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Podczas tegorocznej edycji 
zaprezentowało się 623 
wystawców z 29 krajów, 

których odwiedziło około 23 tys. 
zwiedzających. Spośród nich, 
zgodnie z przeprowadzonymi 
badaniami ankietowymi, ponad 
90% to przedsiębiorcy rolni i 
fachowcy z branży rolniczej. O 
randze imprezy, a także niezwy-
kle kuszącym potencjale rynku 
rosyjskiego, najlepiej świadczy 
fakt, iż AgroTech Russia odwie-
dziło aż 15 ministrów rolnictwa 
z całej Europy.

Dlatego też AgroTech Russia 
wyróżnia na mapie wystaw jej 
międzynarodowy charakter. Spo-
śród wystawców spoza Rosji naj-
więcej firm pochodziło z Niemiec 
- 51 wystawców, Holandii i Włoch 
– odpowiednio 38 i 32 firm. Na 
targach w Moskwie nie zabra-
kło również czołowych polskich 
przedsiębiorstw, jak np. Unia 
Group, Sipma i Tad-Len. Poza 
tym organizator – DLG Interna-
tional odnotował znaczny wzrost 

powierzchni wystawowej w sto-
sunku do ostatniej edycji targów, 
szczególnie w obszarze części 
zamiennych i komponentów oraz 
przechowywania i obróbki zbio-
rów. Całkowita powierzchnia wy-
stawy wyniosła około 50 tys. m². 

W ramach wyjazdów stu-
dyjnych na międzynarodowe 
wystawy fachowe, które orga-
nizuje DLG AgroFood, spółka-
córka DLG International, obec-
ni byli przedstawiciele polskich 
firm z branży techniki rolniczej: 
Agro-Silesia, Rol-Brat, Agromix 
i Agro-Eko. Polscy przedsiębior-
cy zapoznając się z szeroką 
ofertą wszystkich wiodących 
marek na świecie, prezento-
wanych w okazałym Ogólno-
rosyjskim Centrum Targom 
VVC, zaobserwowali podczas 
wystawy typową dla rynków 
wschodnich dominację maszyn 
przeznaczonych do uprawy du-
żych areałów, jak np. siewniki 
punktowe do kukurydzy o sze-
rokości roboczej 24-36 m.      

Rynek dla największych
Branża techniki rolniczej w Rosji odbudowuje swoją pozycję mocno nadszarpniętą 
kryzysem w 2009 r. Dowodem na poparcie tej tezy jest sukces październikowych tar-
gów AgroTech Russia, jednej z największych platform wymiany informacji dla branży 
w Rosji, która tradycyjnie odbywa się w ramach „Złotej Jesieni”. 

Dzięki DLG AgroFood w targach AgroTech Russia uczestniczyła 
pokażna reprezentacja polskich firm z branży techniki rolniczej.
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