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 ז"באדר תשס' ג 

    ,,,,גדלי התמריםגדלי התמריםגדלי התמריםגדלי התמריםלמלמלמלמ
 

 במימון שולחן 2006  מוגשת לכם בזה חוברת סיכומי מחקרים שנערכו בשנת 

 . תמר

, ולקני ומוגשים לכם זאת השנה השביעיתפים האזוריים ובמרכז ו"מחקרים אלה בוצעו בעיקר במו

הכוללים , הגשה זו איפשרה לנו להציג בפניכם מחקרים שלמים. על גבי תקליטור: והפעם במתכונת שונה

 . עדיין לא כל החוקרים הפנימו יתרון זה  אך אנו בדרך הנכונה. תמונות וגרפיקה ברמה גבוהה

 .נמתין למשוב מכם לגבי צורת ההגשה

 

מלחמת לבנון השנייה תפסה אותנו בשיא הפעילות :  האחרונה הציבו בפנינו מספר מכשוליםאירועי השנה

 .ואי לכך נאלצנו לוותר על מספר מחקרים, המחקרית

פים לבצע את "בעיקר על היכולת התקציבית של המו, המשבר במועצת הצמחים השפיע אף הוא

 .מנוחות תתנהל על מי 2007נקווה שהמשבר מאחורינו ושנת . מחקריהם

 

 : 2007בהנחיית שולחן תמר שונה מבנה תקציב המחקר לשנת 

 .ואלה תוקצבו כראוי, נבחרו מספר נושאים מרכזיים

 

ובתקליטור תמצאו אחת , 2006הלך מאיתנו לקראת סוף , ל" זצבי ברנשטיין

 החל מתכנון -צבי היה חוקר פורה בצורה בלתי רגילה . מעבודותיו החשובות

חות מקצועיים "דרך ביצוע קפדני ועד הגשת דו, טות עבודהמחקרים והמצאת שי

 .כך נזכור אותו. ומרתקים לקריאה

 

 : התקליטור שלפניכם מחולק לארבע קבוצות מחקר

 ; בעיקר עבודה חדשה בבקעה-' הול'מג'.   1

  תמצאו כאן מחקר בסיסי שעניינו שיפור יעילות    -השקיה ודישון  .2

 ; ים שונים      ההשקיה ובדיקת מקורות מ

אך ,  עקב ירידה בלכידות- בתקליטור תמצאו אמנם פחות מחקרים בנושא החדקונית -הגנת הצומח  .3

 יעסקו מספר מחקרים בעדכון רשימת חומרי -2007ב. אין בשום אופן להסיק מכך שהמזיק נעלם

 ;עקב הלחץ להפחתה מצד שוקי הייצוא, הדברה

 מחקרים בסיסיים ', ברהי'ינם הארכת חיי מדף של  תחת סעיף זה תמצאו מחקרים שעני-אחרים . 4

 .    ועוד

 

בעקבות הערותיו . גם השנה  נעזרנו בבודק מדעי שעזר לנו להעריך את רמת המחקרים המוגשים לשולחן

 . המועילות אשתקד חל שיפור ברמת העבודות המוגשות היום

 

 , תודה למרגו על עריכת התקליטור והפקתו 

 .פים על העבודה העצומה המוגשת לכם בחוברת זו"י המותודה לחוקרים ולמנהל

 
 .  יאה מעניינת ומועילהרק

  בוקי-ברוך גלזנר 


