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27.12.2020 
 

 כנס מקוון בנושא בקר וצאן 
 במסגרת סדרת כנסים שבועית של מו"פ צפון

 

 13:00, החל מהשעה 5.1.2021יום שלישי, 
 

של   ,במכון המחקר מיגל החקלאי באזור הצפון, של הייצור  פיתוח המחקר וה ארגוןמו"פ צפון, 
  מחקר החקלאי ב  שוניםבנושאים   ,לסדרת כנסים מקווניםן מזמי   ,החברה לפיתוח הגליל

 .  פ צפון "בדף הפייסבוק של מו,  3:001 החל משעה , בכל יום שלישי ההרצאות ישודרו , שומי י הי
 

 , יתקיים כנס בנושא בקר וצאן, במסגרתו יועברו הרצאות של 5.1.2021 -ב
 : השפעת תאורה על בקר וצאן והזנת בקר בקינואה. יםד"ר אביב אשר, בנושא

 
עת זו, את הכנסים המסורתיים המתקיימים בכל שנה בעונת החורף  הכנסים המקוונים מחליפים ב

החוקרים המרצים יהיו און ליין  . תחוםשלוש הרצאות באותו -שתייםתתקיימנה כנס בכל  במו"פ צפון.
יהיה לצפות   ניתן לאחר מכן (. בזמן ההרצאות להשיב לשאלות )בהערות בתחתית חלון ההרצאה

 דרך האתר(.  גם כנסי לה אפשר  פון )פ צ"בהרצאות בערוץ היוטיוב של מו 
וזיהוי גנטי של פטריות כמהין, קינואה כגידול  בגידול חידושים  :הבאים  כנסיםנושאים שיוצגו ב בין ה

, שיפור חדשני לקבלת  שתלנות חדשה בתפוח, קבלת צבע בתפוח מזן קריפס פינקשדה חדש, 
  נשירים חדשים ועוד.  תכנית אינטרודוקציה לאקלום זני , בכרם יין  השקיה מאוחרתפרחי אדמוניות, 

 
המחקרים המוצגים בכנס מתבצעים במו"פ צפון הודות לתקציבים ציבוריים. באמצעות מיזם הכנסים  

המקוונים, הציבור הרחב והחקלאים בפרט שותפים לידע, כחלק מהמחויבות של המו"פ להפצת  
 פיתוח לטובת חקלאי ישראל והצפון. הידע וכחלק אינטגרלי ממהות עבודת המחקר וה 

 
המו"פ האזורי הפריפריאלי הגדול   הוא, פיתוח החקלאי באזור הצפון ההמחקר ו  ארגון מו"פ צפון, 

בקשת   המאופיין במגוון אזורים גיאואקלימיים שונים ועוסק הפרוש על פני מרחב גדול בישראל
 .  החקלאות בצפון  נרחבת ומגוונת בהתאם לצרכי  נושאים

 
 . ללא עלות ואין צורך בהרשמה מוקדמתמו"פ צפון  נסי תפות בכההשת

   של מו"פ צפון  קישור לדף הפייסבוק
 

 6953508-04 -אורטל אסולין  -מו"פ צפון  -לפרטים נוספים 
 
 
 

 6930530-04  - ות יעל שביט תקשור  - פרטים לעיתונאים

 

https://www.facebook.com/1017728611651427/posts/3555528517871411/?d=n
https://www.facebook.com/1017728611651427/posts/3555528517871411/?d=n

