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 2007,  ספטמבר3 

 2007-001-מופ :סימוכין

 

  ענף ירקותפ" מוהנהלת
 

  ירקות ענף-ת הצמחים שרות ההדרכה והמקצוע                                           מועצ
 אגף הירקות

 
                                                                                                                
                                                                                                  

 לכבוד
  מחקר ומכונימוסדות

 וועדות חקלאיות,  אזורייםפים"מו
 מדריכים וחקלאים, חוקרים

 
 קול קורא

 2008נת מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לש 
 

דיונים לקביעת סדרי עדיפויות בתוכניות המחקר  ירקות תקיים במהלך חודש נובמבר הנהלת ענף
 .2008וניסויי שדה המוגשים לתקצוב הנהלת ענף ירקות לשנת 

 .ע ירקות"הנהבהדיונים מתקיימים במסגרת הועדות המקצועיות של הגידולים השונים 
ל לכתובות  "ת הדואצעוהתוכניות לרבות תוכניות של מוסדות מחקר יש להעביר באמ את

  .מ ולמנהל ענף ירקות במועצת הצמחים "מנהל אגף ירקות בשה, ם"הממרי
 .2007 באוקטובר 30עד להגיש תאריך אחרון להגשת תוכניות מחקר וניסוי שדה יש 

   
הצעות המחקר יוגשו על דפי שער זהים לאלה , ב יעדי הפיתוח והעבודה בענף הירקות"מצ

 . אשישמוגשים לקרן מדען ר
ההצעות יכללו  . במהלך המחקרבדקו שיהרעיונותחומרתה ואת ,  הבעיהרתיאוההצעות יכללו את 

 . בדף השערםהרלוונטייכולל פירוט לסעיפים ,  התקציב הנדרש לביצוע המחקרפירוט 
וכאלה אשר יענו  , בעלי התכנות יישומיתתינתן למחקרים עדיפות למימון  מחקרים וניסויי שדה 

  ישקלו בחיוב  מחקרים עתירי ידע וטכנולוגיהכמו כן ,  המקצועיים של מגדלי הירקותעל הצרכים
 . שתרומתם לענף הירקות ודאית

 
  ב ב ר כ ה                                                                                    

 
 ) נונה (         אברהם ארליך                                                           עומר זידאן

 מנהל ענף ירקות מ למקצוע               "סגן מנהל שה                                   
 

 ר מועצת הצמחים" יו– מרדכי כהן קדמוןר "ד: העתק

  המדען הראשי–  יובל אשדת ר"ד             

           מ" מנהל שה–             מר משה גורן  
 ענף ירקות, ר ועדה ענפית" יו-             מר מאיר יפרח 

  היחידה לתוכניות עבודה ותקציב –מיכל גורביץ  '             גב
  ועדת היגוי ירקות            חברי 
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 2008יעדי המחקר והפיתוח של ענף הירקות 

 

 פיתוח ואימוץ שיטות ייצור אוהדות סביבה �

 ימוש בהרכבות להפחתת נזקי מחלות קרקע בגידולי הירקותאימוץ זנים וש �

  שימוש מושכל בחומרי הדברה ויישום ההדברה  המשולבת �

 טיפול הולם במי נקז של מצעים מנותקים �

 פיתוח אמצעים לבקרת השימוש בדשנים בגידולי הירקות �

 פיתוח שיטות ואמצעים לצמצום נזקי צמחים טפיליים בגידולי הירקות �

 

   שווקי האיכות ו  הייצואפיתוח מוצרים חדשים התואמים את דרישות

 יישום אמצעים לשיפור האיכות בתהליכי הייצור השונים �

  חדשים וזניםאימוץ ואינטרודוקציה של גידולים �

 יחודיייצור ושיווק ירקות בעלי מותג י �

 פיתוח והרחבת גידול ירקות אורגנים �

 

 ת טכנולוגיות לחסכון בכח אדםפיתוח וייעול בתהליכי הייצור והחדר

 בחינה ולימוד עלויות בתהליכי ייצור ושיווק של ירקות �

 תוכנות מחשב לניהול משק ומעקבים אגרוטכנייםפיתוח ושימוש ב  �

 פיתוח והכנסת טכנולוגיות לחיסכון בהוצאות הגידול �

  פיתוח והכנסת מתקני עזר לעבודה בבתי צמיחה �

  בגידולי ירקות בשטח הפתוח שימוש במערכי מיון ואריזה ניידים �

 פתוחהשטח בבתי צמיחה ובריסוס ה  לייעולציודהתאמת   �

 

  בתנאים מוגניםהידע בגידול ירקות  והטמעת העמקת

 בקרת האקלים בבתי צמיחה ובתי רשת �

 מיכון העבודה בבתי צמיחה ובתי רשת �

 ים כיסוי מתאימ וחומרי בחינה ושימוש ביריעות �

 יחההרחבת עונות הגידול בבתי צמ �

 לימוד האגרוטכניקה של גידולים וזנים חדשים בבתי צמיחה �

 שיפור תנאי הסניטציה בבתי צמיחה וסביבתם �
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  ופיתוח אמצעים  לניטור ובקרת  ההשקיה בגידולי ירקותיעול השימוש במיםי

 יישום אמצעים אגרוטכניים לחסכון במים �

 ההשקיהשימוש באמצעי בקרה לעיתוי  �

  מי נקז במצע מנותקמחזור �

 ניצול מים שוליים לגידול ירקות �

 מים מליחים.             א

 מים מושבים.             ב

 

 פיתוח ויישום אמצעים להפחתת השימוש בחומרי הדברה בירקות

  לפגעים המסבים נזקים כבדים לצמחים עמידים ירקותאימוץ זניטיפוח ו �

 פיתוח ויישום שיטת ההרכבה בירקות �

 לחיטוי קרקע חלופיסיקאלים  ופיחיפוש אמצעים כימיים �

 קרקעשימוש מושכל באמצעים אגרוטכניים להפחתת מחלות  �

 פיתוח ואימוץ ממשק להדברה משולבת בירקות �

 פיתוח והרחבת ממשקים לגידול ירקות אורגנים �

 ייעול השיטות והאמצעים ליישום חומרי הדברה בירקות �

 

 הירקות  נקי ובריא בגידוליפיתוח וייצור חומר ריבוי

 וש בזרעים בעלי איכות מתאימה בגידולי הירקות השוניםשימ �

 ייצור חומר ריבוי נקי ממחלות ומזיקים �

 ייצור שתילים בעלי איכות מתאימה �

 אימוץ ואינטרודוקציה של חומר ריבוי נקי מפגעים �

 פיתוח וטיפוח זנים בעלי יבול ואיכות מרובים �

 פיתוח וטיפוח זנים בכירים  ואפילים להארכת עונת הייצור �

 

 יישום שיטות ואמצעים לשיפור האיכות של ירקות לאחר הקטיף

 שימוש בטיפולי שטיפה במים חמים לשיפור איכות המוצר �

 פיתוח וטיפוח זנים בעלי איכות וחיי מדף ארוכים �

 פיתוח אמצעים להארכת חיי המדף של מיני ירקות �

 לימוד שיטות אריזה ייחודיות �

 חר קטיף ירקות לאאחסון שלימוד ויישום שיטות ל �


