קול קורא

להגשת הצעות מחקר יישומי בכר יי לשנת 2013
מועצת גפ היי מפרסמת בזאת קול קורא למימו מחקרי יישומיי שתוצאותיה ישרתו את
ענ כר היי בישראל ,כשמטרת הסופית להביא לשיפור וייעול של ייצור ברקיימא של
היינות המקומיי ושל רווחיות הענ .הידע הנצבר מהמחקרי הוא ציבורי ופתוח לכל.
התמיכה ע"פ קול קורא זה תינת למחקרי העוסקי ביעדי שלהל:
 . 1השקיה ודישו בכר יי
• בחינת משטרי השקיה.
• בחינת השפעות של איכויות מי שונות ודרכי להתמודדות.
• בחינת צרכי הדישו והקשר ע בדיקות עלי.
 .2הגנת הצומח
•
•
•
•
•
•

בחינת דרכי להתמודדות ע עשביה.
דרכי להתמודדות ע מחלת הצהבו.
דרכי להתמודדות ע פטריות גורמי :קימחו ,מחלות עיצה ,ריקבונות.
בדיקת יעילות תכשירי הדברה ושילוב חומרי הדברה.
פתוח מודלי שימושיי לש התרעה מוקדמת של הופעת מזיקי ומחלות.
ייעול הסניטציה בכר היי למניעת מחלות.

 .3שיפור חיוניות ,פוריות ואריכות חיי הכר
•
•
•
•
•

דרכי לשיפור והבטחת פוריות הגפ.
בחינת השפעות עיבודי קרקע.
דרכי להורדת עוצמת קרינה וחו ,והשפעת על הגפ.
בחינת השפעות הוספת חומר אורגני לקרקע.
בחינת שיטות הדלייה חדשות.

 .4שיפור איכות הענבי ליי
• התאמת זני וקלוני לאזורי גידול.
• בחינת שיטות גידול )הדלייה ,עיצוב ,מרווחי נטיעה ,כיווני נטיעה ,כנות ועוד(.

• פיתוח שיטות להערכת יבול והבשלה באמצעות חישה מרחוק.
 .5הקטנת נזקי מחלת התקפלות העלי
)נסויי משלימי בלבד למיז שהסתיי בתחומי הבאי ובמטרה להגיש המלצות מעשיות בטווח זמני קצר(:

• ניטור והדברת הכנימה הקמחית.
• טפולי אגרוטכנולוגי לשיפור כרמי נגועי.
• אמצעי למניעת התפשטות המחלה.
תינת העדפה להצעות מחקר שתקציב אינו עולה על  60אל ) ומשלבות אנשי מקצוע בעלי
כישורי ליישו תוצאות המחקרי.
ההצעה המלאה חייבת להיות מבוססת על היעדי של ה"קול הקורא".

ועדת השיפוט המדעי שתבח את התוכנית המקיפה תתייחס בקבלת החלטתה לנקודות
הבאות:
א  .איכותה המקצועית והמדעית של תכנית המחקר.

ב  .הא הוגדרו מטרות מדעיות ומעשיות למחקר ומהי מידת זיקת ליעדי ה"קול הקורא".
ג  .מה הסיכויי להשגת מטרות המחקר על פי תכנית המחקר המוצעת.
ד  .כמה זמ יעבור עד ליישו מעשי של המחקר והסיכוי שהתוצאות יושגו בזמ הרלוונטי
לסייע לענ בפתרו הבעיה שהוצגה.
ה  .התאמת צוות המחקר ויכולתו לבצוע מיטבי שח תכנית המחקר.

מופעלת מערכת מעקב ובקרה אחר ביצוע המחקרי המתבססי על הפעולות הבאות:
א .בדיקת הדוחות השנתיי והדוחות המסכמי.
ב .ביקורי באתרי המחקר ופגישות ע חוקרי.
ג .ימי עיו בה החוקרי מוזמני לדווח על התקדמות המחקר.

מחקרי יתוקצבו לאור* כל תקופת המחקר שאושרה ,א* זאת בתנאי שמערכת הבקרה תקבע
שהתקדמות המחקר וביצועו משביעי רצו וממשיכי להיות רלוונטיי להצעת המחקר

שאושרה .המשכיות מימו המחקר עלידי מועצת גפ היי מותנית בקבלת המלצה מתאימה
של מערכת הבקרה במהל* בצוע המחקר.

. 5/3/2013
מועד ההגשה האחרו של ההצעה המחקר הינה עד תארי*/3/2013 :
ההצעה תוגש בפורמאט .PDF :ותשלח לכתובת mali@wineboard.co.il :עד לתארי* הנקוב
לעיל.

מבנה הצעת המחקר )בהיק של עד  5עמודי(:
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ש ההצעה
ש החוקר הראשי ,שמות השותפי למחקר וגופי המחקר אליה משתייכי.
פירטי החוקר הראשי  דואר אלקטרוני ,כתובת ומספר טלפו.
מבוא ותאור הבעיה  כולל סקירת ידע הקיי באר ,ובעול בנושא ההצעה ,וציו
היפותיזת העבודה והבסיס עליה מושתת המחקר.
מטרות המחקר והתאמת לאחד היעדי המופיעי לעיל.
מהל* המחקר  תיאור מקי של הפעלת המחקר בכל אחת משנות המחקר ולוח זמני של
הניסויי הצפויי; פירוט של אתר הניסוי; שיטות המחקר; המבנה ותכנית העבודה
המפורטת של כל הניסויי; המדדי שיאספו;
תקציב המחקר  חייבי לציי את כל התקציבי שנתקבלו או צפויי להתקבל ממקורות
אחרי למימו מחקר זה בנוס לזה המבוקש.

לתשומת לב  :אישור סופי של מימו המחקרי במסגרת "קול קורא" זה מותנה בהיק תקציב
המחקרי שיאושר סופית במועצת גפ היי.
לקבלת מידע נוס נית לפנות לער הרכבי ,שה"מ ,טל 0506241565 .או במייל:
erharc@shaham.moag.gov.il
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