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Koniec lata i początek jesieni upływa pod znakiem targów i wystaw
rolniczych. W najbliższy weekend warto wybrać się do Barzkowic
w woj. zachodniopomorskim na kolejną edycję Targów Rolnych
AGRO POMERANIA.
Targi AGRO POMERANIA co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno wystawców, jak
i zwiedzających. W tym roku odbędzie się już 29 edycja imprezy. W ubiegłych latach targi za każdym
razem odwiedzało ponad 130 tys. osób, a swoje stoiska prezentowały setki firm związanych
z rolnictwem i nie tylko. Nie inaczej będzie w tym roku – swój udział zapowiedzieli najwięksi
producenci i firmy związane z rolnictwem z kraju i zza granicy.
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Jedną z atrakcji przygotowanych przez organizatorów Targów AGRO POMERANIA będzie pokaz
psów myśliwskich.

– Tak duże i organizowane na szeroką skalę targi są wizytówką nie tylko dla regionu, ale dla całego
kraju. Spotkanie w jednym miejscu tylu wystawców oraz osób związanych z branżą rolniczą daje
możliwość nawiązania nowych kontaktów handlowych oraz branżowych – informują
organizatorzy imprezy. – W programie tegorocznej edycji znajduje się wystawa maszyn rolniczych,
krajowa wystawa bydła mięsnego, pokaz zwierząt hodowlanych oraz psów myśliwskich. Będzie
można też wziąć udział w polowych pokazach pracy sprzętu rolniczego, a także zapoznać się
z bogatą ofertą produktów regionalnych i tradycyjnych woj. zachodniopomorskiego.
Podczas targów AGRO POMERANIA odbędą się również: Zachodniopomorska Wystawa Koni
Hodowlanych, zawody jeździeckie, Międzynarodowa Wystawa Rękodzielnictwa, a także
dożynki i święto plonów, korowód wieńców dożynkowych oraz wystawy twórców ludowych. Podczas
imprezy będzie można skorzystać z fachowego doradztwa instytucji i firm zajmujących się
branżą rolniczą.
Targi Rolne AGRO POMERANIA 2016 organizowane są przez Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego. Impreza odbędzie się w dniach 9–11 września w Barzkowicach.

Zobacz też: Agro Show: największa w Europie plenerowa wystawa rolnicza
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