TARIM SEKTÖRÜNÜN BÜYÜK BULUŞMASINA GERİ SAYIM BAŞLADI!
Türkiye’de fuarcılık alanında farklı konseptlerle öne çıkan ve ülkemize uygulamalı fuar kültürünü
kazandıran DLG Fuarcılık, 8 yıl aradan sonra 9-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında tekrar Trakya
bölgesinde DLG Tarla Günleri Fuarını düzenliyor.
8 yıldır farklı illerde düzenlenen ve birçok yeniliğe ev sahipliği yapan DLG Tarla Günleri, bu yıl Trakya
Bölgesinde Lüleburgaz / Büyükkarıştıran’da 9 – 12 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçileriyle buluşuyor..
Sektörle ilgili her alana dokunmaya ve çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışan DLG FUARCILIK, bu
fuarda da birbirinden farklı konu ve konuklarla çiftçimizi bilgilendirmeye hazırlanıyor.
ÇİFTÇİMİZİN TARLADAKİ GÖZÜ TARLA İO SERVİSİ DE FUARIMIZDA!
DLG Tarla Günlerinin önemli konuklarından biri de Tarla İO Servisi! Bu uygulamayı kullanarak
tarlanızda her uydu geçişinde fotoğraf çekimi ve işleme, gübre eksikliği veya sulama problemlerinin
gözle görülür tespiti, bitkilerin bir önceki çekime göre gelişimini kontrol edebileceksiniz.
Son yıllarda daha fazla önem kazanan Lisanslı Depoculuk’un önemini anlatmak üzere Lüleburgaz
Ticaret Borsası’da fuarımızda yerini alıyor. Lüleburgaz Ticaret Borsası lisanslı depoculuğun önemi ve
kullanımı hakkında bilgiler verecek ve merak edilen tüm soruların cevabını çiftçilerimizle paylaşacak.
FUARIMIZ DA BİRÇOK YENİLİK VE SÜRPRİZ SİZLERİ BEKLİYOR!
Türkiye’nin yükselen değerlerinden Bozok Traktör, yeni traktör serilerinin lansmanını fuarımızda
gerçekleştirecek.
Tarım makinaları sektörünün önde gelen firmalarından Agrional, sensörlü ilaçlama makinalarını
uygulamalı olarak sizilere sunacak.
Türkiye tohumculuğunun gelişmesinde mihenk taşlarından biri olan TÜRKTOB tüm alt birlikleri ile
fuarımızda yerini alıyor. 4 gün boyunca sertifikalı tohumun önemi ve neden kullanmamız gerektiği
hakkında sizleri bilgilendirecek.
Fuar boyunca 250 farklı tohum çeşidi ve önümüzdeki yıl tescil alacak 50’yi aşkın çeşit sizler için
sergilenecek.
DÜNYA DEVLERİ FUARIMIZDA YERLERİNİ ALDI!
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TİGEM, TÜRKTOB, BAYER, ERKUNT TRAKTÖR, FENDT
TRAKTÖR, BASF, HEKTAŞ ve TOROS GÜBRE gibi, Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen
firmalarının yer aldığı fuarda her firma kendi standında tüm Türkiye'den gelen üretici ve uzmanlara daha
yakın temas da bulunmak, istek, öneri ve şikayetlerini dinlemek için burada olacak. Ayrıca Türkiye’nin
birçok ilinden gelecek olan Ziraat odaları ve Kinoa Yetiştiricileri Birliği fuarımızda yerini alacak.
Türkiye’de ve Dünya’da sürekli değişen ve gelişen akıllı tarım uygulamaları, insansız traktörler,
otomatik dümenleme, akıllı sensör teknolojileri ve drone ile tarla tespiti gibi en son yöntemleri
öğrenebileceğiniz ve uygulamalı olarak görebileceğiniz bu fuarda, tarımın gelişimi ve büyümesi için
çalışan tohum, gübre, bitki besleme/koruma, tarımsal mekanizasyon ve traktör firmaları yeni ürünlerini,
teknolojilerini ve gelişmelerini göstermek için bu fuarda yerlerini alacak.
Fuarın tarihleri olan 9-12 Mayıs tarihine kadar, DLG Tarla Günleri ile ilgili en güncel bilgileri, fuar
etkinlik programı ve özel deneme gösterilerinin bilgilerine http://www.tarlagunleri.com adresinden
ulaşabilirsiniz

