
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na Wystawę Zwierząt 

Hodowlanych 

 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na XXVIII 

Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym oraz IX 

Ogólnopolską Wystawę Królików Rasowych, które odbędą się 25-26 czerwca 2022 roku. To 

wyjątkowe i niewątpliwie cieszące się ogromną popularnością wydarzenie dedykowane 

sektorowi rolniczemu. 

 

Dwudniowa Wystawa to promocja polskiego rolnictwa, podczas której wystawcy 

prezentują dorobek hodowlany i dobre praktyki z zakresu rolnictwa.  Zostaną zaprezentowane 

nowoczesne rozwiązania technologiczne, bogata oferta handlowa, maszyny i urządzenia 

rolnicze.  W ostatni weekend czerwca Agroarena w Szepietowie  gości rolników krajowych 

i zagranicznych przedstawicieli agrobiznesu. Wydarzenie wyróżnia się wysoką frekwencja 

zwiedzających, rekordową liczbą wystawców i doskonałą atmosferą. Wystawa Zwierząt 

Hodowlanych ma na celu ocenę i propagowanie osiągnięć hodowlanych, wyłaniając tym 

samym najpiękniejsze okazy zwierząt gospodarskich. Podczas Wystawy nie zabraknie 

również stoisk z rękodziełem i lokalną żywnością, konkursów i występów zespołów 

ludowych. Rodziny będą mogły spędzić miło czas w strefie dla dzieci – MAGIA dzieciom! 

Pod fachowym okiem instruktorów, w rytm muzyki poprowadzone zostaną zajęcia 

animacyjne, a to tylko kilka z atrakcji przygotowanych na ostatni weekend czerwca. 

 

Wystawie Zwierząt Hodowlanych towarzyszą Dni z Doradztwem Rolniczym, które są 

okazją do skorzystania z kompleksowej oferty doradczej. Uczestnicy wydarzenia będą mieli 

możliwość  zapoznania się z dostępnością środków pomocowych i innowacyjnych rozwiązań 

w prężnie rozwijającej się strefie agro, co da szansę poczynienia trafnych inwestycji 

gospodarczych. Wydarzenie jest transferem wiedzy między rolnikami, doradcami, 

wystawcami, przedstawicielami świata nauki oraz  instytucjami wspierającymi rolnictwo. 

 



Serdecznie zapraszamy wszystkich rolników i mieszkańców obszarów wiejskich do 

udziału w XXVIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem 

Rolniczym oraz IX Ogólnopolską Wystawę Królików Rasowych. 

 

Katarzyna Olszewska 

Specjalista ds. promocji 

 

 





PROGRAM 

PIĄTEK 

Ring 

15.00   Ogólnopolska Szkoła Młodych Hodowców 

17.00  Finał Ogólnopolskiej Szkoły Młodych Hodowców 

 

SOBOTA 

Ring 

9.00-13.00  Wycena bydła mlecznego i mięsnego, koni, owiec i królików rasowych 

13.00   Wybór superczempionów 

13.30  Uroczyste otwarcie XXVIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni 

z Doradztwem Rolniczym, IX Ogólnopolskiej Wystawy Królików Rasowych, 

Ogłoszenie wyników wyceny bydła mlecznego, mięsnego, koni, owiec i królików 

rasowych 

14.30   Wręczanie nagród przez samorządy, sponsorów i firmy 

 

NIEDZIELA 

9.00   Msza Święta Polowa – ołtarz przed budynkiem PODR Szepietowo 

Ring 

10.00   Powitanie gości 

10.40   Prezentacja zwierząt – superczempionów, czempionów 

11.30   Pokaz Ogólnopolskiej Szkoły Młodych Hodowców 

12.00   Konkurs „Młodzi hodowcy” 

13.00   Wręczanie pucharów i nagród hodowcom 

14.00   Wystąpienia okolicznościowe, odznaczenia 

14.30  Prezentacja zwycięzców konkursów: „Hit Wystawy”, „Najatrakcyjniejsze Stoisko”, 

„Hit publiczności” 

16.00   Oficjalne zamknięcie Wystawy 

 

W PROGRAMIE RÓWNIEŻ 

 

• Dni Pola – pola doświadczalne PODR 

Szepietowo 

• Centralne stoisko informacyjno-

promocyjne 

MRiRW oraz podległych instytucji 

(ARiMR, KOWR, KRUS) 

• Promocja programu eDWIN – „Internetowa 

Platforma Doradztwa i Wspomagania 

Decyzji 

w Integrowanej Ochronie Roślin” 

• Debata – „Genomowanie stada przyszłością 

hodowli bydła mlecznego” (sobota, 

godz. 15.00, budynek PODR Szepietowo) 

• Biesiada Miodowa z Pszczółką – PIR 

• Promocja wołowiny – PZHiPBM (sobota) 

• Prezentacja alpak – PZHA, Hodowla alpak 

w Bujence 

• Laboratorium badania pasz pod chmurką 

– PFHBiPM 

• Pokaz sprzętu i stoisko promocyjne 

Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku 

Podlaskim pod hasłem „Zostań Żołnierzem 

RP” 

• „MAGIA dzieciom” – bezpłatna strefa 

animacyjna dla dzieci 

• „Mlekoś podróżuje – Szepietowo 
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