
 

 

 בענף הפלפל כנס דיווחי מחקרים
 שלום רב, חקלאים, אנשי חברות, פקחים, חוקרים ומדריכים

 אשר יתקיים ביום חמישי, ,הנכם מוזמנים לכנס דיווחי מחקרים בענף הפלפל
 משרד החקלאות, בית דגן. -הכנסים , באולם טתשע" אלולב ב"י, 2019 ספטמברב 12

  :בתוכנית

 נשמח לראותכם,
 סילברמן ובת שבע בדוחדוד 

 שה"מ, אגף הירקות

 לחץ כאן.: המצורף ישורנודה על רישומכם בק ,באולם המקום מגבלת בשל
לבירורים ולמידע נוסף:  050-6241601 :;  בת שבע בדוח, טל'050-6241638טל': דוד סילברמן,  

 וקפה הרשמההתכנסות,  09:00-08:30

  שמשון עומר, מנהל אגף הירקות, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר: דברי פתיחה 09:15-09:00

  הישגים ואתגרים ?ענףבמה קורה  -הפלפל  ענף 09:30-09:15
  החקלאות ופיתוח הכפררפרנט פלפל, שה"מ, משרד דוד סילברמן, 

 ?מ"צ 4-האם אפשר לאחסן פלפל ב 09:50-09:30
 לקניואלי פליק, מנהל המחקר החקלאי, מרכז ו

  המועבר על ידי כנימת עש הטבק ,ישן-וירוס חדש -וקיפול העלים בפלפל  הוירוס הצהב 10:10-09:50
 לקניומנהל המחקר החקלאי, מרכז ו, מורד גאנם

  ופיתוח ממשק להדברתה נה, אפיוהזיהוי - Pratylenchus capsici -נמטודה נודדת חדשה בפלפל  10:30-10:10
 לקניובראון, מנהל המחקר החקלאי, מרכז ו-סיגל מיארה

 ית נמטודות עפצים בפלפל בבקעת הירדןיהתמודדות עם בע 10:50-10:30
 שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מחוז העמקיםתמר אלון, 

ם דרכיההתנאים הדרושים להתפתחותם ו -פלפל הנוצרים בשדה  ותריחטטים, נזקי צינה בפ 11:10-10:50
 עמםתמודדות לה האפשריות

 שמעון פיבוניה, מו"פ ערבה תיכונה וצפונית

 הפסקה קלה 11:40-11:10

 תם בנזקי חום בפריורבואלמנטים בפלפל ומע-מיקרו 12:05-11:40
 החקלאי, מרכז גילתמנהל המחקר  חגי יסעור,

תוך שימוש בהערכה דינמית של  ,השקיית גידולים מוגנים בתחילת ההתפתחות שלהם 12:30-12:05
  האוופוטרנספירציה והשפעתה על היבול

 לקניויוסי טנאי, מנהל המחקר החקלאי, מרכז ו

 האם תמיד יש צורך בדישון בזרחן בתחילת הגידול בקרקע?  12:50-12:30
 ציפילביץ, מו"פ בקעת הירדןאפרים 

 השקיה והתפתחות השורשים בפלפלהגומלין בין עומס הפרי, איכות מי היחסי  13:15-12:50
 מנהל המחקר החקלאי, מרכז גילת רן אראל,

 הפסקה קלה 13:40-13:15

 נופית להעלאת היבול החורפי בבקעת הירדן -תאורת לד תוך 14:00-13:40
 לקניוהחקלאי, מרכז ויצחק קמארה, מנהל המחקר 

 ברמת נגב  (Sweet bite) בייט-פיתוח ממשק לגידול פלפל מטיפוס סוויט 14:20-14:00
 יובל קיי, מו"פ רמת הנגב

 !שתילההמועד בלא רק שינוי  -פלפל "אביבי"  14:40-14:20
 דוד סילברמן, רפרנט פלפל, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 אגף הירקות
 

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

