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 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 צפוןמחוז 

 שירות ההדרכה והמקצוע
 מועצת הצמחים

  ענף הפירות
 לישראלקרן קיימת      
 מנהל המחקר החקלאי     

 
 

 2015דצמבר  06 

  16/202015והכרם לחורף  כנסי ענפי הנשירים
 , מחיםצהנהלת מועצת ה, ענפי הנשיריםבמגדלים, חברי שולחנות ל

 צוותי מחקר, מדריכים ומערכות התמך לענפי הנשירים.
 

  אקליםנושאי אגס ול -15/12/2015 נס ראשוןכ        
 זכרם של חנה ואבשלום שוורץ ז"ל ל     

 בני משפחת שוורץ.                                                                          -דבר המשפחה     08:30 - 08:40 
 . שטרן פיפרופ' ר                                  -ח התקדמות בניסוי מטע אגס צפוף "דו     08:40 - 09:20

 דני גמרסני. 'דר             - שיטת אחסון חדשה לאגסים - אוויר מבוקר דינאמי     09:20 - 09:50
 ט' ודר' מרים. זיל' ש .פרופ' דני                              - עידכונים מהשטח - 2015חירכון באגסים     09:50 - 10:30

 הפסקה    10:30 - 11:00 

 ש.ה. ליאורה 'דרו דור רחמני                  -כנת ביניים עמידה לפסילה על זן המטרה  השפעת    11:00 - 11:30 

 פרופ' דן גרלינג.            - באויבים טבעיים שימושלמגמות בהתפתחות הגישה     11:30 - 12:00 

 .ופורובגדעון ט 'דר       - השלכות אפשריות של שינויי אקלים על חקלאות ישראל    12:00 - 12:30 

 .דודיק גינזבורג מנכ'ל    - נזקי טבע ואסונות טבע בשנים האחרונות והתייחסות קנט    12:30 - 13:00 

  

  והגה'צ לנושאי גלעיניים  29/12/15נס שני כ 
 . ' וסמדר א.הזיל .מרים 'דר                  - 2016ותכנית  2015סיכום מיזם זבוב פירות בצפון     08:30 - 09:20 
 עומר קריין.דר'                    -ם השונים יתחליפי אלזודף לשבירת תרדמה במינ    09:20 - 09:40 

 רקפת שרון. 'דר                                             -הדברה של מיני "ציקדות עלים"     09:40 – 10:10 

 אמנון ארז. 'דר                                                                   -בחינת עיצוב שזיף     10:10 – 10:30 

 הפסקה    10:30 - 11:00 

 חיים ראובני. 'דר         - לגידול ידידותי בנשיריםמהדברה קונבנציונאלית מעבר     11:00 - 11:30 

 לוטם אזולאי.                     - שילוב נמטודות בממשק ההדברה של הקפנודיס    11:30 - 12:00
 .' ורני ברנסמרים זיל 'דר                -ופעילות מוע'צ טרודוקציהנאינושאי פעילות בח "דו    12:00 - 12:30 

 ..היובל עגני וסמדר א                        -בענפי הנשירים בדגש מגזר פרטי   IPMמיזמי     12:30 - 13:00 
  

 לנושאי תפוח  - 12/1/16 –כנס שלישי 
 שטרן. פיפרופ' ר                               -דילול בתפוח בעזרת חומר חדש "ברוויס"     08:30 - 09:00 
 אמנון הברמן.                                                          - פריחה וסירוגיות בתפוח    09:00 - 09:20 

 רפי לינקר. 'דר                                          -אמצעים ממוחשבים להערכת יבול     09:20 - 09:50
 משה פליישמן. 'דר                                                    -של זני תפוח  בישראלטיפוח     09:50 - 10:30 

 פסקהה    10:30 - 11:00 
 פרופ' ברוך רובין.                                                   - שימור קרקעממשק עשביה ו    11:00 - 11:30 

 ישראל דורון.                                                    -קשר עומס צבע בפינק ליידי     11:30 - 12:00

 אסף קרת.                           -יימה ועונה נוכחית עונה שנסת -שיווק תפוח     12:00 - 12:30
 ישראל דורון ושמעון אנטמן.                        - 2015הנחיות ההדרכה לפעולות ממשק בעונת     12:30 - 13:00 

 
 פרטים בהמשך  – 16/2/16 –ב"אוהלו" קצרין  כנס כרם

 5791717-205שמעון זית  lshimonz@migal.org.iפרטים נוספים:

                        shlomik@migal.org.il  5328009-050שלומי כפיר 
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