ХХIX МЕЖДУНАРОДНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ИЗЛОЖБА

Международен панаир Пловдив, палати 2, 3, 6 и 13
Международната селскостопанска изложба се утвърди като найголямото икономическо събитие за агробизнеса в Югоизточна
Европа. Тя привлича водещи производители и търговци, защото тук могат
да представят своите продукти и услуги пред повече от 40 000 посетители,
а за специалистите от сектора е интересна с иновациите на световно ниво.
Изложбата е предпочитана от фермерите заради възможността да се
информират за нови продукти и услуги, да закупят техника и инвентар, да
обменят идеи и опит. „Агра” се организира под егидата на Министерството на земеделието, храните и горите.
29-ото издание на изложението утвърждава неговата водеща
позиция като портал на авангардните разработки за отрасъла.
Участниците показват технологии и техника за различен вид ферми,
инвентар, подобрени сортове и породи. Своите нови разработки представят научните институти от състава на Селскостопанската академия.
В съпътстващата програма на изложбата се включват събития с широк
тематичен обхват, които създават мрежа за актуална информация относно
модели за бизнес, финансиране, перспективни тенденции
„Агра” обхваща всички направления и сектори на селското
стопанство – наука, практика, технологии, техника, продукти, услуги.
Представя най-доброто от постиженията на науката и бизнеса и найполезното за фермерите и специалистите.
АКЦЕНТИТЕ НА АГРА 2020
 Фирми от повече държави – 25 срещу 19 през м. г.
 Животновъдство – представено с елитни екземпляри от различни породи и с фирми за оборудване на стопанства
 Минирастения – новата суперхрана и нова възможност за
градско фермерство
 Промените в климата – методи за адаптиране към тях, нови
сортове зърнени култури
 Биопроизводство – технологии и специална селекция на растения за екологично отглеждане
 Дигитално и прецизно земеделие

КЛЮЧОВИ ДАННИ
 Участници – 390 директни изложители и представени фирми
 25 държави: Австралия, Австрия, Аржентина, Белгия, България,
Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Индия, Испания,
Италия, Китай, Нидерландия, Полша, Република Корея, Румъния,
САЩ, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Франция, Чешка република, Швеция
 Организатор: Международен панаир Пловдив
 Основен партньор: Селскостопанска академия
ОСНОВНИ БРАНШОВЕ
 Растениевъдство; Машини и инвентар за растениевъдството
 Сортови семена, посадъчен материал, препарати за растителна
защита
 Животновъдство;
Машини, инсталации, съоръжения за животновъдството
 Ветеринарна медицина
 Опаковки и опаковъчна техника
 Услуги и софтуер за агробизнеса
 Специализирани медии
НОВОСТИТЕ НА „АГРА 2020“
Развитието на „Агра” като изложение на иновации за селското стопанство определя възходящия тренд на изложбата, която всяка година
увеличава своите мащаби. Тенденцията се запазва и в 29-ото издание.
Демонстрираните нови разработки са основно в следните направления:
 Електронни платформи за мониторинг в земеделието и за търговия
 Технологии за биозащита на почвата и растенията
 Високо продуктивни и устойчиви сортове и хибриди зърнени
култури
 Многофункционална техника за селското стопанство
Пълния списък на новостите предоставяме отделно.








СЪБИТИЯ ОТ СЪПЪТСТВАЩАТА ПРОГРАМА
Кръгла маса „Предизвикателства пред семейното фермерство в България”
Международна конференция „Биологичното земеделие в България.
Ще успеем ли да рестартираме системата”
Семинар „Иновации в селскостопанския сектор – пътят към устойчиво
транснационално сътрудничество в регион Балкани-Средиземноморие”
Кръгла маса „Предизвикателствата и решенията за земеделието,
свързани с климатичните и екологичните промени”
Кръгла маса „Международна година на растителното здраве. Как да
защитаваме по-добре растенията в променящия се свят”
Пълната делова програма предоставяме отделно.

