Twoje konto »OK
Ta strona korzysta z
plików COOKIES. więcej »
PORTAL ROLNICZY

WIATY, OBORY, STODOŁY ... »

1k

AKTUALNOŚCI

PORADY

OGŁOSZENIA

KATALOG FIRM

USŁUGI FINANSOWE, KREDYTY ... »
Lubię to!

BAZAR ROLNY

Udostępnij

(JUŻ 24568 PROD.)

Uprawy | Hodowla i Rybołówstwo | Dopłaty i Kredyty | Maszyny Rolnicze | Traktory | Prawo i Podatki | Agroturystyka | Prasa Rolnicza | Notowania i analizy |
REKLAMA

EKO Publikacje | TV
Wyszukaj Informację

*

»

Informacje Prasowe

TARGI HODOWLANE ZAGRODA W EXPO MAZURY
~ ZETKA : 05-02-2016
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Chcesz wiedzieć więcej o hodowli zwierząt i roślin? Porozmawiać z ludźmi związanymi z branżą, poznać nowe
produkty i rozwiązania w tej dziedzinie? Już wkrótce będzie do tego okazja. W dniach 13 – 14 lutego 2016 roku w
hali Expo Mazury roku odbędą się Targi Hodowlane Zagroda –najważniejsze wydarzenie branżowe dla rolników z
północno-wschodniej Polski.
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Już w połowie lutego br., do malowniczo
usytuowanej Ostródy zjadą rolnicy z całej Polski.
To właśnie tutaj, w Expo Mazury po raz pierwszy
odbędą się Targi Hodowlane Zagroda. To
najlepszy moment, aby zapoznać się z ofertą
deweloperów maszyn i urządzeń rolniczych. Nie
zabraknie także producentów czy dystrybutorów
nasion, nawozów i środków ochrony roślin.
Wydarzenie skierowane jest do wszystkich
zainteresowanych branżą hodowlaną, a także
przemysłem i przetwórstwem rolno - spożywczym.
Podczas targów przedstawione zostaną najnowsze
rozwiązania i technologie w rolnictwie, jak

3,1 tys.
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Palec ślimaka hederu 16mm dł.
245mm Claas 648068.3
Kategoria: Claas
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Najczęściej czytane

Agriaffaires.pl międzynarodowa
platforma dla Rolnika

również będzie można zaczerpnąć informacji na
temat produkcji zdrowej żywności, weterynarii czy
biotechnologii wykorzystywanej w rolnictwie.
Zaprezentują się producenci, dystrybutorzy oraz
sprzedawcy sprzętów, niezbędnych w hodowli
zwierząt oraz roślin. Będzie można zapoznać się
między innymi z ofertami takich wystawców jak:
Bank BZWBK, Ministerstwo Rolnictwa, Bank BGŻ
Paribas, Toyota, Volvo, SHIUZ Olecko czy Pro
Biotic, Silosy Winkler i wielu innych.
Ekspozycji wystawienniczej towarzyszyć będzie
Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, podczas której komisje sędziowskie wybiorą championy w
poszczególnych kategoriach. Żywe zwierzęta z pewnością będą atrakcją dla najmłodszych zwiedzających.
Gospodarzem i organizatorem Targów jest Expo Mazury.
Expo Mazury po raz pierwszy jest organizatorem targów tego typu. Podczas imprezy,
w naszych nowoczesnych halach z bogatą infrastrukturą, swoją ofertę przedstawią wystawcy reprezentujący
polskie i zagraniczne marki z branży hodowlanej i rolniczej. Mam nadzieję, że Targi Zagroda na stałe wpiszą się
do kalendarza corocznych wydarzeń tego sektora.” – podkreśla Paweł Jaskółowski, Menedżer Projektu.
W tym samym czasie odbywać się będzie druga edycja wystawy Mazurskie AGRO SHOW Ostróda 2016, których
organizatorem jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Wystawcy zaprezentują swoje
maszyny i produkty na ponad 35 tys. metrów kwadratowych powierzchni Expo Mazury.
Partnerami Targów Hodowlanych Zagroda są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WSI, Warminsko-Mazurska Izba
Rolnicza, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej ”Polsus”, Warmińsko-Mazurski Związek
Hodowców Koni, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Warmińsko-Mazurski Regionalny
Związek Hodowców Owiec i Kóz w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie,
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Wstęp na Targi oraz Mazurskie Agro Show jest bezpłatny. Więcej na: www.zagrodaexpo.expomazury.pl

Proste maszyny dla mniejszych
gospodarstw
Kukurydza energetyczna, czyli
więcej suchej masy
Agroholding KSG Agro zakończył
zbiory wczesnych plonów
John Deere w czołówce
innowatorów

Lato

O Expo Arena S.A.
Expo Arena S.A. to mieszczący się w Ostródzie jeden z najnowocześniejszych obiektów targowo-konferencyjnych
w Europie i drugi co do wielkości w Polsce. Od powstania w 2013 roku, obiekt zanotował ponad 150% wzrost
liczby organizowanych wydarzeń. 50 000 m2 całkowitej powierzchni z 40 798 m2 powierzchnią wystawienniczą
umożliwiającą pomieszczenie ekspozycji mających do 19,3 m wysokości. Posadzka o nośności do 2 039kg/m2,
konstrukcja sufitu pozwalająca na podwieszenie elementów o wadze całkowitej niemal 200 ton, nowoczesny
system klimatyzacji i wentylacji hal oraz najnowsze urządzenia multimedialne pozwalają na zorganizowanie
najbardziej wymagających wydarzeń. Działająca od 2013 roku Expo Arena S.A. gości rokrocznie coraz większą
liczbę targów
i konferencji branżowych. Najbardziej popularne to Międzynarodowe Targi Meblowe, Asia Trade Know-How czy
Hubertus Arena. Expo Arena S.A. przyznaje własną nagrodę dla najlepszych produktów targowych Żagiel
Rozwoju.
Więcej informacji na stronie: www.expoarena.pl
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Najnowsze Ogłoszenia

Tytuł komentarza:*

@ Targi Hodowlane Zagroda w Expo Mazury - NowoczesnaFarma.pl

Komentarz:*

Kredyty dla rolników
Jałówki cielne, krowy mleczne HFDania, Niemcy!
Byki, odsadki(150-300kg)ras
mięsnych
Kupię rzepak i słonecznik czarny
Sprzedam siemię lniane, gorczycę,
grykę, wykę, krokosz barwierski

Podpis:*

Gość

Newsletter

Wyślij komentarz »
Wpisz swojego emaila, a będziemy
powiadamiali Cię o nowościach w
serwisie
E-mail:*

Jeśli masz dla nas Aktualne Informacje Prasowe z dziedziny Rolnictwa, prosimy o podesłanie na adres kontakowy (KONTAKT). UWAGA !!! Nie
zamieszczamy aktywnych linków reklamowych oraz oferty handlowej.
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Michelin 375/75R20 (14.5 R20)
XZSL 153A2/141B TL DOSTAWA
GRATIS
Kategoria: Opony przemysłowe

Organic Green Gold: rewolucja w nawożeniu ekologicznym upraw »
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NAJTAŃSZE
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BILETY LOTNICZE
momondo.pl

Wypróbuj naszą wyszukiwarkę.
Oszczędzaj na biletach!

Specjalne
Podziękowanie
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GIEŁDA MATIF

Ceny zbóż 08-02-2016

PSZENICA ~ 631 PLN/t

RZEPAK ~ 1635 PLN/t
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KUKURYDZA ~ 647 PLN/t

KURSY WALUT NBP

