
 
 

 עמקים – 2019 "שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקותקורס "תכנית 
         

 
 ושימור קרקעתכונות, עיבוד  - 29.10.19 –י לישיום ש -  1מפגש 

 מרצה נושא שעות

  התכנסות וכיבוד קל 09:00-08:30

 ,שמשון עומר פתיחה וברכות 09:15-09:00
 מנהל אגף ירקות

הקרקע, אחיזת מים, תכונות  10:45-09:15
 והשפעתם על ממשק השקיה ודישון

 ד"ר מולי זקס

  הפסקה 11:00-10:45

 שוורץאלה כהן  שימור קרקע וניקוז –תכנון שטח   12:30-11:00

  הפסקת צהריים 13:30-12:30

 ד"ר מולי זקס השקיה, דישון ומאפייני דשנים 15:00-13:30

 
 

 אגרוטכניקה ו מיכוןעיבוד, דישון,  – 5.11.19 –יום שלישי  - 2מפגש 

 מרצה נושא שעות

 יפתח גלעדי מחזור גידולים בעיבודי קרקע 10:00-08:30

  הפסקה 10:15-10:00

 רוברטו נתן נת גידולים ויישומםזעקרונות ה 12:00-10:15

  הפסקת צהריים 12:45-12:00

 איציק אסקירה בבתי צמיחה ותטכנולוגי 14:15-12:45

  הפסקה 14:30-14:15

בגידול  שיטות אגרוטכניותהתאמת  15:30-14:30
  ירקות

 נביל עומרי

 
 
 

 משפחת הסולניים - גידולים - 12.11.19 – יום שלישי - 3מפגש 

 מרצה נושא שעות

 יואל חדד חצילגידול  09:30-08:30

  הפסקה 09:45-09:30

 שלי גנץ גידול עגבניות 12:00-09:45

  צהרייםהפסקת  12:45-12:00

 דוד סילברמן פלפלגידול  14:00-12:45

  הפסקה 14:15-14:00

 שאול גרף עגבניות לתעשייהגידול  15:30-14:15

 
 



 
 גידולי עלים,משפחת השושניים  - 19.11.19 – יום שלישי - 4מפגש 

 וסוככיים

 מרצה נושא שעות

 אלי מרגלית גידול בצל ושום 10:00-08:30

  הפסקה 10:15-10:00

 נביל עומרי גידולי עלים וכרוביים 12:00-10:15

  הפסקת צהריים 12:45-12:00

 דוד סילברמן תבליניםגידול  13:45-12:45

  הפסקה 14:00-13:45

 שחר פינקוביץ גזר ובטטהגידול  15:30-14:00

 
 

  משפחת הדלועים - 26.11.19 –יום שלישי  - 5מפגש 

 מרצה נושא שעות

אגרוטכניקה ושיטות גידול  ,פיזיולוגיה 10:15-08:30
 (אבטיחשל דלועים )דלעת, מלון, 

 שמשון עומר

  הפסקה 10:30-10:15

 בשדה פתוחומילונים  קישואים  גידול  12:00-10:30
 ובבתי צמיחה

 נביל עומרי

  הפסקת צהריים 12:45-12:00

 מוחמד אבו טועמה מלפפוןגידול  45:21-00:41

  הפסקה 14:15-14:00

הרכבות בגידולי ירקות, איכות פרי  15:30-14:15
 ייםביוט-ועמידות לפגעים א

 אמנון קורן

 
 

 בעמק סיור בשטחי ירקות - 3.12.19 –י חמישיום  - 6מפגש 
 
 

 הגנת הצומח בירקות – 10.12.19  -יום שלישי  - 7מפגש 

 מרצה נושא שעות

 שאול גרף הדברת עשבים בירקות בשטח פתוח 10:00-08:30

  הפסקה 10:15-10:00

הדברת עשבים באמצעים לא  12:00-10:15
 יםקונבנציונלי

 ד"ר רן לאטי

  הפסקת צהריים 12:45-12:00

טוקסיקולוגיה, עדכון ושארתיות  14:00-12:45
 בתכשירי הדברה

 תמר אלון

  הפסקה 14:15-14:00

שימוש בצמחים מורכבים כדרך  15:30-14:15
 קרקעלהתמודדות עם מחלות 

 ד"ר רוני כהן



 
 הגנת הצומח ומעבדה – 17.12.19  -יום שלישי  - 8מפגש 

 מרצה נושא שעות

 נטע מור הגנת הצומח בירקות בבתי צמיחה 10:00-08:30

  הפסקה 10:15-10:00

הדברה ביולוגית משולבת הלכה  12:00-10:15
 למעשה

 ד"ר שמעון שטיינברג

  הפסקת צהריים 13:00-12:00

 אופיר אטינגר מעבדה והכרת מזיקים 15:00-13:00

 
 
 
 

 חקלאות אורגנית ומבט לעתיד - 24.12.19 –יום שלישי  - 9מפגש 

 מרצה נושא שעות

 דבורים והאבקה בירקות   10:00-08:30
 

 ד"ר אהד אפיק

 אשר איזנקוט בגידול ירקות טשימוש בקומפוס 11:00-10:00

  הפסקה 11:15-11:00

 שחברי-ופא דיאבאת כלכלת המשק החקלאי 12:15-11:15

  הפסקת צהריים 13:00-12:15

 רוני אמיר קטיף ומערכי מיון ואריזה 13:00-14:00

 בוריס בורדמן ריסוס ומרססים 15:30-14:00

 
 
 

 וסיום הקורס המשך, סיכום – 31.12.19 –יום שלישי  - 10מפגש 

 מרצה נושא שעות

 אורי אדלר חקלאות אורגנית 10:00-08:30

  הפסקה 10:15-10:00

 ענת לוינגרט אייצ'יצ'יי חקלאות וסביבה   12:00-10:15

  הפסקת צהריים 12:45-12:00

 נונה ארליך שיווק ירקות בישראל 14:30-12:45

 וחלוקת תעודות סיכום הקורס, הערכה 15:30-14:30
 

 שמשון עומר, נביל עומר 
 ובת שבע בדוח

 


