
נשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין היה אורח הכבוד במרכז 
המבקרים של מו"פ )מחקר ופיתוח( ערבה תיכונה וצפונית. 
בביקורו סייר הנשיא בחממות המחקר, שם מטפחים חוקרי 

המו"פ מגוון ירקות ופרחים מזנים חדשים וכן את דגי נוי 
ואלמוגים לייצוא. בחממות הייעודיות לניסוי ופיתוח, הוצגו 

לנשיא זני פלפלים ייחודיים, חצילים רזים ומאורכים, זני 
פרחים חדשים ומרהיבים ועגבניות מסוגים שונים. בהמשך 
ביקר הנשיא בדוכני התערוכה החקלאית הגדולה בישראל 

ביומה השני. בתערוכה הפתוחה לקהל הרחב, הציגו מעל 200 
חברות מהארץ ומהעולם את פסגת הפיתוחים הטכנולוגיים 

בתחומי החקלאות, הנוי, המים, איכות הסביבה, חשמל 
סולרי ועוד. כיום מהווה התוצרת החקלאית מאזור הערבה 

כ-60% מייצוא הירקות הטריים וכ-15% מייצוא פרחי הקטיף 
מישראל. התוצרת נסמכת על עבודה ופיתוח של מו"פ ערבה 

תיכונה וצפונית. פיתוח ואקלום זנים חדשים, צבעוניים, 
טעימים ובריאים, העומדים בתקנים, יוצרים יתרון כלכלי 

לחקלאים. הנשיא אמר כי " כמי שמכיר חקלאים וחקלאיות 
יודע שחקלאות, וודאי בישראל בעת הזו היא מלחמה, מלחמה 

על מכסות המים ומלחמה על מכסות פועלים והיטלי ייצוא, 
מלחמה במזיקים ובעפיפוני תבערה ומאבק מול רשתות 

השיווק על מתח רווחים. חקלאות היא כלכלה, חקלאות 
היא ביטחון, והכי חשוב חקלאות היא עצמאות. החקלאות 
הישראלית היא קו חזית והאחריות שלנו היא לדאוג לכם, 

לחקלאים ולחקלאיות שמחזיקים את הקו הזה. אתם תמשיכו 
ללחום את המלחמה הזו ואנחנו, אנחנו נלחם עליכם"   ▲

ננעלה תערוכת החקלאות הגדולה בארץ
נשיא המדינה, החקלאות כיום בישראל, במלחמת קיום"

מעל ל-200 חברות ומפעלים, הציגו מגוון רחב של פיתוחים וחידושים בתחומי החקלאות 
השונים, בתערוכה הגדולה ביותר מסוגה שננעלה בסוף ינואר בערבה התיכונה  •

חקלאות זו ציונות. נשיא המדינה

אמיר בן יהושע וד"ר אלון ארזי הציגו את הנתונים 
 AfiFarm תוך שימוש בדוגמאות מתוכנת הניהול
וממחקרים שונים מהארץ והעולם. הוצגו דרכים 

כיצד ניתן לנתח ולשפר את שיגרת החליבה 
ופעילות החולבים וע"י כך למנוע חליבת יתר לקצר 

את זמן שהיית הפרות במכון החליבה ולשמור 
על בריאות העטין, איכות החלב ורווחת הפרות. 

במהלך היום הועלו שאלות רבות והתפתחו דיונים 
פוריים בין המשתתפים, שכללו כ-85 רפתנים 

ואנשי מקצוע מהענף.
יום עיון דומה לרפתני הדרום נערך בתאריך 26/2, 

יום שלישי, בקיבוץ אור הנר.
אפימילק תערוך כל רבעון יום עיון בנושא אחר 

בהובלת שרון קסלר.    ▲

יום עיון אפימילק
לפני כחודש התקיים יום עיון בנושא חליבה נכונה ויעילות חליבה בקיבוץ אפיקים.

היום עסק בניטור ושיפור איכות החליבה, חליבה נכונה ושמירה על בריאות העטין  •
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