
  
 מקווןיום עיון הזמנה ל

  שקדגידול ב הוטכנולוגי חדשנות

6.1.2021 
 , ZOOM-ה באמצעותיערך שימקוון ליום עיון נים זמומהנכם 

 כ"ב בטבת תשפ"א ,6/1/2021, רביעייום ב

  :סדר היום
 מנהל אגף בכיר ענפי שירות וסביבה חקלאית - חיים תג'ר -דברי פתיחה  - 10:00

 מנהל תחום מיכון וטכנולוגיה - רוני אמיר 
 ראש שולחן שקד במועצת הצמחים -ן גאמיר מע 

 מנחה היום: נזאר עבד אלאהדי, שה"מ

 השקיה מושב
 'ישראל פיטק'מנהל שוק , עמית שילוני - קבלת החלטות השקיה מיטביות בשקד על בסיס חיישני צמח - 10:10
  'סאטוראס'מיה, אגרונום ראשי, -ד"ר אבישי אבני - שימוש בחיישנים המוטמעים בעץ להשקיה מדייקת בשקד - 10:25
  Conserwaterניר אוחנה,  - מלאכותיתמשלבת בינה ה ,מערכת חישה מרחוק גלובלית - 10:40
 הפסקה - 10:55

 הגנת הצומח מושב
 scarecrow אורי גלנדר, - ניטור חכם - 11:05
 שגיא פנקס, גש"מ - לניהול חקלאי מתקדם G.I.Sפלטפורמת  - 11:20
 הדברה, ענף ההדרים,גלעד גפן, מנהל  - ריםתיכוני בהד-זבוב הפירות היםכנגד מערכת תומכת החלטה לריסוס  - 11:35

 מועצת הצמחים              
 , שה"משאול בן יהודהד"ר  - תוח ממשק הדברה חדשני וידידותי לסביבה במטעי השקדיפ - 11:50
 הפסקה - 12:05

 מיכון מושב 
 ירדן ריקלין, משק ריקלין, מגדל וקבלן ניעור -עגלה לפריקה מהירה  - 12:15
 גד"ש עין חרוד מאוחד אחראי מטעים,  ארי, בן עירא – צד מתקפלתמכסחת  - 12:25
 גיא רילוב, חוות מקורה - ייעודית למטעים ,מכסחת חדשה - 12:35
 ש הר חברון "מנהל גדו אגרונום ,אודי בן ארי - ניקוי ואיסוף בשטחמערך  - 12:45
 וקבלן עבודות במטעים מגדל ,כפיר עפרוני - התייעלות בממשק ההדברה במטעים - 12:55
 הפסקה - 13:10

 מושב טכנולוגיה
 נציג 'רשף תעופה' - סקרים למטעים ולגד"ש באמצעות צילומי אוויר ממטוס ברזולוציה גבוהה - 13:20
 יונתן הורוביץ, מנכ"ל 'סופטרייד' - אוטונומיה בחקלאות - 13:35
 'פילדאין, 'ניצן ברגר – חוות חכמותפלטפורמה לניהול  - 13:50

 

 להרשמה לחצו כאן :יש להירשם בקישור
 בלבד. לנרשמיםסמוך למועד קישור לזום יישלח 
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