
 
 

 

 סוגיות מתקדמות בחקלאות אורגנית

 , במשרד החקלאות, ראשון לציון00:11 – 00:11הקורס יתקיים בימי רביעי, בין השעות 

 :תוכנית הקורס

 מרצה נושאי המפגש מועד מפגש

 ,1מפגש 

 7112פברואר  8

 פתיחה

 
 

בריאות ופוריות הקרקע, צמחי כיסוי 

 ויצורי הקרקע: ממשק בר קיימא

אשל, האגף לשימור קרקע, ד"ר גיל 

 משרד החקלאות

 מעגל החנקן בקרקע

 

ד"ר דרור מינץ, המחלקה לכימיה של 

הקרקע ומיקרוביולוגיה, מנהל המחקר 

 החקלאי, בית דגן

 מיקוריזה וקליטת זרחן

 

פרופ' יורם קפולניק, המחלקה 

למשאבי טבע, מנהל המחקר 

 החקלאי, בית דגן

 ,7מפגש 

 7112פברואר  11

 חנקן בחקלאות האורגניתהזנת 

ד"ר אשר בר טל, המחלקה לכימיה 

של הקרקע ומיקרוביולוגיה, מנהל 

 המחקר החקלאי, בית דגן

 עודפי קומפוסט והנזקים לסביבה
פרופ' עופר דהן, המכונים לחקר 

 המדבר, אוניברסיטת בן גוריון

ות עיבוד להפחתת מחזור גד"ש ושיט

 השיבוש בצמחי בר

מנהל המחקר החקלאי, ד"ר רן לאטי, 

 ממ"ח נווה יער

 ,3מפגש 

 7112פברואר  77

ילוב זבל ירוק פומיגציה: ש-ביו

 להפחתת מחלות קרקע

ד"ר לאה צרור, מנהל המחקר 

 החקלאי, ממ"ח גילת

עמידים למחלות  מקומם של זנים

 בחקלאות האורגנית

פרופ' יגאל כהן, פיטופתולוגיה, 

 אוניברסיטת בר אילן

 צמחי כיסוי לעידוד אויבי טבעיים ממשק
פרופ' תמר קיסר, המחלקה לביוולוגיה 

 וסביבה, אוניברסיטת חיפה, אורנים

 ,4מפגש 

 7112מרץ  1

 ד"ר נמרוד ישראלי, ביופיד זבובי פירות בישראל

 אגן-אדמה אמצעים לבלבול עשים 

וח חומרי הדברה לחקלאות פית

 האורגנית
 דני נויפלד, סטוקטון



 

 ,1מפגש 

 7112מרץ  8

 וסים מחוללי מחלות בגידולי ירקותויר

ד"ר אביב דומברובסקי, פתולוגיה של 

צמחים, מנהל המחקר החקלאי, בית 

 דגן

ן בין עמידות נרכשת ויחסי גומלי

 פתוגנים בקטריאליים וצמחים

ד"ר איריס ידידיה, המחלקה לצמחי נוי 

וביוטכנולוגיה חקלאית, מנהל המחקר 

 דגןהחקלאי, בית 

 מזון אורגני תורם לבריאות?
ד"ר יזהר טוגנדהפט, הארגון 

 לחקלאות אורגנית

 ,6מפגש 

 7112מרץ  11

דות מזיקות: התמודדות במטע נמטו

 ובשדה

ד"ר סיגל בראון מיארה, היחידה 

לנמטולוגיה, מנהל המחקר החקלאי, 

 בית דגן

רגנות "פרוייקט הזבוב בערוגות": התא

 רעליםהקהילה להפחתת פיזור 
 אגר' חביב אלון, ערוגות

 מומי גרתי, כפר בן נון שוק איכרים

 ,2מפגש 

 7112מרץ  77

פוסט: הכנה, בקרת איכות תה קומ

 ושימושים

ד"ר שירלי גזית, הארגון לחקלאות 

 אורגנית

 יורם קלגרד, הרדוף גידול אורגני של בעלי חיים

 ,8מפגש 

 7112מרץ  72

בתעשיית ורצות דרך טכנולוגיות פ

 המזון האורגני
 טלי ברנר, הארגון לחקלאות אורגנית

 יפורסם על מוצרים משומשום אורגני

 יפורסם קוסמטיקה אורגנית

  וחלוקת תעודות סיכום

 

 

 *יתכנו שינויים קלים בתוכנית.

 

 

 

 

 

 

 

 


