
  למחלות צמחיםהישראלית  העמותהשל  43 -הועידה השנתית התוכנית 
  

  בית דגן, מנהל המחקר החקלאי, כהןאולם 

 
 3120 פברוארב 19 ,ג"עתשבאדר ' ט, שלישייום 

  

  התכנסות ורישום      8:15 -  9:00
  ודבר הנשיא  ברכות   9:00 -  9:20
   .ות/ות מצטיינים/לסטודנטים טקס הענקת מלגות   9:20 -  9:30
  .ל"זאוריון  )ניד(ניאל ד' פרופדברים לזכרו של  -  איתמר גלזר   9:30 -  9:45

  .ל"ז קנת )בוב(ראובן ' דברים לזכרו של פרופ -  ישראל בן זאב     9:45 -  10:00
   .ל"ז לזכרו של שלום זרקאדברים  - אברהם גמליאל    10:00 -  10:10

  
  ת פתיחההרצא 10:10-10:55
  יעקב גרטי

  .סביבהאינדיקטורים לאיכות - חזזיות  כביו
 

   )16 'עמ( הדברה –' ישיבה א  10:55-12:20
  יורם כחלון  :ר"יו
  

', פרנקל ע', מלר הראל י', סיטרין א', קולטון מ', גרבר א, יגאל אלעד )הרצאה מוזמנת( 10:55-11:25
  ' ורב דוד ד' סגל ס', היילה מחרי ז', יסוואל א'קומאר ג
  צמחיםפחם לקרקע משפר גידול ובריאות של - יישום ביו

  
', סילברמן ד', רובין א ',נעים י-בן', ואקנין מ ',גלפרין מ ,יגאל כהן )הרצאה מוזמנת( 50:11-25:11

  'ואדלר א' ביטון ש
  .מחלה חדשה בישראל, כשותית בבזיליקום

  
  'י כהן ',שטרן ר, 'מ ראובני ,רגו יאורל 11:50-12:05

  פינקהדברה משולבת של ריקבון חיצוני בפרי תפוח מזן קריפס 
  

  'צרור ל', לביוש ש -מרדכי,  'גרינברג מ', לכמן ע, 'א דומברובסקי, 'סופר מ, אלבז משה 12:05-12:20
  השוואת חומרים לחיטוי קרקע להתמודדות עם נזקי המחלה: מחלת העורקים המעובים בחסה

  
  הפסקה 12:20-  12:50

  
  ) 19 'עמ(פטריות ו )נמטודות( ִניִמּיֹות - הדברה - ' בישיבה  12:50-13:45

   בראון הורביץסיגל  :ר"יו
  

  'בנימיני י, לזרמיכאל  12:50-13:05
  התבססות ביונם כמדביר ביולוגי לנמטודות בישראל ובעולם 

  
  ' אוקה י ',חפץ ר', עצמון ע, רמוןקדני  13:05-13:20

 MCW-2אגן-קוטל נמטודות חדש מבית מכתשים  

 לנג ',ג אלקינד', א גומברג', י קוזידוי', ת להב', ש גוטמן', נ מור', י גוטליב, תמרי יאיר 13:20-13:35
   'ע  אברהמוב', י עופר', י שור', מ

  בחלקות הרוסקוס בישראל" ניוון"התמודדות עם תופעת ה
  

   'וחליחל מ, 'מרדכי ש', מורה ר', צרור ל', שופן א', סלמאן א, פומרנץ עמי 13:35-13:50



בעזרת  Colletotrichum coccodes  ביולוגית של תבדידיהשוואה בין קרבה ספקטרלית לקרבה 
   FTIR-ATRספקטרוסקופיית 

  
  בראון סיגל הורביץ 14:50-14:55

 " כשהתותחים יורים הציסטות לא שותקות"מבזק מהשטח 
  

   הפסקת צהריים והצגת הפוסטרים 14:00-14:45
  

  
  ) 22 'עמ( גנטיקה ועמידות –' גישיבה  14:45-16:10

  דיסטלפלדאסף  :ר"יו
  

  'וגלפרין מ' רובין א, יגאל כהן 14:45-15:10
 מעבר כשותית הדלועיים בזרעי דלורית

  
  'כהן י ,תומר חן 15:10-15:25

  במלפפון הדלועים כשותית נגד תבדיד תלוית עמידות הורשת
  

  'קלר ב', וויקר ת', קאליוור א', אובראנסלי ס, 'פ' פארלאנג, רואי בן דוד 15:25-15:40
   ?גן מול גן םהאומנ, במחלת הקמחון בחיטה Pm - AvrPm האינטראקציה בין

  
' , לוטרה ק', נבו א', גוטפרוינד י-מנדל', אקרמן מ', פטרושקו א', ספירידון ל ,נןסלע ח 15:40-15:55

  'פחימה צ ,'שולמן א,  'קלר ב
 LR10בגן  LRRוה  CCמגוון עתיק של מוטיבים לשחבור של פני שטח החלבון במתחמי ה 

  מאוכלוסיות חיטת הבר

  
  'סלע ח ,'מניסטרסקי י', עזרתי ס', עילם ת', בן יהודה פ, אניקסטריהושע  15:55-16:10

  את שעורת התבור בישראל יםהתוקפחלדונות עלה התאמה אקולוגית של 
  
  
  

   



  3120 פברוארב 20 ,ג"עתשבאדר ' י, רביעייום 

 
  התכנסות ורישום 8:15 -  8:45

  
  'א שרמן', א קובילר', ש ברד, דוב פרוסקי )הרצאה מוזמנת( 8:45 -  9:25

 .כפקטור לפתוגנזה בפטריות של רקמת הפונדקאי pHבקרת 
  

  משה בר יוסף) הרצאה מוזמנת( 9:30 -  10:00
   ארבעים שנה למיסודם הטקסונומי של נגיפי משפחת הקלוסטרווירידה 

  
  )27 'עמ( פריפיזיולוגיה ומחלות עצי  –' דישיבה  10:00-11:15

 דוד עזרא :ר"יו
  'אלעד י ,'גרבר א', שולחני ר', בורנשטיין מ', רב דוד ד', היילה מחרי ז, עלמלר הראל י 10:00-10:15

  פחם לקרקע- באמצעות יישום ביו) Solanum lycopersicum(השראת עמידות סיסטמית בעגבנייה 
  
  'פרוסקי ד ',פרידמן ח, 'א קובילר ,אסתי ביטון 10:15-10:30 

   Alternaria alternata -טם לירגישות דיפרנציאלית של רקמת פרי אפרסמון מתחת לעלי הגביע והפ
  

   'ד עזרא, 'י סוקורדיניקובה, אורנה ליארזי ,'גת ת 10:30-10:45
בישראל באמצעות חורים של רימון שהגורמת למחלת הכתמים ה Alternaria alternata אפיון של

  סמן מולקולארי
  

 'מוואסי מ', מסלנין ל ,גליק-דיין קטי 10:45-11:00
  בצמחים ומעורבותו בהדבקה ויראלית Grapevine virus Aשל וירוס הגפן  AlkB- אפיון מוטיב ה

  
', פרס מ, 'גל י ',מוואסי מ, 'נאור ע, 'קריין ע, 'ספיר ג, 'נלביצקי ר, 'שוורץ א, 'רושנסקי י 11:00-11:15

 תרצה זהבי 
  בגפן ועל איכות הפרי  3השפעת השקיה על התבטאות וירוס קיפול העלים 

  
  הפסקה 11:15-  11:45

  
    )30 'עמ( חיידקים –' הישיבה  11:45 -  12:30

  שאול בורדמן: ר"יו
  

', פרנקל ע', ל' לופוביץ'צ', שולחני ר', בורנשטיין מ', ששון ש-מנוליס ,גלית שהרבני 11:45 -12:00
  'ד שטיינברג', דרור א

 Clavibacterהשפעת הטמפרטורה על התפתחות מחלת הכיב החיידקי ואלימות הפתוגן 
michiganensis יהיבעגבנ  

  
 ',פ אבו מוך', בורנשטיין מ', שהרבני ג', ר שולחני', לופוביץ ל'צ ,פרנקל עומר 12:00 -  12:15

  'שטיינברג ד ,'ששון ש- מנוליס', סופר מ', לופטהאוס מ
  העלוותי על התפשטות מחלת הכיב החיידקי במשתלותהשפעת הדישון 

 
  'פיין ע- וצחורי', פורטנוי ו', קציר נ', ירון ס, גלסנרחנוך  12:15 -  12:30

  אנטיפתוגניות בדלועיים זיהוי ואפיון חיידקים אנדופיטים בעלי תכונות
  

    )32 'עמ( נגיפים –' ו ישיבה 12:30 -  14:00
  און-עמית גל: ר"יו
  

  ' מ גאנםו' אברבנל א', טל ג,  'רם א', יפעה ר', שטיינברג י, דגנית שדה 12:30-12:45



  .מיניוירוסים באבטיח מללי'מניעת נזקי ג
  

  'דומברובסקי א ,'ספקוטה ר, 'גלנץ א, 'לכמן ע, 'אנטיגנוס ח ,נועה סלע 12:45 -13:00
  יצוף מתקדמות לזיהוי נגיפי צמחיםשימוש בשיטות ר

  
'וגאנם מ', זוסנק ח, קליאוטעדי  13:00 -  13:15

  

י כנימת עש הטבק "וירוס צהבון האמיר ע ה מעגלית שלחיפוש אחר חלבונים המעורבים בהעבר
Bemisia tabaci  

  
  יקטורגאבה ו, 'זידאן מ, 'אבו ראס א, 'תם י, 'פאראקש ש 13:15 -  13:30
  עדכנית של וירוסים בבטטה בישראל מגפה

  
  'מ לפידות ,'ש כהן, דוד לוי 13:30 -  13:45
  יהיה בוירוס צהבון האמיר של העגבנהגורמים המעורבים בפחיתת יבול בעקבות הדבק לימוד

  
  ' דומברובסקי א', לכמן ע, נטע לוריא 13:45-14:00

  נגיפים פתוגנים לחרקים מזיקים בחקלאות: הדור הבא - הדברה ביולוגית

  
  הפסקת צהריים והצגת הפוסטרים 14:00-14:45

   
  שמות עבריים של מחלות צמחים, יגאל אלעד 14:45-15:05

  
  )36 'עמ( )פיטופלסמה( ַחְיַּדּקֹוִנים –' זישיבה  15:05 -  15:50

  מוניר מואסי: ר"יו
  'וזהבי ת' זיו מ', ילין מ- דפני', בורדוליי ר ,'רז ר', עזרא ד', מואסי מ ,נאור ורד 15:05-  15:20

  למחלת הצהבון בגפן הגורמת -פיתוח מערכות מודל למחקר פיטופלסמה 
  

  'צחורי פיין ע ,'שרון ר', פרלמן סג', נאור ו, עור קרוחלילך יס 15:20 -  15:35
  חרקים כמקור לחיידקים מועילים נגד פיטופלסמה בגפני יין

  
  'ונאור ו 'שרון ר', מוניר מ', זהבי ת', אורבך ד ,ילין מרי דפני 15:35 -  15:50

 )Stolbur type II )16SrXIIפיטופלסמה מסוג חיפוש אחר צמח המקור ל
  

  .גזבר העמותה דוח כספי שנתי, ישראל עופר 15:50
  .ת הכנסנעיל---  יםמצטיינ ופוסטרים הרצאותסטודנטים על חלוקת פרסים ל 15:55

  פוסטרים שיוצגו במהלך ימי הועידה
  

  'ש ששון- מנוליס 'ברש י, 'מ ל'פניג, 'ג שפיר, ל לופוביץ'צ, אורית דרור

  יצירת עפצים בסלק על  עיםיהמשפ Pantoea agglomerans pv. betaeבחיידק  גורמי וירולנטיות
 

  'ו נאור 'ת זהבי, 'מ ילין- דפני', מ הראל, 'ע וסרמן, אשד גול
  מצהבון מובראות מגפנים המיוצרים בשתילים צמיחה מדדי

  
  'אלעד י ,'ביטון ש ,'סילברמן ד', מ ממייב, דיהקורולב נ

  שמקורו בגידול בזיל מתוקBotrytis cinerea עמידות לפונגיצידים ב 
  

  'דפני ילין מ', מירון מ ,'לוי ע ',כפיר ש', תיסיר מ', פרימן ס', ספאדי פ, 'סאפאדי א, ישחאדנסראללה 
סקר קרקעות לבחינת  –במטעי הנשירים ) Dematophora necatrix(מחלת ריקבון השורשים הלבן 

  מידת תפוצת המחלה ודרכי מניעת התפשטותה
 


