
Опитни полета
• 40 опитни парцелки ще съдържат различни

видове и сортове култури

 Кампус Зона
 

• Продукти и технологии за растителна защита 
Индивидуална демонстрация на машини • Демонстрация на селскостопанска техника

 

Дигитално земеделие

• Представяне на селскостопанска техника 

www.mdp.bg

Сектори:
• Отглеждане на растения

• Хранене на растенията

• Растителна защита

• Растителна продукция

• Електроника и механика

• Машини и оборудване

• Животновъдство и селекция

• Селско стопанство и околна среда

• Управление, консултации и информация

• Селскостопански организации

• Наука и изследвания

    Теми:

IFWexpo Heidelberg GmbH | Landfriedstr. 1a, 69117 Heidelberg, Deutschland | +49-6221-13 57 0 | info@ifw-expo.com | www.ifw-expo.com

Със съдействието на:

Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. Agraruniversität Plovdiv 

Организатори:

Демонстрация на жътва
• Жътва на люцерна и трева

• Интелигентно земеделие
• Демонстрация на пръскачки
• GPS проследяване и др

30 Май - 1 Юни 

2019 
България 

Местоположение:
Учебно-опитна и 
внедрителска база на 
Аграрен Университет 
Пловдив 
(на 1 км югоизточно от
Пловдив, на Цариградско 
шосе)

Международни Дни на 
полето България 2019



                                                                                   
• Опитни полета (500 кв.м.)                        Лв 2.500/ за 1 парцел 

• Кампус зона (Минимум 9 кв.м.)

 от 9 до 39 кв.м.         Лв 72,-/кв.м.
 от 40 до 99 кв.м.      Лв 54,-/кв.м.
 от 100 до 499 кв.м.       Лв 36,-/кв.м.
            от 500 кв.м.          по запитване

• Индивидуална демонстрация на машини

(20m x 100m лента) + 200 кв.м.          Лв 4.000,-/за 1 лента
Демонстрация на жътва          Лв 3.000,-/ за 1 лента (*само 4 ленти налични) 
Дигитално земеделие – Коментирана демонстрация   Лв 4.000,-

• Регистрационна такса                                           Лв 300,-/ на компания 

Цени

IFWexpo Heidelberg GmbH | Landfriedstr. 1a, 69117 Heidelberg, Deutschland | +49-6221-13 57 0 | info@ifw-expo.com | www.ifw-expo.com

План на полето 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Digital Farming Area
- sprayer challenge
- fertilizer demonstration
- GPS-tracking
- precision farming

campus, tribune

Moderator

forage harvesting
demonstration

grass

forage harvesting
demonstration

lucerne

DEMONSTRATION FIELD

AGRICULTURAL UNIVERSITY 
PLOVDIV

- ADVISORY SERVICE
DLG 

- SOIL TRIAL

ENTRANCE

VISITORS PARKING

INDIVIDUAL MACHINERY

DEMONSTRATION

CATERING

INTERNATIONAL FIELD DAYS BULGARIA 2019 - FIELD 


