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Kedves Leendő Kiállítónk!
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által 2017-ben megrendezett I. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow – Mezőfalva
messzemenően beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A nagyszabású rendezvény 39 hektáros területén 120 kisebb-
nagyobb kiállító vett részt. Az eseményt álló- és mozgógépes, növénytermesztési fajta- és technológiai bemutatók, egyéb
kiállítások és szakmai tanácskozások színesítették. A rendezvényt két nap alatt 15 000 ember tekintette meg. A tavalyi
sikert követően kérdés sem férhetett ahhoz, hogy a rendezvényt újra megszervezi - ezúttal más helyszínen - a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara.

A II. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow – Mezőhegyes kiállítás
2018. szeptember 20-21-én Mezőhegyesen, a Nemzeti Ménesbirtok
és Tangazdaság Zrt. Kiállítási Centrumában kerül megrendezése.
A 40 hektáros rendezvény középpontjába idén az évszaknak megfelelő fajta-, mikro-, és demóparcellás bemutatók, valamint
a precíziós gazdálkodás különböző területeit ismertető előadások kerülnek, míg a gépeknél az őszi munkák, az arató- és
trágyázó gépek, gépkapcsolatok és berendezések képviseltetik majd magukat.
Az ingyenes rendezvény a hagyományainak megfelelően bemutatja a precíziós gazdálkodás előnyeit és felvonultatja az
ehhez használható technológiai hátteret, gépi eszközöket, gépkapcsolatokat és berendezéseket. A precíziós gazdálkodásra
áttérés, az informatikai fejlesztések és vívmányok minél szélesebb körű mezőgazdasági alkalmazása és a termesztéstechnológia modernizálása révén, lehetővé teszi a környezetkímélő, hatékonyabb, eredményesebb és jövedelmezőbb
szántóföldi növénytermesztést. Az ehhez szükséges eszközpark már elérhető Magyarországon, és Mezőhegyesen be is
mutatkozik a gazdáknak.
A szakmai rendezvény célja – a kiállítók és érdeklődők találkozásán túl – az, hogy a gazdálkodók közvetlenül szerezhessék
be azokat a releváns és naprakész információkat, amelyek segítik őket a fejlődést biztosító döntések meghozatalában.
Ha idén nem szeretne kimaradni az ország legnagyobb szántóföldi agrárrendezvényéről, akkor keressen minket
a szantofoldinapok@nak.hu e-mail címen, és adjon nekünk lehetőséget egy személyes találkozóra,
hogy a részleteket egyeztetni tudjuk.
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