
    
  

                  
 

  2019עונת ל אדמה באגוזי מחקרים סיכום כנס

 2020 לשנת חקרמהתכניות  והצגת
 

  2019עונת ל לכנס סיכום מחקרים באגוזי אדמההנכם מוזמנים 
 .2020מחקר לשנת הוהצגת תכניות 

 מול קיבוץ גן שמואל ,בגרנות 'דגן'באולם הכנס ייערך 
 .08:00שעה מה החל, "ףתש אדרב 'ט - 5.3.2020 ,ישיחמביום 

 :בתכנית

  וארוחת בוקר קלה התכנסות - 08:00
 2020הגידול והמו"פ לקראת  ,סקירת הענף - 08:30

 אגוזי אדמה ה לייצור ושיווק שלמועצהפיני מהר"מ, מנכ"ל  -    
 ד"ר און רבינוביץ, מדריך אגוזי אדמה ארצי -    

  2019סיכום  -אפיון כתמי שוקולד וגרב רשת בבוטנים בתחילת שלב היווצרות התרמיל  -  08:45
 החקלאי המחקר מנהל ,חגי יסעורד"ר  - 2020-ל ותוכנית    

  2020-ל ותוכנית 2019סיכום  -הדברת עשבים קשי הדברה באגוזי אדמה  - 09:00
 מנהל המחקר החקלאי ,חנן אייזנברג פרופ' -    

  2019סיכום  -פיתוח קווי אולאית גבוהה בכירים ומשופרי תרמיל לייצוא בקליפה  - 09:15
 ד"ר רן חובב, מנהל המחקר החקלאי -    

 2020-ל ותוכנית 2019סיכום  -קווי נגזרת שלו מטיפוס אולאית גבוהה להשוואה של הזן חנוך  - 09:25
 רן חובב, מנהל המחקר החקלאי ד"ר -    

  2020-לתוכנית  -גבוהה על בסיס הזן חנוך  אדמה מסוג אולאית מבחני זנים של אגוזי - 09:35
 החקלאי מנהל המחקר ,רן חובב ד"ר -    

 אורן בוכשטב, יח"מ - 2020-ל תוכנית -וי הטיפוח החדשים ותצפית זנים חצי מסחריים של ק - 09:40
 חישה מרחוק והגדלת יעילות ניצול המים בגידול אגוזי אדמה על מבוססות הת השקיה והנחי - 09:45

 'מן השקיהחברת ', אלון חורש - 2020-לותוכנית  2019סיכום  -    
 השדה או שדות שונים באותו האזור מיפוי עקת מים באגוזי אדמה לאורך הזמן ובין חלקים שונים של - 10:00

 ד"ר עופר בארי, חברת 'מן השקיה'  - 2020-ל תוכנית -בעזרת חישה מקרוב וחישה מרחוק     
 רן בוכשטב, יח"מאו - 2020-לותוכנית  2019סיכום  -חיטוי סולרי להדברת מחלת הרשת באגוזי אדמה  - 10:15
 הפסקה - 10:30
 ד"ר רן חובב, מנהל המחקר החקלאי - 2020-ל תוכנית -מבחן זנים לעמידות שדה כנגד קשיון רולפסי  - 10:45
 הפחתת נזקי קשיון רולפסי באגוזי אדמה על ידי ממשק הדברה של הפחתת ריסוסים ושימוש - 11:00

  2020-לותוכנית  2019סיכום  -סולרי משולבים בזנים עמידים  בחיטוי   
 מו"פ צפון/מיג"ל ,מרי דפני יליןד"ר  -  

 באגוזי אדמה: מחלת הכתמים האפורים בתרמילים הנגרמת ע"י טלרומיצסבידוד זיהוי והדברת מחלות  - 11:15
 מנהל המחקר החקלאיד"ר עומר פרנקל וד"ר יפת בן יפת,  - 2020-לותוכנית  2019סיכום  -סיוליתנסיס     

 יח"מ ,אורן בוכשטב - 2020-לותוכנית  2019סיכום  -הקטנת אילוח תרמילים בטלרומיצס  - 11:30
 דודי שמש, שה"מ - 2019סיכום  -השפעת ההשקיה על רמת אפלאטוקסינים בבוטנים  - 11:45
 מניעת זיהומי או ל השפעת ההשקיה על רמת אפלאטוקסינים בבוטנים ופיתוח אמצעים לצמצום - 12:00

 ד"ר אדוארד סיונוב, מנהל המחקר החקלאי - 2020-לותוכנית  2019סיכום  -באגוזי אדמה  אפלאטוקסינים   
 ככלי לקבלת החלטות לבחירת החלקה המיועדת ,הערכת פוטנציאל אילוח הקרקע במחוללי יבללת ורשת - 12:15

  אורן בוכשטב, יח"מ - 2020-לותוכנית  2019סיכום  -צורך ליישם חיטוי קרקע ללגידול ו      
 מניעת עיכובי גידול הנגרמים ממחסור בפטריות מיקוריזה באמצעות שימוש בתכשירי מיקוריזה  - 12:30

 אורן בוכשטב, יח"מ - 2020-ל ותוכנית 2019סיכום  -    
 אורן בוכשטב, יח"מ  - 2020-לתוכנית  -הדברה כימית  -פיתוח שיטות להקטנת נזקי המלדרה באגוזי אדמה  - 12:45
 ועדה המקצועיתובדיון סיכום  - 13:00

 

 בברכה,

 ד"ר און רבינוביץ עופר גורן
 מדריך אגוזי אדמה ארצי   מנהל תחום גידולי שדה

 
 050-6241601שבע בדוח, נייד: -: בתתארגוני מרכזת

  

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 אגף אגרואקולוגיה וגידולי שדה

 


