ענף בכותרות

מכירת פרים ושיאים חדשים
שיאים חדשים נרשמו במכירת הפרים השנתית של 'מרעה גולן' ו'צמח תערובות' ,כ 130 -בוקרים מרמת
הגולן ,הגליל ואזורים נוספים בארץ השתתפו במכירת הפרים השנתית של אגודת מרעה גולן בחסות צמח
תערובות מבית צמח מפעלים אזוריים ומשקי עמק הירדן •
במכירה הפומבית אשר התקיימה זו השנה הרביעית ,נרשמו
שיאים חדשים במספר הפרים שנמכרו ,איכותם וסכומי
המכירה ,אשר האמירו מ 20-אלף  ₪עבור פרים צעירים.
"הבשר הטוב ביותר מתחיל בבעלי החיים הטובים ביותר",
אומר שי זרביב מנכ"ל 'אגודת מרעה' והוסיף" :פרי הגולן
מתאפיינים בעמידות גבוהה לתנאי השטח הקשים ומזג
האוויר הקיצוני ,אשר חם מאוד בקיץ קר מאוד בחורף .לצד
העמידות מתאפיינים הפרים בהורשת קצב גדילה ,שיוש גבוהה
של הבשר ,ומזג טוב"" .פרי הרבייה שלנו מיועדים לחיות עם
העדרים הרועים בשטח ,על כן יש חשיבות רבה שיהיו להם
תכונות אופי טובות לצד הורשת קצב גדילה ואיכות הבשר",
הסביר אחד הבוקרים באירוע .אגודת 'מרעה גולן' הוקמה לפני

כחמש שנים על ידי קבוצת בוקרים מרמת הגולן ,במטרה לספק
לצרכנים בשר בקר טרי מקומי ובאיכות שטרם נראתה בארץ.
העגלים נולדים וגדלים בשטחי המרעה של רמת הגולן .התזונה
לה זוכים ותנאי הגידול המאוחרים יותר הינם אופטימאליים
ועומדים בדרישות המחמירות של תקן 'חי בריא'" .צמח
תערובות אימצה את אגודת מרעה גולן ,ממש מהרגע הראשון"
מספר דני ברץ ,מנהל ענף מעלי הגירה בצמח תערובות" .אנו
חולקים עם האגודה את אותם ערכים של קידום התוצרת
המקומית ,תוך שמירה על רווחת בעלי החיים ,כך שהחיבור
היה מאוד טבעי .לשמחתנו שיאי המכירות והאיכות שנרשמו
השנה מדברים בעד עצמם והינם פועל יוצא של שיתוף הפעולה
המופלא בין מפעל המזון למגדלי הבקר"▲ .

מאות חקלאים בכנס מילובר השנתי
מאות חקלאים נכחו בכנס הלקוחות של
מילובר ענקית תעשיות המזון לבעלי חיים,
בהשתתפות בן כספית וד"ר אייל דורון
שנערך השבוע (• )9/10
הכנס המסורתי ללקוחות מילובר נערך באחוזת סנדרין
בקיבוץ רגבה ,משתתפי הכנס זכו לשמוע הרצאה מפי
דוקטור אייל דורון ,חוקר מרצה ומפתח חשיבה יצירתית
ומוכנות למאה ה 21-ולאחר מכן עלה על הבמה בן כספית
העיתונאי והפרשן המדיני פוליטי בהרצאתו "לפצח את
ביבי" .בפתח הכנס ברך מנכ"ל החברה אורי לופט את
הנוכחים" :שמח ומתרגש לפתוח את הכנס השנתי של
מילובר ובעיקר לראות אולם מלא בחקלאים המעידים על
כוחה של החקלאות בישראל .מילובר המאגדת תחתיה את
כלל החקלאים מכל הענפים ומכל המגזרים ,מובילה מהלכים
משמעותיים עבור כלל החקלאים ,שמטרתם לשפר ולשמור

מנכ"ל החברה אורי לופט ובן כספית

על החקלאות והחקלאים בישראל .במילובר צועדים כל
העת עם הפנים קדימה לשכלול תוצרת איכותית ,שירות
מעולה ללקוחותינו ומביאים בשורה של קדמה וטכנולוגיה
לתחומינו .תודה על נוכחותכם והבעת האמון לאורך
השנים▲ ".
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