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מו"פ צפון :יום פתוח על טהרת
המחקר החקלאי

  00511מבקרים הגיעו אל היוםהפתוח של מו " פ צפון שהתקיים
בחוות המטעים שבעמק החולה .
הפעם התמקד היום הפתוח רובו ככולו
בהישגי המחקר החקלאי שמקיים מו " פ
צפון באזורי פעילותו  0תוך מתן דגש
לחקלאות ידידותית לסביבה  .במסגרת
היום הפתוח התקיימו סיורים שבמהלכם
הוצגה פעילות המחקר והפיתוח החקלאי
במו"פ :שלל מינים וזנים של פירות הצפון0
גידולים חדשים 0סידורי פרחים מרהיבים.
בין המבקרים בתערוכה גם נשיא
המדינה  0שמעון פרס  0יחד עם שר

עורך ראשי
דר‘ דוד כהן
עריכה ועיצוב
זמיר עשור
מערכת
אלקנה בן ישר ,מנשה
כהן ,שלומי כפיר,
איריס אדרי.
כתובת המערכת
בית מיג“ל ,א.ת דרומי
קרית שמונה
מרכז מידע:
mop-zafon.org.il
דואר אלקטרוני
iris@migal.co.il
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החקלאות שלום שמחון ושר המדע דר ‘
דניאל הרשקוביץ  0שקיבלו סקירה על
המחקרים והפיתוחים החקלאיים
החדשים וטעמו מזני הפטריות החדשות.
נשיא המדינה אמר על התוצרת
החקלאית החדשה  " :אני כבר לא מכיר
את הפטרייה 0התפוח והאגס הכול חדש
עם צורה וטעם אחר .החקלאות
הישראלית רק מתגברת ומשתבחת".
במקביל ליום הפתוח  0התקיימה בכפר
בלום ועידת החקלאות הארצית
הראשונה  .א ל הועי דה הגיעו מאו ת
בכירים מענף החקלאות בישראל0
ארגונים חקלאיים  0בכירים ממשר ד

האוצר 0אנשי מכוני מחקר ועוד .את הועידה
פתח נשיא המדינה  0שמעון פרס שפנה אל
החקלאים 0בירך אותם על תרומתם למדינה
ואמר " החקלאות הישראלית רק מתגברת
ומשתבחת 0לישראל יצא שם אגדתי
בתחום" .שר החקלאות 0שלום שמחון 0הודיע
בוועידה כי בכוונת הממשלה להשקיע מיליוני
שקלים בקיבוצים וביישובים החקלאים :
" בכוונת הממשלה להשקיע מיליארד שקלים
בשיפור  011מושבים וקיבוצים .בנוסף יוקצו
כ  011מיליון שקלים לעיבוי היישובים
הכפריים בנגב ובגליל".
מו “ פ צפון מודה לכל העובדים שנרתמו
למשימה להצגת הישגי המו“פ 0לאנשי קק“ל
והמועצה האזורית גליל עליון שסייעו בכל
דרך להצלחת היום ולכל מי שתרם ממרצו
וזמנו לקיום היום הפתוח.

