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 כנס מקוון בנושא התפוח
 מו"פ צפון במסגרת סדרת כנסים שבועית מיגל ועם חוקרי 

 

 ללא תשלום  - 13:00החל מהשעה  2021.2.2יום שלישי 
 

מו"פ צפון, ארגון המחקר והפיתוח של הייצור החקלאי בצפון, במכון המחקר מיגל, של החברה לפיתוח  
בנושאים שונים של המחקר החקלאי היישומי, ההרצאות משודרות   הגליל, ממשיך בסדרת כנסים מקוונים,

 ללא עלות.  הצפייהשל מו"פ צפון, ובערוץ היוטיוב בדף הפייסבוק  ,  13:00בכל יום שלישי, החל משעה 
 

מהם מטופחים בהרי הגליל   95%דונם, כאשר  30,000-שטחי מטעי התפוחים בישראל משתרעים על פני כ
שופרה איכות התפוחים, פותחו מודלים במים ודישון ויושמו  מו"פ צפון,חדשניים בוהגולן. הודות למחקרים 

   . שיטות להגדלת היבול ולחסכון בידיים עובדות
 

יעול  פותחו מודלים יישומים ל, מסגרת מחקרי החדשנותאומרת: "ב יהלום, מנהלת מו"פ צפון-חיה רק
.  שיפור עיצוב העציםלעשתה עבודה נרחבת סירוגיות. נהמצום והפחתת יצ ,יבול ה שיפורבמים  השימוש

מקלה על הקטיף ומביאה לחיסכון   השיטה חושפת הפרי לתאורה דבר המשפר את צבעו וטעמו של הפרי,
ההדברה  יפיתוח בנושאהמחקר והנמשך  בידיים עובדות, אשר כידוע חסרות תמיד בענף החקלאות. כמו כן,

 . " בטכנולוגיות חדישות הידידותית לאדם ולסביבה
 

התפוח, יועברו שתי הרצאות של ד"ר  בנושא כנס , 20212.2. -במסגרת הכנסים המכוונים יתקיים ב
עומר קריין על קבלת צבע בקריפס פינק ודילול תפוח והרצאה של שמעון אנטמן על שתלנות חדשה  

 בתפוח.  
 

)בהערות   להשיב לשאלות ,בזמן ההרצאות ,און לייןנמצאים בכנסים המקוונים החוקרים המרצים 
הודות לתקציבים ציבוריים. ,  מתבצעים במו"פ צפון, המחקרים המוצגים (.בפייסבוק בתחתית חלון ההרצאה

לציבור הרחב ולחקלאים וכחלק  להפצת הידע באמצעות מיזם הכנסים מו'פ צפון מגשים את מחוייבותו 
 אינטגרלי ממהות עבודת המחקר והפיתוח לטובת חקלאי ישראל והצפון. 

קינואה כגידול שדה חדש, השקיה מאוחרת בכרם יין, תכנית  שאים שיוצגו בכנסים הקרובים:בין הנו
    ועוד.בגלעיניים אינטרודוקציה 

 
, ארגון המחקר והפיתוח החקלאי באזור הצפון, הוא המו"פ האזורי הפריפריאלי הגדול בישראל מו"פ צפון

אקלימיים שונים ועוסק בקשת נושאים נרחבת   אוי הפרוש על פני מרחב גדול, המאופיין במגוון אזורים ג 
 ומגוונת בהתאם לצרכים לקידום החקלאות בצפון.  

 
 ההשתתפות בכנסי מו"פ צפון ללא עלות ואין צורך בהרשמה מוקדמת. 

 צפון קישור לדף הפייסבוק של מו"פ 

 https://www.youtube.com/channel/UC8fI8T5YmOorNepUlB2jgwA -קישור ליוטיוב של מו"פ צפון
 
 

 6953508-04 -אורטל אסולין  -מו"פ צפון  -לפרטים נוספים 

 

 
 

https://www.facebook.com/1017728611651427/posts/3555528517871411/?d=n
https://www.facebook.com/1017728611651427/posts/3555528517871411/?d=n
https://www.facebook.com/1017728611651427/posts/3555528517871411/?d=n
https://www.youtube.com/channel/UC8fI8T5YmOorNepUlB2jgwA

