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 :תחומי מחקר עיקריים

 הדברה משולבת של עש תפוח מדומה )עת"מ( ✓
 המחקר כולל:

 הדברה ביולוגית קלאסית .1
2. IPM- למזעור הנזק בפרי בכלל ובפרי שילוב אמצעים ידידותיים רבים  ;הדברה משולבת

צרעות טפיליות, נמטודות אנטמופטוגניות, פטריות, לייצוא בפרט. האמצעים משלבים 
תוך שיתופי פעולה עם  תכשירים ידידותיים, מלכודות ומושכנים )פרומונים וקיירומונים(

 חוקרים שונים בתחום.

 .דס, הנזק והטיפול בכל אחד מהמיניםאפיון אוכלוסיות התריפס בפר ✓

 במחקר וכתיבת דוחות. בעלות אינטרס דומה ליווי חברות פרטיות  ✓
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