
     
                  

 
 

 

 בגידולי פלחה קיץ כנס דיווחי מחקרים

 2021עונת 
 

 .2021פלחה קיץ לעונת הנכם מוזמנים לכנס דיווחי מחקרים וניסויים בגידולי 
  הכנס יתקיים באופן פרונטלי באולם הכנסים שבמשרד החקלאות בבית דגן,

  07:45, החל מהשעה בתשפ" טבת' בג, 5.1.2022 – רביעיביום  ובמקרה הצורך גם ב'זום',

 
 בתכנית:

  
 התכנסות 07:45

  עופר גורן, שה"מ  - דברי פתיחה  08:15-08:00
   דויד לוי, ארגון עובדי הפלחה - 
  אור רם, שה"מ - 

 בר, מנהלת תחום יבוא, משרד החקלאות יעל בודניק - מגמות ביבוא תוצרת גידולי שדה לישראל 08:35-08:15

 רוחי רבינוביץ' - (Spodoptera frugiperdaית הרסנית )נגדודמזיק חדש בישראל:  08:55-08:35

  אסף אבנרי -פיתוח ושיפור ממשק השקיה בחימצה  09:15-08:55

 שימוש במידע ספקטרלי להערכת פוטנציאל המים בעלה, ביבול ובשלב  09:35-09:15

 ד"ר איתי הרמן -הגידול של חימצה  

 דודי שמש - התמודדות עם פגעים קשי הדברה בחימצה 09:55-09:35

 רוחי רבינוביץ' - על נגיעות כשותית בחימצה XLהשפעת חיטוי זרעים בתכשיר אפרון  10:15-09:55

 הפסקה 10:35-10:15

 האם דגני הקיץ פיתחו עמידות לקוטלי עשבים?  10:55-10:35

 פרופ' ברוך רובין -רור הכשל בהדברת דגני קיץ בישראל יב                               

 אור רם -מבחן זני אבטיח לפיצוח  11:15-10:55

באבטיח  חישה מרחוקידי  על ומדידת יבול  ,משטרי השקיה ובקרתה בעזרת טנסיומטרים  11:35-11:15

  אריה בוסק -לפיצוח 

 ליאור גבר - לפיצוחיישום קוטלי מחלות למניעת התמוטטות מוקדמת של גידול אבטיח  12:15-11:35

 יפתח גלעדי -בחינת גידול טף כגידול מספוא בעמקי המזרח ובתנאי סביבה קשים  12:35-12:15

 אור רם -חמניות לפיצוח ב ם ועומדיםמבחן זני 12:55-12:35
   סיום משוער 13:00

 חשוב: 
 .בהתאם למגבלות הקורונה ולהנחיות משרד הבריאות ומשרד החקלאותקיום הכנס יתאפשר 

 ,אנשים, והכניסה לאולם תתאפשר אך ורק בהצגת תעודת מחוסן 50 -נכון להיום מוגבלת ההתקהלות ל
  שעות ממועד הכנס. 72ת שבוצעה ת בדיקה שליליתעודת מחלים או תוצא

 לרישום לחצו כאןהרישום לכנס ייעשה באמצעות מילוי הפרטים: 
  .המכסה המותרת להתקהלות השלמתלאחר התקבלה הרשמתם יישלח לנרשמים אשר  'זום'קישור ל

 .050-6241601 :ניידבת שבע בדוח, לבירורים ולמידע נוסף ניתן להתקשר ל

 

 בברכה,

 בת שבע בדוח                            עופר גורן                               רם אור                                  
 מרכזת הדרכה בכירה        מנהל תחום )גידולי שדה(                      קיץממ"ר פלחה                              

 
 ארגון עובדי הפלחה

אגודה שיתופית חקלאית ארצית 
 בע"מ

https://survey.gov.il/he/kenes_falcha_kayitz
https://survey.gov.il/he/kenes_falcha_kayitz

