
מו"פ צפון יוצא בסדרת הרצאות מקוונות שיועברו בשידור חי
· ניתן לשאול שאלות בזמן ההרצאות בתוך ההערות לשידור

· בתחילת כל שבוע יופיע קישור לשידור השבועי באתר ובדף הפייסבוק

כנסי חורף מקוונים 
של מו"פ צפון

בתחום מרכז אחדבכל פעם ישודרו 2-3 הרצאותובערוץ היוטיוב של מו"פ צפוןובהמשך יפורסמו באתרבשידור חיישודרו בדף הפייסבוקההרצאות
13:00
13:17
13:30

אנרסיה בגלעיניים | כרמית סופר-ארד
מחלת הצהבון בגלעיניים | דר' רקפת שרון

התמודדות איזורית הוליסטית במזיקי נשירים | דר' מרים זילברשטיין

22.12.20 | הגנת הצומח בנשירים   כנס מס' 1

13:00
13:30
13:51

שיפור האבקה באבוקדו | פרופ' רפי שטרן
התמודדות עם אירועי קיצון אקלימיים באבוקדו | דר' ליאור רובינוביץ

מחלת עייפות קרקע | דר' נבות גלפז

29.12.20 | אבוקדו ובננות    כנס מס' 2

13:00
13:30

השפעת תאורה על בקר וצאן | דר' אביב אשר
הזנת בקר בקינואה | דר' אביב אשר

05.01.21 | בקר וצאן   כנס מס' 3

13:00
13:30
14:00

אדמוניות - בקרת טמפ' בגידול בקרקע | מנשה כהן
חידושים בגידול כמהין | דר' עופר דנאי

זיהוי גנטי של כמהין | דר' עידן פרמן

12.01.21 | כמהין ואדמוניותכנס מס' 4

13:00
13:20
13:37

פסילת האגס | כרמית סופר-ארד
התמודדות עם עש התפוח | דר' רקפת שרון

הפחתת רגישות קריפס פינק למכות | דר' שאול נשיץ

19.01.21 | הגנת הצומח ומימשק בנשיריםכנס מס' 5

13:00
13:20
13:37

מדידת הצמאה באמצעים טרמיים | דר' עודד לירן
מדידת פוטוסינטזה בפלואורצנטיה | דר' עודד לירן

השקיה מדייקת במטע אפרסקים | ליויה כץ

26.01.21 | חקלאות עתידית  כנס מס' 6

13:00
13:22
13:50

קבלת צבע בקריפס פינק | דר' עומר קריין
דילול תפוח | דר' עומר קריין

שתלנות חדשה בתפוח | שמעון אנטמן

02.02.21 | תפוח כנס מס' 7

13:00
13:20
13:32

השקיה מאוחרת בכרם יין | דר' עומר קריין
קינואה כגידול שדה חדש | דר' ליאור רובינוביץ

מחלות קרקע – בגידולי שדה | דר' מרי דפני-ילין

09.02.21 | גידולי שדה וכרם כנס מס' 8

13:00
13:17

תכנית אינטרודוקציה בגלעיניים | גלית רדל
תכנית אינטרודוקציה בגרעיניים | גלית רדל

16.02.21 | איקלום זני נשירים חדשים כנס מס' 9

04-6953508     מו"פ צפון www.mop-zafon.org.il   טלפון להתקשרות  אתר מו"פ צפון 

  עשו לייק לדף הפייסבוק והקישור לשידור יופיע לכם בפיד

ההשתתפות בכנסים ללא עלות ואין צורך בהרשמה מוקדמת

הקליקו לדף הפייסבוק של מו"פ צפון


