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Przyjdź na nasze stoisko i zamów 
prenumeratę „Nowej Gazety Leśnej”

Zaproszenie na LAS-EXPO i AGROTECH
8–10.03

Zaproszenie na LAS-EXPO i AGROTECH
Gazeta    TargiNANA  

 2013



LAS-EXPO
Targi LAS-EXPO to miejsce spotkań naj-

lepszych specjalistów – pracowników 
przemysłu drzewnego i leśników – branż 
współpracujących ze sobą przy pozyskiwaniu 
i wykorzystaniu surowca drzewnego. Jak 

co roku wystawcy pokażą m.in. przyczepy do zrywki drewna, 
łuparki, wciągarki linowe i wiele innego sprzętu niezbędnego 
w gospodarce leśnej.

Będą też maszyny wykorzystywane w przemyśle drzewnym.  
Wystawie towarzyszą dynamiczne pokazy maszyn, ale także 

branżowe spotkania, warsztaty i konferencje. 
W 2013 roku po raz pierwszy na wystawie znaleźć będzie moż-

na punkt bezpłatnych porad dla rolników - właścicieli lasów. Na 
pytania jak sadzić, pielęgnować i ścinać las odpowiadać będzie 
leśnik na stoisku „Nowej Gazety Leśnej”.

Honorowy patronat nad tą wystawą objął Dyrektor Generalny 
Lasów Państwowych oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Le-
śnych w Gołuchowie.

AGROTECHAGROTECH
Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej 

AGROTECH to blisko 600 fi rm z całego 
świata ze stoiskami zajmującymi cały teren Tar-
gów Kielce. To także  55 tysięcy zwiedzających. 

Wiele z kilku tysięcy prezentowanych na AGROTECHU maszyn 
to światowe premiery na rynku polskim, często będące świadec-
twem niezwykłego postępu technologicznego. Te targi to po prostu 
dobra marka i chcąc być na bieżąco trzeba przyjechać do Kielc. 

Wystawie AGROTECH towarzyszy wiele ważnych ogólnopol-
skich wydarzeń. Wśród nich między innymi wręczenie Pucharu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prestiżowej statuetki Maszyna 
Rolnicza Roku czy Krajowy Finał Olimpiady Młodych Producentów 
Rolnych. W czasie targów działają specjalne punkty konsultacyjne 
dla rolników. Na wszystkie pytania odpowiadają specjaliści Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, 
Agencji Nieruchomości Rolnych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Więcej informacji na www.targikielce.plwww.targikielce.pl

Zaproszenie na targi

LAS-EXPO w Kielcach
XIII Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO 
już w dniach 8–10 marca na Targach Kielce. Jak zawsze w tym samym czasie 
odbędą się najpopularniejsze w Polsce targi rolnicze AGROTECH.

LAS-EXPO    Kielce, 8–10 marca 2013

26 41

Ceny biletów:
normalny – 7 zł  brutto

ulgowe 
dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz dla grup 
zorganizowanych powyżej 15 osób (opiekun 
wchodzi bezpłatnie) – 4 zł  brutto

Jak dojechać?
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Program targów
AGROTECH i LAS EXPO
7 marca, CZWARTEK
9.00–18.00   Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna 

„Kierunki rozwoju technologii dla rolnictwa zrówno-
ważonego” (Hotel Nowa Ameliówka - Mąchocice), 
organizator: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy/
oddział Warszawa we współpracy z WIRZ

8 marca, PIĄTEK
10.00–17.00   Ekspozycja udostępniona dla zwiedzających.
10.00–10.30  Uroczyste otwarcie Targów z udziałem Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi połączone ze zwiedzaniem 
ekspozycji targowej (Centrum Konferencyjne TK) 

10.00–14.00   Spotkanie, organizator: Polskie Wydawnictwo Rolni-
cze (Hala G, sala G2, G3)

10.30–16.00   Konferencja „Wykorzystanie biomasy pochodzenia rol-
niczego – biogazownie rolnicze” (fi nansowanie, budo-
wa, eksploatacja), organizator: Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (Centrum Konferencyjne, sala CK1)

11.00–14.00   Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rol-
nych 2013, organizator Związek Młodzieży Wiejskiej 
(Centrum Konferencyjne, sala CK2)

12.00–14.00   Seminarium „GPS w rolnictwie – gadżet czy realne 
oszczędności”, organizator: RPT – wydawnictwo 
APRA (Hala E, sala E1)

13.00–15.00   Warsztaty z techniki rolniczej „Oszczędność paliwa 
podczas prac polowych”, organizator: AGROMECHA-
NIKA – wydawnictwo OIKOS (Hala G, sala G1)

15.00–17.00   Konferencja prasowa fi rmy CASE IH (Hala E, sala E1)
od 20.30   Gala Wystawców – wręczenie Nagrody Ministra Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi, medali i wyróżnień TK połączone 
z rozstrzygnięciem konkursu „Maszyna Rolnicza Roku 
2013” (Sala Kongresowa w Hotelu Kongresowym)

9 marca, SOBOTA
9.00–17.00   Ekspozycja udostępniona dla zwiedzających
10.30–14.30   Wspólne Posiedzenie Rad Powiatowych Izb Rol-

niczych, organizator ŚIR (Centrum Konferencyjne, 
sala CK1)

11.30–13.30   Seminarium „Solidne ubezpieczenia sposobem na 
stabilność fi nansową gospodarstwa rolnego”, organi-
zator: Concordia Polska TUW (Hala G, sala G3)

12.00–14.00   Warsztaty z techniki rolniczej „Oszczędność paliwa 
podczas prac polowych”, organizator: AGROMECHA-
NIKA – wydawnictwo OIKOS (Hala G, sala G1)

12.00–14.00   Seminarium „GPS w rolnictwie – gadżet czy realne 
oszczędności”, organizator: RPT – wydawnictwo 
APRA (Hala E, sala E1)

10.03. 2013 NIEDZIELA
9.00–16.00   Ekspozycja udostępniona dla zwiedzających
11.00–13.00   Warsztaty z techniki rolniczej „Oszczędność paliwa 

podczas prac polowych”, organizator: AGROMECHA-
NIKA – wydawnictwo OIKOS (Hala G, sala G1)

12.00–14.00   Seminarium „GPS w rolnictwie – gadżet czy realne 
oszczędności”, organizator: RPT – wydawnictwo 
APRA (Hala E, sala E1)

Godziny otwarcia:
8 marca – 10.00 – 17.00
9 marca – 9.00 – 17.00

10 marca – 9.00 – 16.00
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LAS-EXPO    Kielce, 8–10 marca 2013

Reklama 

�  Mobilne i stacjonarne 
rębaki do gałęzi, drewna 
oraz wierzby energetycznej 

� Młyny młotkowe do zrębków i słomy 

�  Frezarki (karczowniki) do niwelowania 
pni pozostałych po wycince drzew 

�  Taśmowe i wibracyjne systemy 
załadowczo-transportowe, stoły wibracyjne 

ul. Świętokrzyska 2a, 

27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski

tel. 41 2636823

teknamotor@teknamotor.pl

www.teknamotor.pl

w i słomy 

Odwiedź nas na Las-Expo 8-10 marca, Kielce, st. ZG6

Zapraszamy
na nasze stoisko

w Kielcach


