אגף כלכלה
התנועה הקיבוצית

קורס  POST-HARVESTטיפול בפרי אחרי קטיף ואחסון פרי
ביוזמה ובחסות הועדה החקלאית עמק הירדן
הפקה וארגון :יפעת אדור
הקורס מיועד למנהלי מטעים ,מגדלי פירות ,מנהלי ועובדי בתי אריזה ,משווקי פרי

נושאי הקורס:
 אחסון פרי – רקע כללי.-

פיסיולוגיה של הפרי.

-

אתילן – הורמן ההבשלה.

-

שיטות אחסון וקירור.

-

השפעת גורמי שדה על איכות הפרי.

-

גורמים פתולוגים באחסון פרי והדברתם.

-

בדיקות קטיף ומדדי הבשלה.

-

פיתוחים עתידיים בטיפול אחרי קטיף.

-

טיפול בפרי אחרי קטיף :מנגו ,אבוקדו ובננה.

-

גורמים המשפיעים על איכות פרי הבננה.

-

שיטות ציפוי פרי ,עקרונות אריזה ,בטיחות לקוח.

-

איכות המוצר  -סטנדרטיזצה של פירות.

-

הדברה משולבת בסובטרופיים.

-

הכנה ליצוא.

-

סיורים מקצועיים.

בין המרצים:
פרופ' רות בן-אריה ,ד"ר אוהד נירה ,דני גמרסני – החברה למחקר ופיתוח קירור ואיסום פרי ק"ש ,ד"ר
יאיר ישראלי – צמח ניסיונות ,ד"ר יעל קחל – משרד החקלאות ,ד"ר אמנון לרס – מעבדה לאיסום מכון
וולקני ,עמי קינן – צמח אבודקו ,אורי דורמן – ק.מ.ה ,רן בן דוד – משרד החקלאות ,אודי גבאי ,אבי
ביטון –  ,Safe pack Productionיונתן יזהר ,גבי נעמני – אגרקסקו כרמל ,ומרצים נוספים.
משך הקורס:
 10מפגשים שבועיים בימי חמישי ) 27.12.2012 ,(15.30 – 8.30עד 28.2.2013
מקום:
צמח ניסיונות במתחם מכללת הכנרת .
דמי השתתפות:
כולל חומר לימודי ,סיורים מקצועיים וכיבוד ₪ 3,876 ,בתוספת מע"מ כחוק) ,סה"כ לתשלום  .(₪ 4,535התשלום בהמחאה
בלבד ל.1.1.2013-

מצ"ב טופס הרשמה.
לתוכנית מפורטת ,פרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות ליפעת אדור ,דוא"לyopcohen@gmail.com :
ביטול השתתפות אפשרי )בהודעה בכתב( עד  6ימי עבודה טרם תחילת ההשתלמות ,ביטול לאחר מועד זה יחויב במלוא דמי
ההשתתפות.
ט .ל .ח

אגף כלכלה
התנועה הקיבוצית

טופס הרשמה לקורס  POST HARVESTטיפול אחרי הקטיף ואחסון פרי
נא למלא את הטופס ולשלוח ליפעת אדום בדוא"לyopcohen@gmail.com :
 .1שם פרטי ומשפחה __________________ תפקיד ____________ ת.ז__________ .
טלפון סלולרי _____________________________________
 .2שם פרטי ומשפחה __________________ תפקיד ____________ ת.ז__________ .
טלפון סלולרי _____________________________________
קיבוץ/ארגון __________________________ כתובת )ע( _______________________________
טלפון _____________ פקס )ע( _______________
דוא"ל ________________________________________________________________________

סה"כ לתשלום )בהמחאות בלבד( _____________ ש"ח לפרעון ב1.1.2013-

חתימה וחותמת ______________________

המחאה יש לרשום לפקודת ברית פיקוח  2000בע"מ
ולשולחה לשירי הלר ,משרדי ברית פיקוח ,רח' חומה ומגדל 2
ת.ד ,20150 .ת"א .61200

