov na úvratiach a klinoch? Sejme  
na medziriadkovú vzdialenosť 45 cm ako aj na 75 cm tým istým strojom. na medziriadkovú vzdialenosť 45 cm ako aj na 75 cm tým istým strojom. 

7. 7. Diskusia o výbavách postrekovačovDiskusia o výbavách postrekovačov a o ich vplyve na presnosť aplikácie, ako aj na plošný a celoročný výkon do každého  a o ich vplyve na presnosť aplikácie, ako aj na plošný a celoročný výkon do každého 
porastu, podmienok a aplikovanej chémie alebo hnojiva. porastu, podmienok a aplikovanej chémie alebo hnojiva. 

8. 8. Koľko EUR pretečie ročne cez naše rozmetadlá priemyselných hnojív?Koľko EUR pretečie ročne cez naše rozmetadlá priemyselných hnojív? Stačí zlomok €, aby presnosť aplikácií zabezpeči- Stačí zlomok €, aby presnosť aplikácií zabezpeči-
la čo najväčšiu rovnomernosť aplikácie a využitia hnojív. Systematickým vápnením, úpravou pH a sprístupnením uhlíka  la čo najväčšiu rovnomernosť aplikácie a využitia hnojív. Systematickým vápnením, úpravou pH a sprístupnením uhlíka  
v pôde môžete ušetriť veľa hnojív a jednoducho zvýšiť vaše úrody. v pôde môžete ušetriť veľa hnojív a jednoducho zvýšiť vaše úrody. 

9. 9. Správne nastavená rezačka, rezanka a vhodné adaptérySprávne nastavená rezačka, rezanka a vhodné adaptéry vám umožnia silážovať a senážovať za čo najnižšie náklady.  vám umožnia silážovať a senážovať za čo najnižšie náklady. 
Našou výzvou je vďaka strojom správne zužitkovať naše siláže a senáže v bachoroch zvierat a v bioplynových staniciach Našou výzvou je vďaka strojom správne zužitkovať naše siláže a senáže v bachoroch zvierat a v bioplynových staniciach 
až o 50%.  až o 50%.  

10. 10. Zosúladenie liniek na zber krmovín,Zosúladenie liniek na zber krmovín, orientácia a argumentácie pri výberoch jednotlivých strojov do efektívnych liniek,  orientácia a argumentácie pri výberoch jednotlivých strojov do efektívnych liniek, 
vrátane výberu vhodných lisov na okrúhle ako aj hranaté balíky a pre zvoz a ukladanie balíkov do stohov. vrátane výberu vhodných lisov na okrúhle ako aj hranaté balíky a pre zvoz a ukladanie balíkov do stohov. 

11. 11. Efektívna každodenná poľnohospodárska dopravaEfektívna každodenná poľnohospodárska doprava a využitie traktorov a zamestnancov vďaka správne vybraným príve- a využitie traktorov a zamestnancov vďaka správne vybraným príve-
som, návesom a prekladacím vozom. som, návesom a prekladacím vozom. 

12. 12. Plečkovaním a správnym prihnojenímPlečkovaním a správnym prihnojením presne vysiatych plodín môžeme zvýšiť úrody až o 60%! Celodenné únavné   presne vysiatych plodín môžeme zvýšiť úrody až o 60%! Celodenné únavné  
sledovanie riadkov pri plečkovaní aj u najlepšieho traktoristu zapríčiní značné mechanické poškodenie porastov.  sledovanie riadkov pri plečkovaní aj u najlepšieho traktoristu zapríčiní značné mechanické poškodenie porastov.  
Spoľahlivé kamerové navádzanie plečkovania zníži straty, zvýši výkon ale najmä zvýši množstvo našej úrody. Spoľahlivé kamerové navádzanie plečkovania zníži straty, zvýši výkon ale najmä zvýši množstvo našej úrody. 

13. 13. Mulčovanie rastlinných zvyškovMulčovanie rastlinných zvyškov a sekanie tráv strojmi vhodnými do všetkých podmienok a výkonov pre kvalitné lacné  a sekanie tráv strojmi vhodnými do všetkých podmienok a výkonov pre kvalitné lacné 
rozdrvenie rastlinných zvyškov a na ochranu dotácií aj na najväčších svahoch. rozdrvenie rastlinných zvyškov a na ochranu dotácií aj na najväčších svahoch. 

14. 14. Servisné zmluvy AGROTRADE GROUPServisné zmluvy AGROTRADE GROUP pre najnižšie ceny náhradných dielov a služieb s možnosťou odkladu platenia   pre najnižšie ceny náhradných dielov a služieb s možnosťou odkladu platenia  
až o 6 mesiacov. až o 6 mesiacov. 

15. 15. Rastlinná výroba so stále menšou potrebou chémie a umelých hnojívRastlinná výroba so stále menšou potrebou chémie a umelých hnojív podporená aj PRV 2021 – 2027, ako aj listovou   podporená aj PRV 2021 – 2027, ako aj listovou  
a bakteriálnou výživou vyvinutou a predávanou AGROTRADE GROUP. a bakteriálnou výživou vyvinutou a predávanou AGROTRADE GROUP. 

16. 16. A) Rozhanovce – podnety na zefektívnenie chovu kráv bez trhovej produkcie mliekaA) Rozhanovce – podnety na zefektívnenie chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka (lacné a účinné oplôtky a ochrana  (lacné a účinné oplôtky a ochrana 
proti zveri, plachtové haly pre uskladnenie krmív, strojov a ustajnenie zvierat, prikrmovanie, napájanie zvierat na pastvách proti zveri, plachtové haly pre uskladnenie krmív, strojov a ustajnenie zvierat, prikrmovanie, napájanie zvierat na pastvách 
a na zimovisku)a na zimovisku)

  B) Rišňovce – prezentácia diagnostických prác servisného strediska B) Rišňovce – prezentácia diagnostických prác servisného strediska – konzultácia a ukážky efektívneho zorientova-– konzultácia a ukážky efektívneho zorientova-
nia sa v návodoch na obsluhu strojov z portfólia AT, rýchle a presné vyhľadávania náhradných dielov v elektronických nia sa v návodoch na obsluhu strojov z portfólia AT, rýchle a presné vyhľadávania náhradných dielov v elektronických 
katalógoch.     katalógoch.     

TÉMY:TÉMY:

KUPÓNKUPÓN
Vašu účasť nahláste vášmu obchodnému zástupcovi pre váš Vašu účasť nahláste vášmu obchodnému zástupcovi pre váš 

región, aby vás mohol zaregistrovať alebo doneste tento kupón región, aby vás mohol zaregistrovať alebo doneste tento kupón 
vrátane personálnej pozvánky na vaše meno, aby ste mohli  vrátane personálnej pozvánky na vaše meno, aby ste mohli  

dostať náramok do VIP cateringu a súťažiť o hodnotnú tombolu!dostať náramok do VIP cateringu a súťažiť o hodnotnú tombolu!


