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9.00 Deschiderea expoziţiei
Parcul de distracţii funcţionează zilnic de la 
deschidere până la inchidere
Concurs de gătit din carne de vită şi din carne de pord

Sector “G”

10.00 Demonstraţia animalelor de prăsilă (bovine) Program prezentat de şcoala de dresaj câini 3 M
Deschiderea programului celei de-al XXXIV-lea 
Întâl-niri ale Oierilor de ziua lui Sfântul Gheorghe 
Concurs de atelaje CAN-C, etapa I

Sector “D”  
Sector “G”

10.30 Demonstraţia animalelor de prăsilă (cabaline)
11.00 Parada atelajelor

11.30                                                   Prezentare şi valorificare  animale de prăsilă 
ovine şi căprime Sector “D”

12.00 Ediţia XXI a Concursului  Naţional de Prezentare 
ale Tinerilor Crescători de rasa Holstein Programul de demonstraţie al mânzarilor şi de voltilage Demonstraţie de şoimărit Sector “G”

12.30 Prezentarea raselor de câine ungureşti 
Concurs liber de sărituri

13.00 Demonstraţia mânzarilor Parada armăsarilor de prăsilă Demonstraţie STIHL timbersports  Sector “G”

13.30 Prezentarea rasei Ghidran Prezentare raselor de bovine pentru carne

14.00 Prezentarea raselor de câine ungureşti Parada atelajelor
Premierea concursului de gătit din carne de 
vită şi de porc 
Concurs de atelaje CAN-C etapa II-a şi barajul Sector “G”

14.30 Festivalul rasei Furioso
15.00 Show prezentat de câinii de vânătoare
15.30 Prezentare raelor de pasăre pentru avicultură şi licitaţie Demonstraţie de tuns ovine Sector “D”

16.00 Demonstraţie de mânzari şi voltilage

16.30 Program prezentat de clubul de dresaj câini Agility 
 din oraşul Gyula

Program prezentat de şcoala de dresaj câini WIKFILD

17.30 Demonstraţie de muls

Sector “A” Sector “F” Sector “C, D, G, H”

9.00 Deschiderea festivă  
-Cuvânt rostit de dr. Fazekas Sándor, ministru

Parcul de distracţii funcţionează zilnic de la 
deschidere până la inchidere Sector “G”

10.00 Evaluare tip show ale raselor de bovine 
pentru lapte de calitate superioară

Evaluare cabaline pentru prăsilă. 
Evaluarea raselor angus, alb-albastru belgian, 
murray gray si băltata ungară 

Evaluare ovine şi căprime de prăsilă 
Evaluare cabaline de prăsilă

Sector “D” 
Sector “G”

10.30 Evaluare tip show rasa Holstein-Friz                                                                         Prezentare rase de pasăre pentru crescătorii

11.00 Evaluare tip show bovine băltata ungară pentru 
producţia de carne

12.00 Animale de prăsilă rasa Limousin si Blonde 
d’aquitaine

13.00 Evaluare rase porcine pentru prăsilă Sector “C”

14.00 Conferintă organizată de NAK  (Camera Naţională 
Agrară) şi de AKI (Insti-tutul de Cercetări Agricole)

14.30 Evaluare animale de rasa Charolais pentru prăsilă

15.00 Prezentare rase de peşte

15.30 Demonstraţie de şoimărit Sector “G”

17.00 Concurs pentru desemnare  la marele premiu la 
bovine pentru carne

17.30 Demonstratie de muls

19.00 Serata zootehnicienilor Sector “G”

9.00 Deschiderea expoziţiei
Parcul de distracţii funcţionează zilnic de la 
deschidere până la inchidere 
Concurs de preparare mâncare din carne de vânat 
Concurs de călărie pentru Cupa ACTISAFT

Sector “G” 
 
Sector “G”

10.00 Defilarea animalelor de prăsilă 
Festivitatea de premiere Demonstraţia şcolii de dresaj câini 3 M

11.00 Demonstraţia mânzarilor şi demonstraţie de voltilage
11.30 Concursul de îndemânare pentru copii călăreţi

12.00 Show cu câini de vânătoare  
Prezentare rase de peşte

12.30 Demonstraţia mânzarilor

13.00 Concursul de îndemânare ale ingrijtorilor 
de bovine Holstein-friz

Prezentarea armăsarilor de prăsilă 
Concurs de sărituri libere

13.30 Prezentarea raselor de bovine pentru carne Licitaţia porcinelor Sector “C”

14.00
Concursul de specialitate ale studenţilor din 
Institutele de Studii Superioare Agricole
Prezentarea raselor de păsări crescute in avicultură

Premiere concursului de preparare mâncăre 
din carne de vânat

14.30 Gala rasei ghidran
15.00 Show cu câini de vânătoare Demonstraţie de şoimărit Sector “G”

15.30 Festival rasa de cai Furioso
16.30 Demonstraţie de atelaje

17.00 Demonstraţie de tuns şi muls rasa Holstein-friz  
Demonstraţie potcovit şi aranjat copite la cai

17.30 Program prezentat  de şcoala de dresaj câini WIKFILD
18.00 Demonstraţie de muls
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