Scris de newsreporter pe 27 octombrie 2021, 10:43

Cel mai cunoscut eveniment agricol din
Romania, INDAGRA, la Romexpo incepand de
astazi
Romexpo, impreuna cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei,
organizeaza, in perioada 27 - 31 octombrie, INDAGRA 2021 - cel mai
cunoscut eveniment agricol din Romania, conform agerpres, relateaza
stiripesurse.
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Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, va face miercuri un tur al targului, pornind de la standurile AM
PNDR, AFIR (Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale) si APIA (Agentia de Plati si
Interventie pentru Agricultura).
Targul international de produse si echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii si
zootehniei are loc atat in pavilionul B1 al Centrului Expozitional Romexpo, cat si pe platformele
exterioare si se desfasoara sub inaltul patronaj al presedintelui Romaniei.
in cadrul targului vor fi prezentate tendintele anului 2021 din domeniul agriculturii, viticulturii,
horticulturii si zootehniei si este prilejul perfect pentru prezentarea inovatiilor din acest sector si a
solutiilor care duc la imbunatatirea performantelor in afacerile agricole, potrivit organizatorilor.
Pe parcursului celor cinci zile de targ, peste 130 de companii, din 12 tari, isi expun cele mai noi
produse si prezinta solutii si servicii pe o suprafata de 12.600 mp. Evenimentul inregistreaza un

grad de internationalizare de 25%.
La INDAGRA 2021 sunt prezente 12 tari reprezentative pentru inovatiile din domeniul agricol:
Belgia, Bulgaria, Federatia Rusa, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Romania, Serbia,
Turcia, Ungaria. Mai mult decat atat, INDAGRA 2021 beneficiaza si de participarea oficiala
internationala a Rusiei.
in cadrul targului, expozantii isi lanseaza produsele anului, intalnesc noi parteneri de afaceri, dau
curs dialogului de business, isi prezinta oferta de echipamente si tehnologii menite sa creasca
productivitatea in agricultura, precum si noutatile din agronomie, zootehnie, pomicultura,
floricultura sau viticultura.
La INDAGRA 2021, expozantii isi prezinta produsele in cadrul unor saloane tematice, precum:
Salonul de Agricultura (material saditor, seminte, ingrasaminte pentru agricultura, echipamente
pentru viticultura; sisteme irigatii si echipamente; sere si solarii; masini, utilaje, echipamente
agricole; silozuri, participari de grup, banci), Salonul de Zootehnie (utilaje si echipamente pentru
zootehnie), Indagra - Food (materii prime si produse alimentare), Salonul de utilaje agricole
(utilaje agricole mari, echipamente pentru irigatii, echipamente zootehnice, seminte, bulbi, pomi
fructiferi, flori).
Programul va fi in perioada 27 - 30 octombrie 2021 intre orele 9:00 - 18:00 si pe 31 octombrie
2021, intre 9:00 - 16:00
Accesul in Centrul Expozitional ROMEXPO se va face in baza unor proceduri de triere
epidemiologica, respectand legislatia in vigoare.
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