מו"פ צפון קיים יום פתוח להצגת מחקריו ואת ועידת הגליל לחקלאות
קרית שמונה און ליין
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בחוות המטעים גליל עליון נערך במהלך אתמול )שני( היום הפתוח של מו"פ צפון ,שהתמקד
במחקרים ובפיתוח החקלאי שמקדם ומוביל המו"פ בכל צפון הארץ )רמת הגולן ,בקעת הירדן ,גליל
עליון ,גליל תחתון ,גליל מערבי( .בתערוכה הוצגו רבים מהמחקרים החדשים שנערכו בשנים
האחרונות והביאו בין השאר לעלייה דראסטית ביבולים ,שיפור איכות הפרי והפחתת השימוש בחומרי
הדברה.

תערוכת פירות חדשים שחלקם טופח במו"פ צפון

בין האלפים שבאו ליום הפתוח בלטו נשיא המדינה שמעון פרס ,שר החקלאות שלום שמחון ,שר
המדע דר' דניאל הרשקוביץ ,יו"ר קק"ל אפי שטנצלר ,ראשי מועצות ,חקלאים ואנשי מחקר מכל רחבי
הארץ .נשיא המדינה סייר בין הביתנים נגס בנאשי )אגס אסיאני( ,שמע סקירה על השימוש באמצעים
ידידותיים להדברת מזיקים ,צפה בפרחים חדשים שמטופחים במו"פ ושמע סקירה על פטריות מאכל
חדשות )ראו תמונות( שיש במו"פ.

נשיא המדינה שמעון פרס ,שר המדע דניאל הרשקוביץ ושר החקלאות שלום שמחון מקבלים סקירה מדר' עופר דנאי
על הפטריות החדשות שמפתח המו"פ

במקביל ליום הפתוח נערכה אתמול ועידת הגליל לחקלאות ,במלאת  150שנים לחקלאות בישראל,
בהשתתפות נשיא המדינה מר שמעון פרס ,יו"ר קק"ל אפי שטנצלר ,שר החקלאות שלום שמחון,
מזכ"ל התאחדות החקלאים בישראל אבשלום וילן ,ראש המועצה האזורית גליל עליון אהרון ולנסי,
חקלאים ,תושבי הגליל ועוד.

פרחים חדשים המטופחים במו"פ צפון

יו"ר קק"ל אפי שטנצלר ,ציין בפני הועידה" :האדמה של קרן קימת לישראל היא קניינו של העם היהודי
כולו ולכן לא תימכר לעולם .קרן קימת עושה הכל כדי שהחקלאות בישראל תמשיך לשגשג .בעבר
רכשנו אדמה והכשרנו אותה לחקלאות .כיום אנחנו ממשיכים באותה מגמה .גייסנו את ידידינו בחו"ל
ובנינו באמצעותם יותר מ  220-מאגרים .המאגרים האלה סיפקו השנה יותר ממחצית המים לחקלאות
בישראל .במדינה קטנה כמו שלנו ,רק לחקלאות מתוחכמת ומשוכללת יש סיכוי ולהתקיים .זו הסיבה
שהקרן הקימת היא המממנת העיקרית של המו"פ החקלאי בישראל שמחקריו והפתרונות שהמו"פ
מפיק עבור החקלאים הם משאב בדיוק כמו אדמה ומים .המו"פ הוא המקור להצלחתו של ההייטק
החקלאי".

הפטריות החדשות שבקרוב יעלו על המדפים באירופה וישראל

נשיא המדינה מקבל סקירה על הפרחים שמטפח המו"פ

מימין :יו"ר הקק"ל אפי שטנצלר ,ראש המוא"ז גליל עליון אהרון ולנסי ונשיא המדינה שמעון פרס בוועידת הגליל
לחקלאות שנערכה בבית העם בכפר בלום .צילום :דרור ארצי ,קק"ל

ביתן הקק"ל ביום הפתוח דימה מראה של יער ישראלי .צילום :דרור ארצי ,קק"ל

