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של העמותה הישראלית למחלות  73 -כנית הועידה השנתית הות

 צמחים

 נהל המחקר החקלאי, בית דגןיאולם כהן, מ

 

 6201 פברוארב 8, ותשע" בשבט' ט, כשנייום 

 התכנסות ורישום     8:15 - 9:00

  פתיחהדברי     9:00

  ברכות יורם קפולניק ראש המינהל למחקר ופיתוח  9:00 - 9:10

  יגאל אלעד מנהל המכון להגנת הצומח ברכות  9:10 - 9:20

 דבר הנשיא  9:20 - 9:30

 טקס הענקת מלגות לסטודנטים/ות מצטיינים/ות        9:30 - 10:00

 

 מוזמנתהרצאת  10:00-10:45
 "צמחים להשבחת החלום התגשמותCRISPR/Cas9 באמצעות  גנומית עריכה"     און -עמית גל

 

 צמחים זיהוי מתקדם של גורמי מחלות –ישיבה א'   15:11-10:45

  עבד גרא  יו"ר: 

 

  מחלת הארגוט בסורגום וזיהוי המידבק בזרעים בארץ 10:45-11:00

,  זילברמן מ' ,קלינרמן ר'הברמן ע', הרמתי י' ,  ר, גופמן א' , טברובסקיג' אלקינד ,מלר הראל י'

 לוי ע' ו , גמליאל א' , סידן ג'כהן ר'

 

בווירוס   להערכת נגיעות פקעות תפו"א  Real Time PCR -ה  שימוש בשיטת  11:00-11:15

PVY  כניסתם לאחסון בקיץטרם  

אברהמי מויאל ל', תם י', ברומין מ', פרקאש ש', פרלסמן מ', ברונשטיין מ', זיידן מ', דר צ', זיג א', 

 גל און ע'  וגאבה ו' 

 
 

 ת קפההפסק  45:11-15:11
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 והדברה  ממשקו אפידמיולוגיה –ישיבה ב'  15:13-45:11

 דני שטיינברג : יו"ר

 

   יישום גישה מערכתית להתמודדות עם נמטודות יוצרות עפצים בגידול פלפל 11:45-12:00
  אלון ת'ו ד', בניחיס מ', דוברינין ס' , בראון מיארה ס', שטריקרגמליאל א'

 

בחלקות של  Phytophthora infestansמחקר מקדים בנושא מקור המדבק הראשוני של   12:00-12:15

  תפוחי אדמה ועגבניות והתפשטות המחלה בישראל

 , בלצ'ינסקי ד', פריי ו', מאייר ק' ושטיינברג ד' בלנק ל'

  יעילות טיפולים מקדימים למניעת פוזריום הנבילה בחסה  12:15-12:30

 לביוש ש' וצרור ל' -, דורי ע', עומרי נ', אברהם ל', זיגר ל', מרדכיאופטובסקי א'

 
אנליזה של הפחתת מחלות קרקע ותוספת יבול של גידולים שונים באמצעות -מטא  12:30-12:45

 חיטוי סולרי ושילוביו עם אמצעים שונים

  , גמליאל א', קטן י'  ושטיינברג ד'  שלוין א'

 

 הריחן כשותית לבקרת תרבותיים אמצעים על בדגש משולבת הדברה 00:13-45:21

  belbahrii Peronospora  ע"י הנגרמת

  י' ואלעד   ח' גורן ,  ד' הררי   מ' בורנשטיין ,  ד' דוד רב ,  ז' ניסן ,  ח' עומר*

   לסטודנט/יתמשתתף בתחרות ההרצאה המצטיינת  *

 

  הדברת כשותית בבזיל באמצעות סחרור אוויר 15:31-00:13

 ובן נעים י' כהן י'
 

 הפסקת צהריים  13:15-14:00
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  פתוגן   xאינטראקציה צמח –' גישיבה  15:51-00:14

 צ'לופוביץ   לאורה יו"ר:

 

, הגורם למחלת Harpophora maydisמווסתים את התפתחות צמחיים הורמונים  14:00-14:15

 הנבילה המאוחרת בתירס

 , דרורי ר'  וגולדבלט י'א'דגני 
 

 
מולקולארית בין פטריית פוזריום לצמח גישה פרוטאומית לאפיון האינטראקציה ה 14:15-14:30

 המלון

 טרבס ר' -זיו ע' ופרל-, ברמילר ג'*
 

הנגרמת על ידי  הכשותיתהזנה מינרלית על רגישות צמחי בזיל למחלת  השפעת 14:30-14:45
Peronospora belbahrii  

 ואלעד י'  ירמיהו א'   ,קליינמן ז' עומר ח'  ,בורנשטיין מ' ,, רב דוד ד'ניסן ז'*

 

אוקסיליפינים, אותות ליפידים המשתתפים בבקרת תגובת ההגנה הצמחית כנגד  14:45-15:00

 הנמטודה יוצרת העפצים

 ס' מיארה ראוןשפיגל י' ובגורונג פ', , נאור נ'*

   Acidovorax citrulli   תוגניפהפיטו בחיידק טוקסין-אנטי טוקסין המערכת אפיון 15:00-15:15

 'י והלמן 'ש בורדמן ,'ר שביט*

 
 ישיבה ד' שימוש במקורות עמידות להתמודדות בפני מחלות   30:61-15:51

 דוד עזרא"ר: יו

 

אדמה -( באגוזיSclerotium rolfsiiהפחתת רמת הנגיעות של קשיון רולפסי )  15:15-15:30

 בשילוב עם תכשירי הדברה םעל ידי בחינת זניהחולה בעמק 

 חובב ר'ו, דור ש', רבינוביץ' א', בן יפת י' דפני ילין מ'

 
  Macrophomina phaseolina שונות בתגובה של מלונים ואבטיחים לפטרייה 15:30-15:45

 'ואדלשטיין מ ', אלקבץ מכהן ר'

 

 לבזיל מתוק בר-העברת עמידות נגד כשותית  מבזיל 15:45-16:00

 וכהן י' פלח ל'   ,בן נעים י'*
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 וירוסים חשיבותו לזיהוי ופיתוח עמידות רחבה כנגד RDR1האנזים  16:00-16:15

 און ע'-וגל , וולף ד', חביב ס', ברומין מ',קלפ ח', פרלסמן מ', גאבה ו' ליבמן ד' 

 
פיתוח אמצעים להפחתת הנגיעות בנגיף נימור ומוזאיקה ירוקה של  30:16-15:16

  בגידולי דלועיים מודלים (VMGGC)המלפפון 

 דומברובסקי א' וטרבס ר' -שרגיל ד', קורן א', כהן ר', פרל, לכמן ע', דרזי א' *

 

 
 6201 פברוארב 9, ותשע" בשבט' ל, שלישייום 

 

 התכנסות ורישום 8:30 - 9:00

 הרצאה מוזמנת 9:00 - 9:45

  "התחממות כדור הארץ וכמה השלכות על הצומח בישראל"    פנחס אלפרט
 

  הרצאה מוזמנת 9:45- 10:30

טרור חקלאי: איום על ביטחון גידולי חקלאות באמצעות החדרה מכוונת של "  אברהם גמליאל
  "מחוללי מחלות בצמחים

 
 

 אחסון תוצרת חקלאית –' הישיבה  20:11-30:10

 נועם אלקן"ר: יו

 

הסביבה על ידי הפרשת מולקולות קטנות  pHפטריות פיטופתוגניות משנות את  10:30-10:50

 המבקרות את הפתוגניות בהתאם לריכוז הפחמן בפרי 

 'ופרוסקי ד ', גלאם נ', דובאי ע', לוריא נ'מנט ד ,'ברד ש

חרסיות -בעזרת גלילי ננו הטמעת השמן האתרי קרבקרול ביריעות פוליאמיד 10:50-11:05

 והפחתת עיפוש וריקבון בתוצרת טרייה במהלך איחסון

  וסגל א'  , וקסמן א'ניצן נ'שמש ר', קרפקר מ', 

 
  מיקרוביום ורקבונות עוקץ במנגו 11:05-11:20

 , אלקן נ', פייגנברג א', מאורר ד'דיסקין ס'*
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 ת קפההפסק  20:11- 50:11
 

 אפיון שונות גנטית של פתגונים  –' ובה ישי 35:21-50:11

 מרגנית לוי "ר: יו

 

  Meloidogyne incognitaלימוד תגובת מקורות עמידות בפלפל לאוכלוסיות  11:50-12:05

 ובראון מיארה ס'   , קורן א'פארן א', גנות ל', בוקי פ'

 

הסטרובילורינים לקוטלי פטריות מקבוצת  Venturia inaequalisעמידות תבדידי  12:05-12:20
 במטעי תפוח בישראל 

 
 ' שחר א' ואפרבר  ,'ש עובדיה', בורג ד', ע פרנקל', ל גור, 'ק לוימ',  ראובני 
 

 בקיקיון הנבילה למחלת הגורמים פוזריום מיני איפיון 12:20-12:35

 'ע ופרנקל' א פארן', ד יצחק ל', גור ל', שטיינברג', ר שולחני',  ט ארד  ',ח וינטל', פ מוח אבו

 

 ,  הצגת פוסטרים בע"פ'ישיבה ז 12:40-12:35
 

   גורמי על מצמחים קטנות מולקולות להשפעת פעולה מנגנון אפיון 12:35-12:40
 הפקטובקטריום מקבוצת רך ריקבון אלימות בחיידקי

 'א וידידיה ש' , בורדמן ,ג' ר' ושי'ג

 
 הפסקת צהריים והצגת הפוסטרים  40:12- 45:13

 

 יישום חומרי הדברה חדשים  –' חישיבה  14:30-45:13

 עמוס עובדיהיו"ר: 

 

13:45-14:00  Farmore200-טכנולוגיית עיטוי זרעים שעתידה להחליף את הטיראזן  

 וייסלר ה' -קארול ל' ודמארי -', כחלון י',  זולדן  ד', ויינמן א', שפיאלטרפארן ט
 

הכמשון  להדברת פטריות מחוללות מחלות BASFתכשיר חדש מבית  -"אורבגו" 14:00-14:15

 והכשותית

 רזניק נ'
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14:15-14:30 ORONDIS
TM

  Opti   תכשיר חדש להדברת כשותיות וכימשון 

 כהן י' 

 

 פיתוח מדבירים ביולוגיים –' טישיבה  30:15-30:14

 יו"ר עומר פרנקל 

 

 במי המושקים שמוטי תפוז בעצי האנדופיטיות הפטריות אוכלוסיות השוואת 14:30-14:45

  שפירים מים לעומת קולחים

  ועזרא ד'ברן מ' , אלעד י' -גרינברג

 

ובתוצריה הנדיפים נגד  Daldinia concentrica שימוש בפטרייה האנדופיטית 14:45-15:00

 נמטודות

 מיארה ס' ועזרא ד' ', בוקי פ', גימיר ב', בראוןליארזי א 

 

להקטנת נזקי ניסוי שדה לבחינת השימוש בחיידק אנדוסימביונטי/אנדופיטי  15:00-15:15 

 ידי פיטופלסמה בגפני יין צהבון הנגרמים על

 פיין ע'-וצחורי  ,קפולניק י' קרוח ל', זהבי ת'-, יסעור 'נאור ו 
 

 

 , גזבר העמותה דוח כספי שנתיצביקה שכנר    15:15-15:30

 חלוקת פרסים לסטודנטים על הרצאות מצטיינות    15:30-15:45

 נעילת הכנס                15:45

 

 פוסטרים שיוצגו במהלך ימי הועידה

 
  בוטריטיס צינרייהתבדידי אפיון השונות ב .1

  מור מ', שויחט ח', רב דוד ד', אלעד י' והראל א'

                                          בהודו   Pseudoperonospora cubensisזוויגיות  של תבדידי .2

 'גלפרין מ' ו,  רובין  א'כהן י  

 פיתוח שיטות לקביעת רגישות פירות רימון למחלת הריקבון השחור הפנימי .3

  , עזרא ד', הולנד ד' עירית בר יעקב, כאמל חטיב ושטיינברג ד'  שולחני ר'
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 שבודדו מפונדקאים שונים   Acidovorax citrulliאיפיון תבדידי .4

 ששון ש'-דרור א', ראובן מ', צ'לופוביץ ל', בורדמן ש' ומנוליס

  –אפיון פונדקאים אלטרנטיביים של מחולל הגרב האבקי בתפוח אדמה  .5

 שפירא ר' וצרור ל'

 רך ריקבון אלימות בחיידקי גורמי על מצמחים קטנות מולקולות להשפעת פעולה מנגנון אפיון .6

 Pectobacterium   -ה מקבוצת

 'א וידידיה 'ש בורדמן ,'ר' ג ושי'ג
 

 מחלת הצהבון בגזר ואסוציאציה עם חיידק הליבריבקטר .7

קנר , גאנם מ׳, קונצדלוב ס׳, מוואסי מ׳, מסלנין ל׳, שטיינברג ד׳, שולחני ר׳ ,בורנשטיין מ׳ , דרור א׳

  ובהר א׳  ע׳גרה , בקלמן ל׳, יוסף מ׳-בר,  דר צ׳, שלוין א׳, נון א׳-בן, י׳

 

 

 

 

 

 


