
 

     

   
                   

 
 

 
 

 כנס דיווחי מחקרים

 2019עונת  - ענף הכותנהב

 .2019 שנתשנערכו ב בכותנהמחקרים ה דיווחילכנס מתכבדת להזמינכם כותנה ההנהלת ענף 
  הכנס יתקיים באולם הכנסים שבמשרד החקלאות בבית דגן

 .08:00, החל מהשעה ף"שת-ה שבטב 'י ,2020ואר פברב 5 - ירביעביום 

 ת:כניובת

 קפה וכיבוד  ,התכנסות 08:30-08:00
 "מ שה ,עופר גורן - פתיחה ברכות ודברי  08:45-08:30

 מועצת הכותנה  "למנכ, אורי גלעד -    

 מחלות קרקע בכותנהמושב ראשון: 
 עופר גורן יו"ר המושב: 
 ד"ר און רבינוביץ'  - מקרופומינה בכותנה באמצעים אגרוטכנייםהפחתת נזקי  09:15-08:45
  דודי שמש - תצפית חוות עכו - השפעת כרב צנון חורפי על מקרופומינה בכותנה 09:30-09:15
 ד"ר אופיר דגני  -מיידיס בכותנה ובתירס מ. -ו . פזואולינהקרקע מהיחסי הגומלין בין מחלות  09:45-09:30
 האינטראקציה בין הפתוגן, הצמח והסביבה   -מקרופומינה בכותנה  10:00-09:45

   ד"ר רוני כהן - עיקרי הממצאים ומבט לעתיד -               
 וכיבוד  הפסקה 10:30-10:00

 כותנה ממשק גידולזנים ו: שנימושב 
 מתניה צונץ יו"ר המושב: 
 עופר גורן  - 2019כותנה   -מבחן זנים ארצי  10:45-10:30
 יחיאל טלד"ר  - סקירת זני מכלוא, חב' הזרע 11:00-10:45
 עידו טל - סקירת זני פימה, חב' זרעי ישראל 11:15-11:00
 בועז נוי  - מרווחי שורות בכותנה 11:30-11:15
   קלמיפוי גובה בשדות כותנה באמצעות טכנולוגיות מידע וחישה מרחומתודולוגיה  11:45-11:30

 ד"ר יפית כהן  - 
 אריה בוסק  – פולי פיקס בפימהיטהשפעת  12:00-11:45
 מיכל אקסלרוד  – השוואת שיטות ריסוס בשלבי גידול שונים בכותנה 12:15-12:00

 הפסקה, כריכים ושתייה  12:30-12:15
 ענת לוינגרט –מן השימוש במים ודשן בחקלאות ישראל על ציר הז: הרצאת אורח 13:00-12:30

 הגנת הצומח: שלישימושב 
 מיכל אקסלרוד יו"ר המושב: 
   מיכל אקסלרוד -  עבודות צוות שדה 13:15-13:00
 רמי הורביץ  ד"ר -עיקריים ה כותנה המזיקי של  הדברההלתכשירי עמידות הממשק  13:30-13:15
 אלי הררי  פרופ' - במבנה הפרומון לשיטת בלבול זכריםשינוי  13:45-13:30
 )פרופ' ברוך רובין( ידידינון  – בכותנה  התמודדות עם עשבים קשי הדברה 14:00-13:45
 ד"ר רן לאטי -הדברת עשבים בכותנה באמצעים לא כימיים חדשים 14:15-14:00

 משוער  סיום 14:30

 בברכה,       
 עופר גורן                                                              

  מנהל תחום גידולי שדה                                                                                                                         
 6241601-050שבע בדוח, רכזת הדרכה, נייד: -: בתיריכוז ארגונ 

  

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע 

 גידולי שדה אגף אגרואקולוגיה ו

 המועצה לייצור  
 ושיווק כותנה בע"מ 


