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 22/11/16:עדכון                                                                        

  חקלאות מתקדםחקלאות מתקדםקורס קורס 
 

 כמדי שנה נקיים גם השנה קורס חקלאות מתקדם.
 בשבוע.הקורס יתקיים בימי ד' 

 .8:30בשעה  4/1/17מועד פתיחת הקורס 
                          8/2/17, 1/2/17, 25/1/17 ,18/1/17 ,11/1/17: הבאים מועדי המפגשים

  סיור יתקייםבאחד המפגשים 
 

 הגושרים. במלוןהקורס יתקיים 
 

 .למשתתף₪  750מחיר הקורס 
 המחיר כולל כיבוד קל וכריך.

 ליעל במשרד החקלאות לפרטים נוספים ניתן לפנות 
 .04-6816100: 'טלל

 
 

 בברכה,

 
 מירי פלח                              שאול גרף

 שה"מ –ירקות              רכזת הדרכה לגידול מדריך                         
 050-6241442                         מו"פ צפון                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 מחוז גליל גולן
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 7/1/14 –רביעי יום  :1מפגש 

  התכנסות ורישום 8:00

 ברוך רוביןפרופ'  קוטלי עשבים 8:30-10:00
 הפקולטה לחקלאות 

  הפסקת קפה 10:00-10:30

 ברוך רוביןפרופ'  קוטלי עשבים 10:30-12:00
 הפקולטה לחקלאות

  הפסקת כריך 12:00

    טוביה יעקובידר'  קוטלי עשבים 12:30-14:00

 

 7/1/111 –רביעי יום  :2מפגש 

ג       ' חנן אייזנברפרופ חקלאות מדייקת, מה השתנה 8:30-10:00
 מנהל המחקר החקלאי

  הפסקת קפה 10:00-10:30

דר' סיגל בראון מיארה  נמטודות מזיקות בחקלאות 10:30-12:00
 מנהל המחקר החקלאי

  הפסקת כריך 12:00

שאריות  פסטיצידים בירקות ופירות.  12:30-14:00

 .תמונת  מצב

 רותי שפיר

 

 
 1/1718/ יום רביעי: 3מפגש 

 פרופ' חיים רבינוביץ לראות מעבר לאופק – חקלאות ישראל 8:30-10:00
 הפקולטה לחקלאות

  הפסקת קפה 10:00-10:30

אגודת מים  –רפי נוי  עבר, הווה ועתיד –מים בגליל  10:30-12:00
 בגליל

  הפסקת כריך 12:00

 לי הרריא' פרופ זבליות 12:30-14:00
 מנהל המחקר החקלאי
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 7/1/152 –י רביעיום  :4מפגש 

 קניןאדר' יפתח ו האבקת צמחים 8:30-10:00
 מנהל המחקר החקלאי

  הפסקת קפה 10:00-10:30

מבלי  האם ניתן לחסוך במים בהשקיה 10:30-12:00

 לפגוע ביבול

 דר' עמוס נאור
 מכון לחקר הגולןה

  הפסקת כריך 12:00

שימוש בחיידקים סימביוטיים לטובת  12:30-14:00

 האדם

 נת צחורי פייןדר' עי

 

 

 

 

 

 

 
 7/12/1 –רביעי יום  :5מפגש 

 פרופ' אברהם גמליאל צמחים בעקה יותר חולים 8:30-10:00
 מינהל המחקר החקלאי

  הפסקת קפה 10:00-10:30

פרופ' דני שטיינברג    מחלות צמחים 10:30-12:00
 מינהל המחקר החקלאי

  הפסקת כריך 12:00

דר' צפריר וינברג      רפואיתגידול מריחואנה  12:30-14:00
 "תיקון עולם"

 
 

 ייתכנו שינויים ברשימת המרצים ובמיקומם בלוח ההרצאות בהתאם לזמינות.
 
 

 סיור-7/12/8 –רביעי יום  :6מפגש 

 


