משרד החקלאות ופיתוח הכפר

המועצה לייצור
ושיווק כותנה בע"מ

שירות ההדרכה והמקצוע
אגף אגרואקולוגיה וגידולי שדה

כנס דיווחי מחקרים
בענף הכותנה  -עונת 2018
הנהלת ענף הכותנה מתכבדת להזמינכם לכנס דיווחי המחקרים בכותנה שנערכו בשנת .2018
הכנס יתקיים באולם הכנסים שבמשרד החקלאות בבית דגן
ביום רביעי  23 -בינואר  ,2019י"ז בשבט תשע"ט ,החל מהשעה .07:45
בתכנית:
08:15-07:45
08:30-08:15

התכנסות ,קפה וכיבוד
דברי ברכות ופתיחה  -ד"ר שמוליק גרוס ,מ"מ מנהל שה"מ
 -אורי גלעד ,מנכ"ל מועצת הכותנה

מושב ראשון :זנים וממשק גידול כותנה
יו"ר המושב :עופר גורן
מבחן זנים ארצי  -כותנה  - 2018עופר גורן
08:45-08:30
סקירת זני מכלוא ,חב' הזרע  -ד"ר יחיאל טל
09:00-08:45
סקירת זני פימה ,חב' זרעי ישראל  -עידו טל
09:15-09:00
מרווחי שורות בכותנה  -בועז נוי
09:30-09:15
השקיה מדייקת בכותנה באמצעות חישה מרחוק מהחלל ומהאוויר  -ד"ר יפית כהן
09:45-09:30
הפסקה וכיבוד
10:15-09:45

מושב שני :מחלות קרקע בכותנה
יו"ר המושב :ד"ר רוני כהן
ניסוי בחפץ חיים ותובנות על נושא ההשקיה  -ד"ר און רבינוביץ'
10:30-10:15
זרעי ישראל  -מה חדש בגנטיקה  -עידו טל
10:45-10:30
שיפור יישום חומרי הדברה בצמחי כותנה צעירים  -אריה בוסק
11:00-10:45
גידולי כיסוי  -תצפית חוות עכו  -דודי שמש
11:15-11:00
ממשק גידול מוקפד ברקע המחלה  -נועם עמיר
11:30-11:15
זיהוי ומיפוי מחלות בחישה מרחוק  -ד"ר יפתח קלפ
11:45-11:30
מקרופומינה ,הרפופורה ,ומה שביניהן  -ד"ר אופיר דגני
12:00-11:45
 - overviewהפטרייה ,המחלה ,הדברה כימית ,תנאי הסביבה והקשר ביניהם  -ד"ר רוני כהן
12:15-12:00
הפסקה ,כריכים ושתייה
12:45-12:15

מושב שלישי :הגנת הצומח
יו"ר המושב :מיכל אקסלרוד
עבודות צוות שדה  -מיכל אקסלרוד
13:00-12:45
ממשק העמידות לתכשירי ההדברה של מזיקי הכותנה העיקריים  -ד"ר רמי הורביץ
13:15-13:00
שינוי במבנה הפרומון לשיטת בלבול זכרים  -פרופ' אלי הררי
13:30-13:15
דינמיקה של חרקים בשדה כותנה  -אריה בוסק
13:45-13:30
התמודדות עם עשבים קשי הדברה בכותנה  -פרופ' ברוך רובין
14:00-13:45
הדברת עשבים קשי הדברה בכותנה  -פרופ' חנן איזנברג
14:15-14:00
יישום חומרי הדברת עשבים על פס ההרטבה בכותנה  -אריה בוסק
14:30-14:15
סיום משוער
14:45
בברכה,

ריכוז ארגוני :בת-שבע בדוח ,רכזת הדרכה ,נייד050-6241601 :

עופר גורן
מנהל תחום גידולי שדה

