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Pierwszy weekend września to już tradycyjny termin Jesiennych
Targów Rolniczych „Wszystko dla Rolnictwa” organizowanych przez
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.
Zawsze przyciągają setki wystawców i dziesiątki tysięcy
zwiedzających. Tegoroczna edycja imprezy już niebawem!
W tym roku Jesienne Targi Rolnicze odbywać się będą już po raz 23. Swój udział zapowiedzieli już
najwięksi producenci pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.
– Nie zabraknie również stoisk z bogatą ofertą producentów środków ochrony roślin, nawozów
czy wyposażenia budynków inwentarskich. Coś dla siebie znajdą nie tylko rolnicy, ale też
właściciele działek oraz ogrodów – wymienia Mirosław Fesnak z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. – Będzie można kupić rozsady drzew i krzewów
owocowych, nasiona oraz urządzenia niezbędne do codziennej pracy w ogrodzie.
Tradycyjnym elementem targów jest również prezentacja instalacji wykorzystujących odnawialne
źródła energii, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem zwiedzających.
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Tradycyjnym elementem targów jest również prezentacja instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem
zwiedzających.
Mirosław Fesnak z WMODR

Równolegle z Jesiennymi Targami Rolniczymi odbywać się będzie Regionalna Wystawa Zwierząt
Hodowlanych, na której swój dorobek zaprezentują najlepsi hodowcy z Warmii i Mazur i nie
tylko.
Targi rolnicze to również świetna okazja do rozmowy z ekspertami i fachowcami z branży rolniczej.
Swoje stoiska jak co roku będą miały firmy i instytucje zajmujące się doradztwem rolniczym. Nie
zabraknie ekspertów z dziedziny technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki czy
rachunkowości.
Podczas targów odbędą się 2 imprezy towarzyszące, promujące spożycie wysokiej jakości mięsa.
Pierwsza impreza, współorganizowana przez Krajowy związek Producentów Rolnych to „Festiwal
wieprzowiny”, podczas którego będzie można wziąć udział w pokazach i warsztatach kulinarnych
oraz spróbować regionalnych specjałów przygotowanych na bazie mięsa wieprzowego. Druga
impreza promować natomiast będzie mięso jagnięce i kozie.

Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” odbędą się w dniach 3–4
września 2016 r. na terenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie. Zapraszamy!
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