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W najbliższy weekend: Targi Ferma w Łodzi
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Od piątku do niedzieli (19–21 lutego) na ternie dwóch hal EXPO oraz
hali MOSiR-u w Łodzi odbędą się kolejne już Targi Ferma. Jak
mówią organizatorzy, to jedyne specjalistyczne targi gromadzące
w jednym miejscu wszystkich specjalistów od produkcji zwierzęcej
w Polsce.
W ubiegłym roku targi odwiedziło ponad 30 tys. gości. W tym roku organizatorzy spodziewają się, że
odwiedzających będzie jeszcze więcej.
– Oprócz stoisk przygotowywanych przez firmy związane z produkcją zwierzęcą ważną
częścią Targów Ferma są konferencje i debaty eksperckie – mówi Bronisław Węglewski, prezes
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. – Nasza izba jest współorganizatorem debaty „Wspólna
Polityka Rolna – rolnictwo dziś i jutro”. Będziemy o tym rozmawiać z gośćmi z ministerstwa
rolnictwa, a spotkanie rozpocznie się w sobotę o godz. 13:30.
Oprócz stoisk przygotowywanych przez firmy związane z produkcją zwierzęcą ważną
częścią Targów Ferma są konferencje i debaty eksperckie.
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Bronisław Węglewski, prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Przez 2 dni, czyli w piątek i sobotę odbywać się będą także liczne debaty i wykłady poświęcone
zarówno produkcji bydła, mleka, jak i trzody chlewnej czy drobiu. Targi będą też okazją do
rozmów producentów z przedstawicielami firm produkującymi sprzęt pomocny w produkcji
zwierzęcej – będzie można poznać najnowsze technologie i najnowsze mieszanki paszowe.
Jednym z takich wykładów będą te przygotowane przez firmę Blattin, w trakcie których specjaliści ds.
żywienia Zbigniew Pustuła i Andrzej Mirek omówią i porównają 2 systemy wozów paszowych –
pionowe i poziome (piątek godz. 12:30, Hale Expo, sala B; sobota godz. 12:30, Hale Expo, sala A).
Choć dzisiejsze Targi Ferma to bodaj największa taka impreza w Polsce, to warto
przypomnieć, jakie były początki. Targi powstały z połączenia 2 imprez targowych, których
pomysłodawcą był Stanisław Brodziak. Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu po raz pierwszy
zorganizowano w 1998 r., a w 2001 r. po raz pierwszy odbyły się Międzynarodowe Targi Ferma
Bydła. Obie imprezy przeniesiono do Łodzi w 2012 r. Najbliższe Targi Ferma – już w ten
weekend.
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