
Centrul de Expozitie al societătii Hód-Mezőgazda Zrt. 
(Hódmezővásárhely, Soseaua nr. 47 la km 195)

GPS: 46°26’07.4”N 20°21’37.3”E; 46.435396, 20.360353

www.allattenyesztesinapok.hu

Ediţia a Zilelor de Zootehnie şi 
Agricultură din Câmpia UngarăXXVI 

in organizare 
comună cu

9-10-11. Mai 2019.

OMÉK

Nemzeti Ménesbirtok 
és Tangazdaság Zrt.

9.00 Deschiderea festivă
(Dr. Nagy István ministru) sector A

9.00 Parc de distracție deschis toată ziua sector G

10.00 Evaluarea tip show ale raselor de 
bovine pentru producția de lapte sector A

10.00 Evaluare cabaline pentru prăsilă sector F

10.00 Evaluare animale de prăsilă de rasa 
Charolais sector F 

(strunga nr. 1)

10.00 Evaluare ovine și căprime de 
prăsilă sector D

10.00 Evaluare  cabaline de prăsilă sector G

10.30 Evaluare tip show rasa Holstein-friz    sector A

10.30 Prezentare rase de păsări sector F

11.00 Evaluare de tip show a rasei de 
bovine pentru cproducția de carne 
bălțata ungară

sector F 
(strunga nr. 2)

13.00 Evaluare porcine pentru prăsilă sector C

14.00 Evaluare animale de prăsilă de rasa 
Limousin și blonde  
d’aquitaine

sector F 
(strunga nr. 2)

14.30 Evaluare animale de prăsilă angus, 
alb-albastru belgian, murray grey și 
grey ungar

sector F 
(strunga nr. 1)

14.30 Conferința programului de acțiune 
de amoniu pentru zootehncieni 
(conferință)

Sala de  
conferințe  
C

15.00 Prezentare rase de pește sector F

15.00 Prezentare de șoimărit sector G

15.30 Conferința crescătorilor de ovine Sala de  
conferințe 
C

16.30 Confruntarea  câștigătorilor 
intrecerii raselor de bovine pentru 
carne sector F

17.30 Demonstrație de muls sector A

19.00 Serata zootehnicienilor sector G

9.00 Deschiderea expoziției

9.00 Concurs de gătit din carne de vânat sector F

9.00 Parc de distracție deschis toată ziua sector G

10.00 Defilare animalelor de prăsilă. 
Festivitatea de premiere sector A

10.00 Demonstrația școlii de dresaj câini 3M sector F

10.00 Concurs de călărie penru cupa 
Hód-Mezőgazda si ACTISAF sector G

11.00 Demonstrația mânzarilor și 
demonstrație de voltilage sector F

11.00 Conferință despre vânătoare Sala de  
conferințe  
C

11.30 Demonstrația de călărie ale 
armăsarilor Furioso sector F

12.00 Program tip show cu câini de vânătoare sector F

12.00 Prezentare rase de pește sector F

12.30 Program prezentat de mânzari sector A
13.00 Concursul de indemânare al 

ingrijiotorilor de bovine Holstein-friz sector A

13.00 Prezentare armăsari de prăsilă    sector F

13.30 Prezentare rase de bovine pentru carne sector F

13.30 Demonstrație dresaj de cai de rasa Lipițană sector F

13.30 Conferința „Subvenții pentru 
dezvoltare in zootehnie, ordonanță 
pentru folosire de nitrați”

Sala de  
conferințe  
C

14.00 Prezentare rasa Nonius sector A

14.00 Concursul de specialitate al 
stydențișor din Institutele de Studii 
Superioare Agricole        sector F

14.00 Festivitatea de premiere al concursului 
de gătit sector F

14.30 Prezentare rase de păsări sector F

14.30 Licitație pentru porsi sector C

15.00 Demostrație de șoimărit sector G

15.30 Show cu căini de vânătoare sector A

16.00 ‚Calul - din trecut in viitor’ sector A

16.30 Demonstraáie de tuns și muls la 
rasa Holstein-friz sector A

16.30 Demonstrație de atelaje sector F

17.00 Demonstrație de -potcovire și ingrijit 
copite la cai sector A

17.30 Program prezentat de asociaáia de 
dresaj câini Wikfild K9 sector F

18.00 Demonstrație de muls sector A

9.00 Deschidrerea expoziției
9.00 Parc de distracție deschis toată ziua sector G
9.00 Concurs de gătit din carne de vită  

și din carne de porc
10.00 Demonstrație animale de prăsilă 

(bovine) sector A
10.00 Demonstrația școlii de dresaj câini 3M sector F
10.00 Deschiderea Edițieii XXXV al 

intâlnirii Oierilor de ziua lui Sfântu 
Gheorghe

10.00 Etapa I a concursușui de atelaje 
Can-C sector G

11.00 Festivitatea de premiere a suitei de 
concursuri de călărie cupa MLOSZ și 
cupa Magyar Lo Kupa, desfășurste 
in cosubvenționare cu  Ministerul 
Agriculturii. sector A

11.00 Prezentarea animalelor de prăsilă 
(cabaline) sector F

11.30 Prezentare și valorificare animale 
de prăsilă ovine și căprime sector D

12.00 Ediția Națională XXII a tinerilor 
crescători de rasa Holstein sector A

12.00 Program de mânzari și de voltilage sector F
12.00 Demonstrație program de șoimărit sector G
12.30 Prezentare rase de câine ungurești sector F
13.00 Program prezentat de mânzari/

program de dresaj cu cai lipțeni sector A

13.00 Program demonstrativ de dresaj la 
armăsari Furioso sector F

13.00 Demonstrație STIHL timbersport sector D
13.30 Program show prezentat de câini de 

vânătoare sector A
13.30 Prezentare rase bovine pentru carne sector F
13.30 Parada armăsarilor sector F
13.30 Adunarea Generală ale Crescătorilor 

de Cai Ghidran din Ungaria
Sala de 
conferințe 
C

14.00 Demonstrație rasa Nonius sector A
14.00 Festivitatea de premiere 

concursului de gătit
14.00 Etapa II concursului de atelaje 

CAN-C și barajul sector G
14.30 Calul - din trecutul nostru spre viitor! sector F
15.00 Program tip show cu câinii de vânătoare sector F
15.30 Calul / din trecutul nostru spre viitor! sector A
15.30 Prezentare rase de păsări și licitație sector F
15.30 Demonstrație de tunsul oilor sector D
16.00 Demonstrație de atelaje sector A
16.00 Demonstrație de mânzari și voltilage sector F

16.30 Program prezentat de clubul de 
dresaj câini Agility Szabadidő Klub 
din oraéul Gyula (Jula) sector A

16.30 Program prezentat de asociaáia de 
dresaj câini Wikfild K9 sector F

17.30 Demonstratie de muls sector A

11 mai 2019, sâmbătă10 mai 2019, vineri09 mai 2019 , joi


