
PROGRAM 

 

 XXVIII Wielkopolskie Targi Rolnicze, 

III Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, XXVI Wystawa Zwierząt, Dni Pola Sielinko 2022 

 

 

Sobota 4 czerwca 2022 r.  

 9:00                Rozpoczęcie wydarzenia. 

 9:00 – 17:00   Prezentacja sprzętu rolniczego oraz środków do produkcji rolniczej. 

 8:30 – 13:00   Wycena zwierząt hodowlanych połączona z pokazem zwierząt utrzymywanych w warunkach  

          „Dobrostanu”. 

 9:00  – 9:30     Pokaz fittingu – profesjonalnego przygotowania bydła mlecznego do wystawy  

 8:30  – 10:00  Wycena bydła mięsnego – ring główny. 

10:00 – 13:00  Wycena bydła mlecznego i pokaz zwierząt utrzymywanych w warunkach dobrostanu – ring  

           główny. 

10:00 – 13:00  Wycena koni i pokaz zwierząt utrzymywanych w warunkach dobrostanu – parkur.  

10:00 – 13:00  Wycena królików i pokaz zwierząt utrzymywanych w warunkach dobrostanu – hala ze  

           zwierzętami futerkowymi. 

10:00 – 13:00  Prezentacja owiec, pokaz zwierząt utrzymywanych w warunkach dobrostanu – hala owiec.  

10:00 – 13:00  Prezentacja drobiu i pokaz zwierząt utrzymywanych w warunkach dobrostanu – płyta drobnego   

           inwentarza. 

12:00 – 12:30  Uroczyste  otwarcie XXVIII Wielkopolskich  Targów   Rolniczych  oraz   

                         III  Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, XXVI Wystawy Zwierząt, Sielinko 2022  

           - ,,Pod Zegarem”. 

13:00 – 14:00  Wybór i prezentacja na ringu głównym super czempionów, najpiękniejszych 

                         zwierząt wystawy spośród jałówek, krów ras mlecznych i ras bydła mięsnego oraz koni. 

10:00 – 17:00  Konferencja nt. innowacyjnych rozwiązań w produkcji zwierzęcej oraz zrównoważonej produkcji  

          zwierzęcej pt. „Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach Zielonego  

          Ładu”-  scena/ sala Muzeum Gospodarki Mięsnej.  

          Organizator: WODR w Poznaniu, branżowe Związki Zwierząt Hodowlanych m.in. Polska  

          Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polski Związek Hodowców i Producentów  

          Bydła Mięsnego, Polski Związek Hodowców Koni, Związek Hodowców Koni Wielkopolskich,  

          Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie, Krajowy Związek Hodowców  

          Królików, Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Wieprz Polski", jednostki naukowe 

    

 Niedziela 5 czerwca 2022 r.  

       9:00                Rozpoczęcie wydarzenia. 

                              Ring główny: 

10:00 – 13:00 Prezentacja czempionów i wiceczempionów  - uroczystość wręczenia pucharów, 

nagród i dyplomów hodowcom – bydła mięsnego, bydła mlecznego, koni oraz zwierząt 

futerkowych. 

10:15 - 10:45  ogłoszenie wyników Konkursu Młodych Hodowców cieląt jałówek rasy HO Wielkopolskie 

Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu z siedzibą w Tulcach, Sp. z o.o. 

                          Parkur/ ring główny: 

13:00 – 15:00   Pokaz koni i bydła mięsnego oraz prezentacja zwierząt utrzymywanych w dobrostanie   

           połączona z merytorycznym komentarzem. 

10:00 – 17:00   Konferencja nt. zasad dobrostanu i bioasekuracji oraz innowacyjnych rozwiązań w produkcji  

            zwierzęcej pt. „Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach Zielonego  

          Ładu”-  scena/ sala Muzeum Gospodarki Mięsnej.  

           Organizator: WODR w Poznaniu, IZ-PIB w Balicach, UP w Poznaniu. 

17:00                Zakończenie targów i wystawy zwierząt. 

 

           

Ponadto podczas obu dni Targów w godzinach 9.00-17.00: 

Prezentowane będą: 

•   kolekcje roślin uprawnych wybranych gatunków i odmian (ponad 300 poletek)  -  Dni Pola, 

•     kolekcje roślin energetycznych, 

•  sprzęt rolniczy oraz środki do produkcji rolnej, 

•  systemy wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin,  

•  Elektroniczna Platforma Świadczenia Usług,  

•     ogródek ziołowo-kwiatowy, 

oraz zapraszamy: 

•    na bezpłatne konsultacje specjalistów i przedstawicieli instytucji okołorolniczych, 

•    na promocję i degustację potraw z mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego, 

• na bezpłatne konsultacje specjalistów (Ocena Wartości Użytkowej Bydła) oraz bezpłatne badanie pasz 

              objętościowych na stoisku Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, 

•    do udziału w konkursach rodzinnych i innych atrakcjach dedykowanych  dzieciom i młodzieży. 


