
Ebben az évben a Bábolnai Gazdanapok a 79. OMÉK társ-
rendezvénye lesz. Az agrárium kiemelkedő eseménye, ami az 
elmúlt harminc évben nemcsak hagyományt teremtett, de 
értéket is képviselt a hazai agráriumban. Az elismertség ékes 
bizonyítéka, hogy mind a kiállítók, mind a látogatók döntő 
többsége évről-évre számon tartja az eseményt és visszatér 
a kiállításra.

Az idei kiállítás jelmondata:
„Nemcsak ott voltam, részt is vettem!”

A rendező Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, valamint a kiállí-
tás szervezője a Magyar Mezőgazdaság Kft. ennek szellemé-
ben igyekszik tartalommal megtölteni a kiállítás négy napját. 

1977-ben az első Bábolnai Gazdanapokon már működés 
közben is bemutatták a gépeket, ezzel elsőként az országban, 
megteremtve a mozgó gépbemutató lehetőséget, és az eltelt 
évek alatt többek között ez adta a kiállítás sajátosságát.

Idén is naponta mintegy másfél órán át tekinthetik meg 
működés közben az erő és munkagépeket a látogatók. Külön 
érdekessége lesz a kiállításnak, hogy lehetőséget biztosít az 
Agrotec Kft. traktor tesztvezetésre az érdeklődőknek.  

Az elmúlt évhez hasonlóan több szakmai program is vár-
ja a Bábolnára érkező szakembereket. Folytatjuk a gyakorlati 
bemutatóval kiegészült SMARTFARM konferencia sorozatot, 
több mint 50 résztvevő cég és intézmény közreműködésével. 
A legmodernebb „high tech” precíziós gazdálkodási tech-
nológiák felvonultatása mellett célja a rendezvénynek, hogy 
a jól bevált, helyhez kötődő növénytermesztési gyakorlato-
kat, döntéstámogatási mechanizmusokat is bemutassa a  
tápanyag-gazdálkodás, a növényvédelem és a nedvesség-
gazdálkodás különböző témaköreiben. Vagyis összehozzuk 
az elméletet a gyakorlattal. Az idei év nagy újdonsága, hogy 
a legújabb SMART talajművelő eszközeit egy több mint 30 
méteres interaktív talajszelvényben mutatják be, egymás-
sal összehasonlító módon. Így működésük nemcsak felülről,  

hanem szemmagasságból is megtekinthetővé válik.  Kérdezzen  
bátran, kérje ki térítésmentesen szakértőink véleményét!!

A drónok néhány területen már bizonyították hasznos mi-
voltukat és tették egyszerűbbé az addig költségesen, csak 
sok kompromisszummal megoldható feladatokat. Most a me-
zőgazdaság résztvevőin a sor, hogy felismerjék ezen gépek 
előnyeit és sikerrel alkalmazzák gazdaságuk fejlesztésére.

Az Agro-Way Kft. a kiállítás füves területén mindennap 
drónbemutatót tart, hogy az érdeklődők megismerkedjenek a 
permetező drónok használatával.

A SMART Szaktanácsadási Ponton minden érdeklődőnek  
ingyenes konzultációs lehetőséget biztosítunk a kiállítás min-
den napján. A szaktanácsadási témakörök a precíziós gaz-
dálkodás, a talajvizsgálat, a nedvességgazdálkodás és a  
nyilvántartási - jelentési kötelezettségek.

Az agrárium munkaerő-utánpótlásának érdekében a  
Bábolnai Gazdanapok második napján „Szakiskolai Napot” 
tartunk. Szeretnénk bemutatni a szakiskolai diákoknak a me-
zőgazdasági szakma érdekességeit, kipróbálhatják az erőgé-
peket és elbeszélgethetnek a kiállítókkal a szakma sokszínűsé-
géről és lehetőségeiről is. Több száz diákot hívtunk és várunk 
az eseményre. 

Kiemelt fontosságú lesz a rendezvényen a határon túli  
gazdák látogatása is. 

A szervezők színes családi programokkal is várják a  
nagyközönséget. Lesz tesztvezetés, lovasbemutató, séta-
kocsikázás és egy mini gyermekparadicsom is. A látogatók  
szervezett csoportokban, idegenvezetéssel, idén is megte-
kinthetik a Ménesbirtok történelmi értékű épületegyüttesét és  
híres lóállományát is.

A Bábolnai Gazdanapok sikeres és eredményes meg-
rendezésén túl a Ménesbirtok legfontosabb feladatai között 
szerepel a történelmi lótenyésztés, a génmegőrzés folyama-
tossága, a műemlék együttes fenntartása, valamint a hagyo-
mányok ápolása. (X)
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