
Innovatie past bij traditie

Bezoek ons   op donderdag 
29 augustus en vrijdag 30 augustus 2019

op het terrein van het proefstation in Ellerhoop, 
samen met Florum – Holsteiner Baumschultage

Organisatie:
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
Versuchs- und Beratungsring Baumschulen e.V.
BdB Landesverband Schleswig-Holstein

Thiensen 16, 25373 Ellerhoop
Tel: (+49) 4120-7068-301
Fax: (+49) 4120-7068-319
E-Mail: info@baumschultechnik.de
Internet: www.baumschultechnik.de

Donderdag 29 augustus en 
vrijdag 30 augustus 2019

Proefstation in Ellerhoop

Baumschultechnik vindt plaats op het terrein van het 
Gartenbauzentrum in Ellerhoop, het proefstation van de 
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, ongeveer 
25 km ten noordwesten van Hamburg (Thiensen 16,  
25373 Ellerhoop).

Openingstijden: dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur

Toegangsprijzen (inclusief parkeren):    
Dagkaart: EUR 20,-
Leerlingen en studenten: EUR 10,-
Kaart voor 2 dagen: EUR 25,-
Kaarten in voorverkoop tot 15.08.19: EUR 17,50

Opmerking: aan de entree is alleen contante betaling 
mogelijk!

Techniekcatalogus: Euro 15,-    
Leerlingen en studenten: Euro 10,-      

Service op locatie: 
• Informatiebalie • Catering • Telefoon, fax, e-mail, internet 
• Hotelbemiddeling op aanvraag (zie ook internet)
• Ontvangst van buitenlandse bezoekers
• Gratis parkeren 
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Organisatie:
• Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
• Versuchs- und Beratungsring Baumschulen e.V. 
• Landesverband Schleswig-Holstein im Bund  
 deutscher Baumschulen e.V.
Partners:
• Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.
• Verband Deutscher Forstbaumschulen (VDF) e.V.
• IG Holstein-Ländergruppe Nord im VDF e.V.
• European Nurseryman Association (ENA)
• Bundesverband der Weihnachtsbaum- und  
 Schnittgrünerzeuger in Deutschland e.V.
Financiële ondersteuning:
• BTB Baumschultechnik und Beratung GmbH

Voor vollegronds- en containerteelt: 
Trekkers, GPS-besturing, grondbewerkingsmachines, 
ploegen, snoei-apparatuur, plantmachines, oppotma-
chines, irrigatiesystemen, spuitapparatuur, gewas-
beschermingsmiddelen, rooiers en bindmachines, 
transportsystemen, verpakkingen, kassen, boomkwe-
kerijbenodigdheden, meststoffen en doseersystemen, 
mechanische onkruidbestrijding, kantoororganisatie, 
bedrijfssoftware enzovoort. Nieuw in het programma zijn 
machines en apparaten voor kerstboomkwekers.

Demonstraties: 
Iedere standhouder krijgt de mogelijkheid zijn machines 
en apparaten te demonstreren. Daarvoor is een volle-
grondsperceel beschikbaar met rijen aangeplant op een 
afstand van 25, 50, 100 en 250 cm. 

Noviteiten:
• Mechanische onkruidbestrijding – Ontwikkelingen
• Nieuwe rooimachines
• Besturingssystemen voor trekkers en aanbouwappara-

tuur (gps, laser enzovoort)
• Automatische sortering van zaailingen
• Mobiele stoommachines
• Transportsystemen voor containerplanten
• Drone-toepassingsmogelijkheden
• Gewasbeschermingstechniek met luchtondersteuning

Techniekthema’s

In combinatie met Baumschultechnik presenteren 
boomkwekers uit Holstein zich aan hun Europese 
collega’s en klanten: acht dagen lang, van 29 augustus 
tot 5 september, hebben gerenommeerde bedrijven 
hun deuren geopend voor vakbezoekers. De open dagen 
beginnen op 29 en 30 augustus met een tweedaags pro-
gramma, met interessante sprekers, op het proefstation 
in Ellerhoop.
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Boomkwekerijrobot HV-100 in praktijk (Foto: Henry Lösing)
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Op 29 en 30 augustus 2019 zal Pinneberg opnieuw de 
ontmoetingsplaats zijn voor boomkwekers uit de hele 
wereld. Met ongeveer 300 standhouders is Baumschul-
technik 2019 de grootste techniekbeurs voor boomkwe-
kerijen in Europa. Er worden ongeveer 6.000 - 8.000 
bezoekers verwacht. De vakbeurs zet moderne en mili-
euvriendelijke boomteelttechniek in de schijnwerpers.

Daarnaast zullen boomkwekerijen in de deelstaten 
Hamburg en Sleeswijk-Holstein hun producten 
presenteren. In de regio zijn 300 bedrijven actief met 
een gezamenlijk teeltareaal van circa 4.000 ha. 
Tegelijkertijd stellen boomkwekers uit Holstein hun 
bedrijven open om ervaringen en informatie met 
beursbezoekers uit te wisselen. 

De beursorganisatie biedt vakbezoekers tevens een 
catalogus aan: een naslagwerk van ongeveer 300 pagina’s 
met technische gegevens van de getoonde machines en 
apparaten. Inclusief foto’s en illustraties ter verduideli-
jking. De catalogus is daarnaast online te vinden met de 
meest actuele gegevens.

Nieuw in het programma is de focus op kerstbomen, 
omdat er veel overlappingen zijn tussen leveranciers 
van machines en apparatuur, evenals producenten 
van plantgoed en eindproducten.

Ontmoetingsplaats: 
Schleswig-Holstein
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Routebeschrijving: snelweg A23, afrit nr. 15 (Tornesch/Uetersen/Barmstedt), vervolgens richting Barmstedt/Eller-
hoop, na ongeveer 250 m bij het stoplicht (na Burger King en het Aral-benzinestation) slaat u rechtsaf de hoofdstraat in 
(B5). Na circa 500 m bereikt u de hoofdparkeerplaats (noorden) van de vakbeurs. Ook staat de toegang tot een andere 
parkeerplaats (zuid) aangegeven.


