
 

 

DLG FUARCILIK TARAFINDAN DÜZENLENEN “TARLA GÜNLERİ 2018” 

 9-12 MAYIS’TA KAPILARINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR  

Her iki yılda bir farklı bölgelerde düzenlenen ve çiftçilerimizin yoğun ilgi gösterdiği Tarla 

Günleri bu yıl Trakya Bölgesinde 9-12 Mayıs’ta Büyükkarıştıran – Lüleburgaz’da ziyaretçilerine 

kapılarını açmaya hazırlanıyor. 

Düzenledikleri fuarlarla büyük ses getiren ve her organizasyonda tarımdaki yenilikleri ve en 

son teknolojileri ziyaretçileri ile buluşturan DLG Fuarcılık, bu yılda aynı hedef doğrultusunda 

ilerlemeye devam ediyor. 

TARIM SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELENLERİ BU FUAR’DA 

DLG Tarla Günlerinde sektörün önde gelen firmaları en son yeniliklerini , teknolojilerini ve 

ürünlerini sergilemek için yerlerini alıyor.  

Sertifikalı tohum kullanılması gerekliliğini sürekli dile getiren Türk Tohumculuğunun baş 

aktörlerinden TÜRKTOB, tarım ve tarıma dayalı her türlü ürün ve hizmeti üreticilere ulaştırmayı amaç 

edinmiş TİGEM başta olmak üzere tarımın her alanından katılımcı firmalar, fuarda üreticilerle birebir 

görüşüp fikirlerini alıp, taleplerini dinlemek için gün sayıyor. 

Fuar boyunca 250 farklı tohum çeşidi ve önümüzdeki yıl tescil alacak 50’yi aşkın yeni tohum 

çeşidi görücüye çıkacak.   

Akıllı tarım uygulamaları, insansız traktörler, otomatik dümenleme, akıllı sensor teknolojileri 

ve drone ile tarla tespiti gibi en son yöntemler hem katılımcı firmalar hem de Önder Çiftçi 

Danışmanlık Dernekleri tarafından uygulamalı olarak gösterilecek. Ayrıca tarımın gelişimi ve 

büyümesi için çalışan tohum, gübre, bitki besleme/koruma, tarımsal mekanizasyon ve traktör firmaları 

yeni ürünlerini, teknolojilerini ve gelişmelerini göstermek için gün sayıyor. 

Çiftçimizin tarladaki gözü Tarla İo servisi çiftçilerimize tarlalarındaki her uydu geçişinde 

fotoğraf çekimini ve işlemesini, gübre eksikliği veya sulama problemlerinin gözle görülür tespitini, 

bitkilerin bir önceki duruma göre gelişimini kontrol edebileceği tüm sistemleri anlatmak üzere fuarda 

yerini alıyor. Lüleburgaz Ticaret Borsası lisanslı depoculuğun önemi ve kullanımı hakkında bilgiler 

verecek ve  merak edilen tüm soruların cevabını üreticilerle paylaşacak. 

 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere TAGEM’e bağlı araştırma 

enstitüleri, Ziraat Odaları ve tarımla ilgili birçok Sivil Toplum Kuruluşu fuarda yer alacak. Yeni 

traktör serisinin lansmanını fuarda yapacak olan Bozok Traktör ve Erkunt Traktör, sensörlü ilaçlama 

makinalarını uygulamalı olarak çiftçilere sunacak olan Agriönal / Önallar firması ve daha birçok 

katılımcı firma birbirinden farklı sürpriz ve yenilikle sizleri bekliyor. 

 

9-12 Mayıs tarihleri arasında Büyükkarıştıran – Lüleburgaz ( Trakya Cam Sanayi Karşısı) da 

düzenlenecek olan  DLG Tarla Günleri fuarı ile ilgili en güncel bilgileri, fuar etkinlik programı ve özel 

deneme gösterilerinin bilgilerine http://www.tarlagunleri.com adresinden ulaşabilirsiniz 

 

http://www.tarlagunleri.com/

