TÜRKİYE’NİN TEK AÇIK ALAN UYGULAMALI DLG – ÖÇP TARLA GÜNLERİ
9-12 MAYIS’TA TÜRK VE DÜNYA TARIMINA GÜÇ VERMEYE GELİYOR…
Tarım Fuarcılığında Değişimin ve Yeniliğin Adresi Olan DLG Fuarcılık, 8 yıl aradan sonra
tekrar Trakya bölgesinde DLG-ÖÇP Tarla Günleri Fuarını düzenliyor.
DLG Fuarcılığın uzun yıllardır Tekirdağ’da düzenlediği, yüzlerce katılımcı firması ve
binlerce ziyaretçisiyle göz dolduran DLG-ÖÇP Tarla Günleri bu yıl Trakya Bölgesinde
Lüleburgaz/Büyükkarıştıran’da 9 – 12 Mayıs tarihleri arasında sizleri bekliyor.
Tarımın her alanına dokunan ve en doğru bilgiyi, ürünü, ekibi, ekipmanı ve hizmeti sizlere
ulaştırmak için çalışan DLG Fuarcılık bu yılda aynı hedef doğrultusunda, Türkiye’nin ve
Dünya’nın önde gelen tarım firmalarını sizlerle buluşturacak.
DLG – ÖÇP Tarla Günleri 2018 Türk Tarımını ve çiftçisini yakından ilgilendiren bir
protokole de ev sahipliği yapacak. Ülkemizde Tohumculuğun gelişmesi için her geçen gün
yeni adımlar atan Türktob ile imzalanan protokolde, sertifikalı tohumun öneminin altı bir kez
daha çizilecek. Tohum’da dışa bağımlı olmamamızın en büyük katkı sahiplerinden biri olan
Türktob, fuar boyunca siz değerli çiftçilerimize sertifikalı tohumun önemini, neden
kullanmamız gerektiğini, sertifikalı tohumla ekilen alanların farkını anlatacak.
Tüm çiftçi örgütlerinin katılımcı olacağı bu fuar da, ziyaretçiler birçok yenilik, işbirliği ve
sürprizle karşılaşacak. Türkiye’de ve Dünya’da tarımın gelişimi ve büyümesi için çalışan
tohum, gübre ve ilaç firmaları 9-12 Mayıs tarihleri arasında yeni ürünlerini, teknolojilerini ve
gelişmelerini göstermek için bu fuarda yerlerini alacaklar.
BASF, BAYER, HEKTAŞ, ADAMA, LIMAGRAIN ve TOROS Gübre gibi, sektörün önde
gelen yenilikçi ve dinamik firmalarının yer aldığı fuarımızda her firma kendi standında sizlere
daha yakın temas da bulunmak, istek, öneri ve şikayetlerinizi dinlemek için bekliyor olacak.
Yapacakları uygulamalar ve etkinliklerle fuarı çok daha keyifli hale getirecekler.
Türk Tarımıyla ilgili olarak doğru bilinen yanlışları, yanlış bilinen doğruları gösterecek ve
sektöre oldukça fayda sağlayacak olan DLG-ÖÇP Tarla Günleri, her alanda yenilik yaratacak.
Tarımsal mekanizasyon ile ilgili sensörlü makine, otomatik dümenleme ve insansız ot biçme
makinelerini ve pek çok yeniliği tarlada uygulama yaparken izleme imkanı sunan fuarda çok
renkli yarışmalar ve aktivitelerde yer alacak.
Sürdürülebilir tarımın bilgi alışverişiyle oluştuğunu katılım yapan herkese gösterecek olan bu
fuar, Dünya Tarımındaki yenilikleri Türkiye ve Türk çiftçisine kazandırmak için geliyor.
Fuarın tarihleri olan 9-12 Mayıs tarihine kadar, DLG-ÖÇP Tarla Günleri ile ilgili en güncel
katılımcı firma bilgilerini, fuar etkinlik programı ve özel deneme gösterilerinin bilgilerine
http://www.tarlagunleri.com adresinden ulaşabilirsiniz

