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I) Uzávěrky a distribuce jednotlivých vydání

Vydání 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020

Uzávěrka podkladů 21. 2. 2020   7. 5. 2020 20. 8. 2020 15. 10. 2020

Distribuce 29. 3. 2020 12. 6. 2020 23. 9. 2020 18. 11. 2020

II) Témata a související akce

Vydání 1/2020

Téma čísla: Stroje a zařízení na ochranu rostlin a hnojení, veletrh TECHAGRO, SILVA REGINA, 
BIOMASA

• Tipy a pozvánky na výstavu TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA
• Reportáže
• Rozmetadla hnoje, kompostů, průmyslových hnojiv
• Fekální vozy
• Aplikátory hnojiva – závěsné, tažené a samojízdné
• Postřikovače, zmlžovače, rosiče, poprašovače 
• Kombinované stroje na ochranu rostlin
• Závlahové systémy 
• Prvky a agregáty k zemědělským strojům a traktorům
• Služby a vzdělání pro zemědělství
• Malá zemědělská mechanizace
• Financování zemědělských strojů, leasing, zemědělské dotace
• Těžba, doprava a zpracování dřeva – harvestory, traktory, nástavby, lanovky, vyvážecí soupravy, pily a

nářadí

Související veletrhy:
31. 3. až 4. 4. 2020  – Veletrh TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA výstaviště Brno 
17. 1. až 19. 1. 2020 – Polagra Premiery,  Poznaň, Polsko
13. 3. 2020 až 15. 3. 2020 – AGROTECH, Kielce, Polsko
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Vydání 2/2020

Téma čísla: Stroje pro sklizeň
• Tipy a pozvánky na zemědělské akce např.: polní dny, předváděčky, dny otevřených dveří 
• Reportáže
• Žací stroje, mačkače
• Obraceče, shrnovače
• Sběrací vozy
• Lisy 
• Sklízecí řezačky
• Sklízecí mlátičky
• Sklizňové adaptéry
• Stroje pro sklizeň okopanin a speciálních plodin
• Prvky a agregáty k zemědělským strojům a traktorům
• Služby a vzdělání pro zemědělství
• Malá zemědělská mechanizace
• Financování zemědělských strojů, leasing, zemědělské dotace
• Těžba, doprava a zpracování dřeva – harvestory, traktory, nástavby, lanovky, vyvážecí soupravy, pily a

nářadí

Související veletrhy:
Demogreen, areál letiště Vyškov
5. 6. až 7. 6. 2020 – Opolagra, Opole, Polsko
Den zahradní a komunální techniky, místo bude upřesněno (historicky letiště u Havlíčkova Brodu)
Celoslovenské dni poľa, Dvory nad Žitavou, Slovensko

Vydání 3/2020

Téma čísla: Stroje na zpracování půdy a setí
• Tipy a pozvánky na zemědělské akce např.: polní dny, předváděčky, dny otevřených dveří 
• Reportáže
• Pluhy, kultivátory, kombinované stroje na zpracování a úpravu půdy
• Stroje na sběr kamenů
• Stroje na meziřádkové zpracování půdy
• Hrudořezy
• Secí stroje – kombinované, univerzální, pro přesné setí, 
• Sázecí stroje
• Prvky a agregáty k zemědělským strojům a traktorům
• Služby a vzdělání pro zemědělství
• Malá zemědělská mechanizace
• Financování zemědělských strojů, leasing, zemědělské dotace
• Těžba, doprava a zpracování dřeva – harvestory, traktory, nástavby, lanovky, vyvážecí soupravy, pily 

a nářadí

Související veletrhy:
27. 8. až 1. 9. 2020 – Země Živitelka, České Budějovice
16. 9. až 19. 9. 2020 – GaLaBau – Veletrh s komunální technikou, Norimberk, Německo
8. 11. až  12. 11. 2020 – SIMA – mezinárodní veletrh zemědělské techniky, Paříž, Francie
11. 11. až 15. 11.2020 – EIMA – mezinárodní veletrh zemědělské a zahradní techniky, Bologna, Itálie
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Vydání 4/2020

Téma čísla: Stroje dopravní a manipulační, traktory a ostatní
• Tipy a pozvánky na zemědělské akce např.: polní dny, předváděčky, dny otevřených dveří 
• Reportáže
• Nakladače
• Kontejnery, přívěsy, návěsy, automobilové nástavby
• Dopravníky, zásobníky, cisterny, nádrže
• Stroje pro paletizaci
• Zametací technika
• Traktory kolové, pásové, speciální
• Stroje pro chov hospodářských zvířat a přípravu krmiv
• Prvky a agregáty k zemědělským strojům a traktorům
• Služby a vzdělání pro zemědělství
• Malá zemědělská mechanizace
• Financování zemědělských strojů, leasing, zemědělské dotace
• Těžba, doprava a zpracování dřeva – harvestory, traktory, nástavby, lanovky, vyvážecí soupravy, pily 

a nářadí

Související veletrhy:
–

III) Platnost mediaplánu

(1) Tento mediaplán platí od 15. 10. 2019.
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