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השכלה
תואר ראשון בביולוגיה –אוניברסיטת חיפה במכללת אורנים✓

 תואר שני באקולוגיה- אוניברסיטת באר-שבע במכון לחקר המדבר ✓

בשדה בוקר

 תואר שלישי באקולוגיה חקלאית -בפקולטה לחקלאות✓

פוסט דוקטורט- בפקולטה לחקלאות✓

סטטוס: חוקרת בכירה  וראש מעבדה לאגרו-אקולוגיה במו"פ צפון ✓

ומרצה בתל חי

גרה בראש פינה✓





תחום התמחות ונושאי המחקר:

אגרו-אקולוגיה בדגש הגנת הצומח✓

מנקודת מוצא של חיפוש מענה ישומי לחקלאים, אני חוקרת ✓

פיתרונות  ידידותיים  לאדם ולסביבה בתחום הגנת הצומח, מתוך 

הבנת יחסי הגומלין בין המזיק, אויבייו הטבעיים, הצמח הפונדאי 

והשפעת תנאי הגידול והסביבה הטבעית הסמוכה על יחסי גומלין 

אלו.



לימוד יחסי הגומלין בין הזנת הצומח לחרקים מזיקים •
לשם הפחתת השימוש בחומרי הדברה וייעול השימוש 

בחומרי הזנה.

פיתוח ממשק ידידותי להדברת מזיקי קרקע הפוגעים •
איכותית וכמותית בגידול הכמהין

טיפול בפסולות חקלאיות באמצעות זבוב החייל השחור •
כדי לעודד סניטאציה ולסגור מעגליים אקולוגיים.

פיתוח פורמולציה לשחרור איטי של שמנים אתרייים •
(עשב לימון הודי  ורוזמרין) ממצעים מבוססי מינרלי 

 tabaci  חרסית כאמצעי להתמודדות עם תריפס הבצל
Thrips בעירית 

מחקרים עכשווים :



פסילת האגס- אמצעים שונים להתמודדות עם פסילת •
האגס: עמידות טבעית והעברת עמידות מכנה לרוכב.

מחקרים בשנים האחרונות
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  Cacopsylla bidens  התמודדות עם פסילת האגס
באמצעות העברת עמידות



פסילת האגס- אמצעים שונים להתמודדות עם פסילת •
האגס: עמידות טבעית והעברת עמידות מכנה לרוכב.

התמודדות עם זבוב התאנה בעזרת השפעת צרעת •
התאנה על הפגות 

•  (Pistia stratiotes) התמודדות עם חסת המים
בישראל: לימוד פאונת האורגניזמים החיים עמה בקשר 

(association)

הפחתת ניזקי אקריות הריזוגליפוס בבצל ע"י דיכוי •
פטריית הפוזריום באמצעים ידידותיים לסביבה: 

קומפוסט וחידקים קוטלי פטריות

מחקרים בשנים האחרונות



מחקרים בשנים האחרונות:

מציאת סיפי נזק לכנימות עלה בחיטה•

לימוד יחסי הגומלין בין פסילת הגזר לפתוגן •
הגורם למחלת הצהבון בגזר לשם פיתוח מושכן 

לפסילה

השפעת ממשקי עיבוד קרקע על מגוון ביולוגי •
בחיטה

ניהול מדעי של פרויקט חקלאות ידידותית •
לסביבה בעמק החולה



תוכנית פעולה בתחום הגה"צ במנגו
•ICM  התמודדות עם מזיקי המנגו העיקרים מתוך גישה של
•Integrated Crop Management - ניהול משולב של הגידול
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כנימות מגן: 
 Coccus mangiferae  כנימת רכה- כנימת המנגו

 (Milviscutulus mangiferae (Green
שני מינים של כנימות מממוגנות-

 Aonidiella aurantii הכנימה האדומה
Aonidiella orientalis  הכנימה המזרחית

 Planococcus citri כנימה קמחית- קמחית ההדר
.Ceratitis capitata זבובאים: זבוב הפירות הים תיכוני

תריפסאים: 
 Scirtothrips dorsalis תריפס הקיקיון

Scirtothrips mangifera תריפס המנגו
Frankliniella occidentalis תריפס קליפורני

אקריות: 
Cisaberoptus kenyae Keifer  אקרית הפקע של המנגו 

Oligonychus (Aceria) mangiferae אקרית קורים המנגו
 Batocera rufomaculata  חיפושיות: יקרונית התאנה

Monolepta lepida Reiche (חיפושית) עלית
מתוך מצגת של רקפת שרון 2017 

 :מזיקים עיקריים ומשניים

מזיקי המנגו
מזיקי מפתח באדום



תוכנית פעולה בתחום הגה"צ במנגו
•ICM  התמודדות עם מזיקי המנגו העיקרים מתוך גישה של
•Integrated Crop Management - ניהול משולב של הגידול
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https://www.cgtrader.com

דישון

ICM טיפול במזיקי המנגו מתוך גישת

גיזום

טיפול 
במחלות

הדברת 
עשביה

השקיה

טיפול במזיקים

אויבים 
טבעיים של 

המזיקים



פעולות שכבר עשיתי
מפגשים עם אנשי המפתח בענף: קליף, מיקי, ראובן, רקפת ואנשי •

הצוות שלה, רון (צמח).
קריאת ספרות•
ביקורים ראשונים במטעים•
הגשת הצעת מחקר ביחד עם מגדלי רביד בנושא "טיפול במוקדי •

 Milviscutulus  התפרצויות של הכנימה הרכה של המנגו
mangiferae (Green) ע"י פיזורי תיגבור של הצרעה הטפילית  
Microterys nietneri (flavus) ובניית ממשק הדברה ידידותי 

לצרעות טפילות ומועילים אחרים במטעי המנגו
הצבת תצפית אצל איזי מאלמגור בנושא בחינת השפעת חנקת אשלגן •

על כנימת המנגו.



בקשות מכם
אשמח:•
 לרעיונות חדשים •
למידע על תופעות שאתם רואים בשטח: עצים עמידים •

לפגעים, עצים רגישים במיוחד, מזיקים חדשים, פעילות 
אויבים טבעיים

להמשך נכונות לביצוע נסיונות בחלקות שלכם•
להיות בקשר: מס' טלפון שלי 0507965272•
•lioraamit@bezeqint.net : דוא"ל



תודה על תשומת הלב 
ותקווה להצלחה של כולנו יחד


