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רדיו צפון

כותרת :אפי שטנצלר -יו"ר קק"ל.
על היום הפתוח של מו"פ צפון .על מו"פ
קרן אקרמן  :אנחנו רוצים עכשיו להמליץ לכם לאן אתם יכולים
לנסוע היום ,דברים מיוחדים שקורים אצלנו בצפון .והבוקר בין
שמונה וחצי ועד אחת וחצי בצהרים מתקיים בחוות המטעים
שבעמק החולה יום פתוח של מו"פ צפון .מו"פ זה מחקר

ופיתוח.

כדי לשמוע עוד פרטים על העניין ,בוקר טוב אפי שטנצלר ,יו"ר
קק"ל.
אפי שטנצלר  :בוקר טוב קרן ,בוקר טוב למאזינים.
קרן אקרמן  :בוקר אור .אז מה זה מו"פ צפון.
אפי שטנצלר  :מו"פ צפון כפי שאת כרגע אמרת זה תחנת המחקר
והפיתוח שלנו של מדינת ישראל ,הקרן הקיימת לישראל ומשרדי
הממשלה ,משרד החקלאות שתפקידה למצוא פתרונות ייחודיים
מחקריים על מנת שנוכל להשביח את כל ענפי החקלאות בצפון
כולל נושא של מקורות המים .ואני שמח שהיום הזה מתקיים על
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מנת שתושבי מדינת ישראל לאו דווקא החקלאים יוכלו לבוא
ולהתרשם ולהתחבר לפעילות הרבה .הרי כל אחד מאיתנו אוכל
עגבנייה או רואה פרח ואני מניח ששואלים את עצמם נו איך זו
העגבנייה כל כך טעימה או איך הפרח בצפון פורח בצבע כזה או
אחר .וקשה מאוד להבין איך זה שהעגבנייה בצורה כזאת ועם כל
המזיקים שישנם אכן אנחנו אוכלים את הפירות הטעימים ביותר
ואת הגידולים החקלאיים הטעימים ביותר ,והכל הודות לשיטות
המחקר והפיתוח .יש לנו היום אנחנו בתחנת המחקר והפיתוח
בצפון אבל

יש עוד מספר תחנות פיתוח בכל רחבי הארץ.

קרן אקרמן  :ספר לנו על איזשהו מחקר מעניין ומועיל שיפורסם
היום ביום הפתוח.
אפי שטנצלר  :ישנו מזיק שנקרא טוטה אבסולוטה ,את יודעת
המזיק הזה יכול להיות שהוא חדר למזה"ת אחרי שהוא כבר כבש
את אירופה כתוצאה ממישהו שהביא איתו בסנדוויץ'' נאמר חתיכת
עגבנייה ,והמזיק הזה הגיע לכאן והוא מנסה לפגוע ברימונים
בענבים

וכדומה .ותפקידם של עובדי המחקר לנו הוא למצוא את

הפתרונות הביולוגים על מנת למגר את התופעה הזאת ואכן הם
הצליחו .ואנחנו יכולים לראות היום זנים של פרחים חדשים,
פטריות וגידולים חקלאיים שגדלים במים תרמו מינרלים .אנחנו
נראה את הפתרונות שהקרן הקיימת נתנה לכל נושא של אגמון
החולה ,ונראה לי שבוודאי ובוודאי שבצפון אבל לא רק בצפון,
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קשה לראות משפחה שלא מכירה את אגמון החולה ,והתוצאה של
מחקר פרי שנים גרם לכך שהאדמה אדמת הכבול שבאזור אגמון
החולה הושבחה לאורך השנים ומהאדמה שהיתה אדמת  ...שלא
גידלו עליה חקלאות כליל לפני עשרות שנים ,היום כל השטח הזה
פורה ופורח .זה פרוייקט נוסף שלנו .את יודעת ששנים רבות
נלחמו החקלאים במזיקים בפגעי טבע ,וכל אחד לא תמיד מצליח
לנצח בשטח הפרטי שלו את המזיקים ,ולכן אנחנו עם גורמים
ציבוריים נוספים מנסים לסייע לאותו חקלאי על מנת שמדונם
האדמה שיש לו הוא יוכל להוציא תצרוכת וכמות של טונה יותר
גדולה .ואני שמח שמשנה לשנה כמות המשקל הולך וגדל משנה
לשנה מדונם אחד של קרקע לחקלאי מצפון .את יודעת כמובן
שעל פי תנאי הקרקע בכל מקום אפשר לגדל סוג אחר של
חקלאות ,ולכן בצפון רמת הגולן לדוגמה מגדלים בקר ודובדבנים
אוכמניות תפוחים וכו'' וכו'' .ובאזור סובב כינרת מגדלים את המנגו
ואת הליצ''י .כך שאנחנו יכולים למעשה לאורך הגליל העליון
והתחתון והמערבי והמזרחי לראות סוגים שונים של פירות שאנחנו
אוכלים ,וזה הזמן לבוא ולראות איך זה שבמדינת ישראל שהיא
קטנה בגודלה.
קרן אקרמן  :מצליחים לגדל כזה מגוון רחב.
אפי שטנצלר  :נכון מאוד.
קרן אקרמן  :אפי שטנצלר ,יו"ר קק"ל תודה רבה לך.
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אפי שטנצלר  :תודה רבה ובואו לטעום וליהנות.
קרן אקרמן  :אז בדיוק זה ,אתם מוזמנים היום לחוות המטעים
עד השעה אחת וחצי שם יש ביתנים ודוכנים שיציגו את ממצאי
המחקרים ,וגם תוכלו לבחון ולטעום מהגידולים והזנים החדשים
ולקבל שם הסברים .כולכם מוזמנים.
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