כנס גליל מזרחי

חדשנות בחקלאות 2018
הנכם מוזמנים לכנס ההשקה של
המרכז לחקלאות חכמה גליל≠גולן
בנושא חקלאות חדשנית∫ מזונות על¨
גידולים חדשים וטכנולוגיות מתקדמות
≠ הצצה אל חקלאות העתיד

יום ד‘¨ כ“ט שבט
תשע¢ח ∏±¥Æ≤Æ±
במלון גליליון

07:45 - 08:15

התכנסות

8:15-10:00

מושב ראשון  -חקלאות מדייקת ומבט לחקלאות העתיד

8:30
8:40
8:55
9:10
9:20
9:30
09:55 – 10:15

10:15-11:50
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:40
11:50-12:10

12:10-13:40
12:10
12:20
12:45
13:00
13:15
13:30

14.2

פתיחה :ראש מוא"ז גליל -גיורא זלץ ,ראש מוא"ז גולן  -אלי מלכה ,יו"ר פיתוח הגליל  -אורי דורמן
אבישי לוי ,מנכ"ל מיגל; הצגת המרכז האזורי לחקלאות חכמה ,ומחלקת החקלאות המדייקת במיגל.
ד"ר מיכל לוי ,סמנכ"לית בכירה למינוף המו"פ החקלאי בישראל ,משרד החקלאות; העצמת החדשנות בחקלאות -
הזדמנויות מימון ממשלתיות.
ד“ר ניצה קרדיש ,מנכ“לית טרנדליינס אגטק; עולם הסטרטאפים והחקלאות היום :מבט כללי ו"כוכבי החקלאות
המדייקת".
רון שני ;AKOL ,חקלאות חכמה במאה ה.21-
קלמן קאופמן יו"ר מרכז כנרת לחדשנות ויזמות בתחום האגרו-טק; מטריית החדשנות בתחום האגרו-טק ממזון על
ועד רחפנים לחקלאות מדייקת.
ינקי מרגלית ,יזם ומשקיע הייטק; מבט גלובלי :מטכנולוגיות העתיד לחקלאות העתיד  -פנינו לאן?
הפסקה

מושב שני  -גידולים חדשים
משה פרץ ,מנכ“ל חברת היצוא "אביב"; גידול פרחים אחרים ליצוא  -הסתכלות מקרו על השוק העולמי ,אתגריו
והיצעיו לחקלאי הישראלי.
ד"ר גיל שלו ,מנכ“ל אקווינום; גד"ש מועשר בחלבון :קינואה ,לוביה ועוד גידולים אחרים.
ד"ר ניר דאי מכון וולקני ,ד"ר גיא תמיר מו"פ ההר המרכזי; גידול אוכמניות ,פטל ותות שדה בגליל ובגולן.
ד"ר יפתח ואקנין מכון וולקני; גידולים אחרים גם לצפון :גדילן ,אקליפטוס ,מורינגה ועוד.
פרופ' נתיב דודאי ,מנהל המחקר החקלאי נווה יער; פיתוח צמחי תבלין ,מרפא ובושם  -לצאת מהקופסא.
ד“ר דורון הולנד ,מנהל המחקר החקלאי ,נווה יער; טיפוח נשירים מוקדמים להתאמתם ליצוא.
אלקנה בן ישר ,מנהל מו"פ צפון; פיתוחים חדשים מהמו"פ  -למגדל.
הפסקה

מושב שלישי  -מגידול לתעשייה
שאול צבן ,מנכ“ל צנובר; מבט על כלכלת הקנביס.
פרופ' דדי מאירי ,הטכניון; מחקר בקנביס  -לאן פני העתיד?
ד“ר אופיר בנימין ,מכללת תל-חי; שימוש בפחת חקלאי ליצירת מזון על תזונתי – קמח תפוחים.
ד“ר ירון יהושע ,המרכז הביוטכנולוגי לאצות ,אונ‘ בר אילן; גידולי האצות בישראל :ביוטכנולוגיה ,מוצרים ותעשייה.
נועם ושחר בלום ,חוות צברי אורלי; הצבר הצבעוני החדש :מזון העתיד לתעשיה ,לפרי וירק טרי.
דרור תמיר ,מייסד ,שותף ומנכ“ל חרגול-פודטק; מוצרי מזון העתיד – מחרקים?

לינק להרשמה https://goo.gl/forms/vqZ4TO9ujYGVi3cJ2 :או סרקו את הקוד
הכנס ללא עלות ,מספר המקומות מוגבל • ועדה חקלאית גולן טל' 04-6851017

