
Pelbagai gimik
mengujakan•

penguTlJung

Apa menariknya MAHAsehinggakan setiap
tahun sambutan diberikan pengunjung se
luruh negara begitu hebat. Tidak kira hujan

dan kesesakan lalu lintas setiap hari pameran
berlangsung, jumlah pengunjung tidak pula su-
rut. .

Setiap hari, pasti dada akhbar dan liputan
berita mengenai pameran itu akan memapar
kan gambar atau rakaman video pengunjung
yang berpusu-pusu mengerumuni ribuan gerai
pameran terutama yang menjual buah-buahan
berkualiti.

Sebenarnya MAHA memang ada kekuatan
tersendiri. la menjadi petunjuk betapa industri
pertanian terus relevan dan menarik perhatian
pengunjung.

Saji pameran, elemen hiburan
Dalam edisi kali ini, elemen tarikannya terus
ditambah bail<. Selain komitmen untuk me
mastikan pengunjung yang hadir bukan sekadar
disajikan dengan pameran, elemen hiburan
yang meliputi semua peringkat usia menjadi
keutamaan.

Selama dua tahun sejak MAHAedisi keenam
pada 2010, tentunya banyak inovasi berjaya
dihasilkan dan ia tentulah tarikan utama kali ini

yang jelas memfokuskan
perkembangan teknologi da
lam pertanian.

Ketua Pengarah Institut
Penyelidikan dan Kemajuan
Pertanian Malaysia (MARDI),
Datuk Dr Abd Shukor Abd
Rahman, berkata pameran
bertema laman turut diper
kenalkan kali ini dengan tu
juh konsep berlainan dise
diakan iaitu Laman Flori
kultur, Laman Herba, Laman
Sayur-sayuran, Laman Padi,
Laman Perikanan, Laman
Nanas, Laman Jentera dan
Laman Ternakan.

"Sertma laman ini akan kekal di MAEPSselepas
MAHA. la akan terus dibuka untuk lawatan
umum. Cuma kami belum pasti berapa hari dan
berapa lama ia akan beroperasi setiap minggu.
Mungkin dibuka setiap hari.

"Tapak gerai istimewa kepada generasi muda
juga ada kali ini. la akan menonjolkan kejayaan
40 usahawan muda dalam industri pertanian.
Bukan itu saja, aktiviti kebudayaan dan produk
dari 13 negeri juga ada dalam pameran kali ini.
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Pameran rangka paus
"Pelbagai gimik diketengahkan kali ini dan pas
tinya mengujakan semua. Pameran rangka ikan
paus besar serta akuarium oleh Jabatan Per
ikanan serta tanaman labu dan tembikai besar
di Laman Sayur.

"Sebelah malam akan dilimpahi sinaran lam
pu dengan kesan khas menambah seri di 'ICT
Park'. Ada juga rumah burung walit dan per
tandingan burung serama di Laman Ternakan.
Paling menarik, ada pelbagai jenis makanan
disediakan sama ada dari dalam dan luar ne
gara," katanya.

Tidak sah jika pameran mengenai .pertanian
jika tidak ada durian. Seperti biasa, akan ada
parti durian yang menghidangkan raja buah ini
di bazar buah-buahan.

Bagi kaki pancing, akan ada pertandingan
memancing terbesar diadakan dan fokus utama
tentunya mempamer dan menjual produk per
tanian berteknologi serta berinovasi tinggi.


