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   צפון     מו'פ     כנסי
בקצרין)      יין     (וכרם     פינה      בראש17  20/  2016     לחורף     הנשירים     בענפי

בעיקר     תפוח     לנושאי    31/1/17     שלישי     כנס

קריין -      דר' עומר               הח8טה תומכת מערכת פיתוח – חנטים   די8ו8  08:30-  09:00

בג8י8 מים מנכ'8 – נוי  רפי     -       בעיקר 8נוטעים משמעויות – המים  8חוק27    תיקון 09:00 - 09:30

  הברמן -      אמנון                                                 בתפוח וסירוגיות פריחה    09:30 - 10:00

  סמך -      פרופ' א8ון                                  בתפוח חנטים נשירת מנגנון הבנת    10:00 - 10:30

    הפסקה10:30  -11:00

צבן -      שאו8          והש8כותיה העסקית סביבהה ואגס: שינוי תפוח    11:00 - 11:40

    נאור  שנים!           -      דר' עמוס8 ניסוי סיכום – בתפוח מופחתת     השקיה 11:40 - 12:10

וס. איד8ין  דר' מ. זי8ברשטיין )                -    2016 (פעי8ות הפירות הזבוב ממיזם    חדשות 12:10-  12:30

אברון גרינב8ט -      יע8           השונים במינים תרדמה שבירת 8טיפו8י   הנחיות  12:30-  13:00

 28/2/2017   ב"אוהלו" קצרין   כרם     כנס
יןאקר דר' עומר-   הענבים איכות ע8 והשפעתה בכרם טבעית שונות 09.00  - 09.30
הרכבי -   ערןהיין בכרם די8ו8 נסיונות סיכום09.30  - 10.00
סוביניון קברנה ש8 מק8ונים יינות השוואת  10.00  - 10.30 סריג אמיר   -          
נדב -   דר' איתמרהיין בכרם מדייקת השקיה10.30 -  11.00
הפסקה11.00 -  11.30

ד.י8ין -   דר' מרי כה עד 8מדנו מה – הגפן כשותית11.30  -  12.00

נאור -   דר' ורד  יין בענבי צהבון נזקי 8הקטנת ככ8י חיידקים12.00  -  12.30
ס8ע דר' נועה   - נגיפים 8זיהוי מתקדמות ריצוף בשיטות שימוש12.30  -  13.00      
שרון -   דר' רקפת   הגפן ש8 הקימחית והכנימה אק8ים שינויי13.00  -  13.30

נוספים     פרטים

      shimonz@migal.org.i  l052-5791717  זית   - שמעון

      shlomik@migal.org.il050-5328009 כפיר  -  ש8ומי
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חדש !!

:כניסה למידע מעודכן על הרצאות שהיו בכנסים, תקציריהן ויומן אירועים של מו'פ צפון     
 )www.mop-zafon.org.il  א. להקיש בגוגל בעברית : "מו'פ צפון" (או 

  ב. לבחור "מו'פ צפון: עמוד הבית" 
  ג. להכנס ל"ספריה" (בשורה שמתחת לתמונה) ולבחור תחום (במקרה שלנו "נשירים" או "כרם")

 לעבור ל- "אירועים" (בשורה שמתחת לתמונה)–  ד. לאירועי מו'פ 

 דף פייסבוק של המו'פ נמצא באוויר זה כחצי שנה–ו- "למחוברים"  

                       

2

http://www.mop-zafon.org.il/

