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היום -תחומי המחקר בהם מתמקדת המחלקה 
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2019-2024ללא קליטות חדשות ב 

יפתח,טרין,יפית,ויקטור:מדייקתחקלאות

טרין.יפית:מידעמערכות

טרין,יפית:מרחוקחישה

מאיר,זאב:מקרובחישה

מאיר,ספי,יפתח:וסנסוריםננו

בעז,ויקטור,יפתח:ממוחשבתוראיהאלגוריתמיקה

בועז,זאב:מכטרוניקה 0



מערכת למדידת תכולת חומרי  ,מערכת לזיהוי מוקדם של עקות ביוטיות ואביוטיות,מערכת תומכת החלטה לדילול כימי של תפוחי עץ, השקיה מדייקת-ויקטור
.חקלאות מדייקת על קירות ירוקים בעיר חכמה,מערכות תומכות החלטה בזבובי פירות,הזנה בעלים של גידולי שדה

זיהוי פרי הדר נגוע ", "אלקטרוכימי לזיהוי וכימות מהיר של רעלנים המיוצרים על ידי חיידקים כחוליים במאגרי מי שתיה ובריכות דגיםביונסנסורפיתוח “-ספי 
.פתוגניםלחישה סימולטנית של ביואלקטרונייםהתקנים ' אף אלקטרוני'בעזרת בעש התפוח המדומה 

מעקב  , התפשטות פגעים, חישה מרחוק לזיהוי מוקדם של עקת מים, חכמהחקלאות מדייקת על קירות ירוקים בעיר ,  ש"במטעים ובגדהשקיה מדייקת -יפית
.  מערכות תומכות החלטה בזבובי פירות, אפיון וזיהוי מוקדים חמים של זבוב הפירות, אחר עמידות לחומרי הדברה בעשבים

י חתימה  "איפיון טיב וכמות צומח במרעה ע, מיפוי עקות בעזרת שטח עלווה, בצומחעקות ספקטראלית לזיהוי -חישה מרחוק היפר ומולטי, דישון מדייק–טרין
פיתוח מערכת תומכת החלטה להערכת סחף , מיפוי מינים ומינים פולשים באזורי אקלים שונים, פיתוח מערכות תומכות החלטה לניהול מרעה, ספקטראלית

.LIDARקרקע בעזרת 

.חורףעצים נשירים מתרדמת הערת , מסלמונלהתרמיות לחיטוי ביצים וזרעים מלכודות , מלוןפיתוח רובוט לאסיף -בועז 

,  חיישן אופטי מהיר לניטור תערובות מים לשימושי השקיה בשדה, מערכת רב תכליתית לדיגום ספקטרלי מרחבי של גידולי שדה מפלטפורמה נעה-יפתח
.וחלקיושל הצמח השלם פנוטיפילאיפיוןסופר רזולוציה למערכות חישה מתקדמת , הגדלת התפוקה של צילומי אויר תרמיים לשימושי השקיה מדייקת

קידום מיכון  , NIRמיון לפירות באמצעות יישום , בפלאורוסנציהאיכות מים מדידת , קידום, ראמאןספקטרוסקופייתבאמצעות כחוליות וחיידקים זיהוי אצות -זאב
זיהוי  רובוטי בתמרים דילול , שיטות למדידת מצב מינרלים בצמחפיתוח , לחיטוי באמצעות קיטור למצע מנותקמיכון , לחיטוי באמצעות קיטור בתעשיית המזון

.פירותמוקדים חמים של פעילות זבוב 

חיישנים לניטור טמפרטורת  -ננו, מיקרואקלים של בתי רשת וחיסכון במים, שימוש ביריעות גמישות ושקופות למחצה להצללת חממות ולייצור חשמל–מאיר 
.  עלווה

פרוייקטים נוכחיים של חוקרי המחלקה



חישהמערכותבתחוםהמחלקהחוקריפעילות

משנהתחומיהחוקרשם

עיבודאלגוריתמים ,ממוחשבתראייה, (ובצבעספקטראלית ,תרמית)מרחוקחישהאלחנתיויקטור

תמונה

וסנסוריםאופטיותחישהמערכותקלפיפתח

סמניםלזיהויאלקטרוניות-ביוופלטפורמות( וננומיקרו)ממוזעריםביוסנסוריםורניקספי

חישת פרמטרים פיזיולוגיים בצמחייה+ צמיחהבבתימיקרואקלים טייטלמאיר

ומיכוןמידע ,לחישההמחלקה

וצמחקרקעשלספקטרוסקופיה ,מימדיתתלתחישה ,היפרספקטראליתמרחוקחישה כגןפזטרין

מזוןלבטיחות ,דיאלקטרייםחיישנים , NIR, RAMAN, FTIRשלבתחומיםספקטרוסקופיהשמילוביץזאב

היפרספקטרלית ,תרמיתמרחוקחישהכהןיפית

רובוט אסיף מלונים,ימיתחקלאותציוןבעז



מכטרוניקהבתחוםהמחלקהחוקריפעילות

משנהתחומיהחוקרשם

מיון ,FRESH CUTהכנת ,בקיטורחיטוי ,בתמריםרובוטידילולשמילוביץזאב

עירורמערכות ,מכאניתהדברה ,אסיףציוןבועז

ומיכוןמידע ,לחישההמחלקה



ומיכוןמידע ,לחישההמחלקה

ודיגיטליתמדייקתחקלאותבתחוםהמחלקהחוקריפעילות

משנהתחומיהחוקרשם

ויקטוראלחנתי

החלטהתומכותומערכותמידעמערכותבתחוםהמחלקהחוקריפעילות

משנהתחומיהחוקרשם

כגןפזטרין

יפיתכהן

יפיתכהן

כגןפזטרין

עשביםמיפוי ,מיםמצבומיפוילניטורמרחוקחישה ,מדייקתהשקיה

מרחביותהחלטהתומכותמערכותפיתוח ,מרחביתסטטיסטיקה ,בחקלאותעתק-נתוניוניתוחעיצוב ,לאיסוףמערכות

מדייקדישון,עשביםזיהוי ,מחלותזיהוי ,בצומחעקהמצביהערכת

 ,ועיזיםבקרבמרעההחלטהתומכותמערכות  ,זמןסדרות ,מרחביתסטטיסטיקה ,מרחביותמידעמערכות

עוצמותוזיהוידילול ,במרחבמשתנהדישון ,מיםמצבומיפוילניטורמרחוקחישה ,מדייקתהשקיה

העתידטפטפתפיתוח ,פריחה

מכונהלמידת  ,אלגוריתמיםפיתוח ,בשדהפגעיםזיהויקלפיפתח



שיתופי פעולה עם המגזר החקלאי והתעשייה

סנסלייז, אלביט, אופגל, ן"רה, הזרע, ין'אבוג–יפתח קלפ

-חברת טרה, חברת אגרינת, השקיה-מן, הגולן-יקבי רמת, יקבי ברקן, יקבי כרמל, דרוםבני -יפית כהן

ל"כי, חברת פילדאין, חברת מידבא, יון'ויז

NRSחברת -ספי ורניק

פ המשולש"מו, פ דרום"מו, גניגר, חישתיל-מאיר טייטל

ל  "כי-כגן-טרין פז

מצרפלס, סנסילייז, הזרע, ין'אבוג, ל"כי, יון'ויז-חברת טרה, הגולן-יקבי רמת, יקבי ברקן, כרמליקבי -ויקטור אלחנתי

ל"כי, ישראלHUAWE, עתיד גידולי , עשת אילון, אפימילק, מ"יורן בע-זאב שמילוביץ

פ ערבה צפונית"מו–בועז ציון



שיתופי פעולה עם אקדמיה

ל"מיג, האוניברסיטה העברית, חיפה' אונ, טכניון, בן גוריון' אונ, תל אביב' אונ–פיפתח קל

ל  "מיג,(בוקרשדה )+ גוריון -בן' אונ, טכניון, אילן-בר' אונ, הפקולטה לחקלאות-יפית כהן

העברית ' אונ, א"ת' אונ-ספי ורניק

הטכניון, בן גוריון' אונ–מאיר טייטל

העברית  ' אונ, וויצמןמכון , (שדה בוקר)+ בן גוריון ' אונ, טכניון-כגן-טרין פז

מכון וויצמן , ל"מיג, (בוקרשדה )+ גוריון -בן' אונ, טכניון, העברית' אונ-ויקטור אלחנתי

מכללת תל חי-זאב שמילוביץ

הטכניון-בועז ציון



שיתופי פעולה עם מכונים אחרים ובתוך המכון

המכונים וקיים שיתוף פעולה בין  חוקרי המחלקה משתפים פעולה עם כל שאר

חוקרים בתוך המכון

מדעי הצמח, המכון לחקר אחסון ואיכות תוצרת חקלאית ומזון–זאב שמילוביץ

נווה יער, המכון להגנת הצומח, מרכז גילת, המכון לקרקע מים וסביבה, המכון למדעי הצמח–יפית כהן

נווה יער, מרכז גילת, המכון לקרקע מים וסביבה, המכון למדעי הצמח–טרין פז כגן

המכון לחקר אחסון ואיכות תוצרת חקלאית ומזון,המכון לבעלי חיים, המכון לקרקע מים וסביבה, המכון להגנת הצומח, המכון למדעי הצמח–יפתח קלפ

המכון להגנת הצומח, המכון לקרקע מים וסביבה–מאיר טייטל

המכון למדעי הצמח, ננוטכנולוגיה-המרכז לאגרו–ספי ורניק

המכון לבעלי חיים–בועז ציון 

המכון לחקר אחסון ואיכות תוצרת חקלאית ומזון  , נווה יער,הצומחהמכון להגנת , גילתמרכז , המכון למדעי הצמח, המכון לקרקע מים וסביבה–ויקטור אלחנתי 



אלחנתי  ויקטור



Precision Agriculture



Nectarines 

excessively 

irrigated
Vineyards 

regular 

irrigation



22.39

15.82

13.50

14.31

13.39

16.21

LWP Map in 

Givat-Brener Field (11/08/13)   

Treatment

80A

100

100A

120A

LWP

Over - irrigated

Well watered

Low water stress

Medium water stress

Severe  water stress

> 14

>17.5

> 20.5

>23.5

> 23.5
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ספיורניק 



The Bioelectronics

& Electrochemistry 

Lab

Exploiting custom micro and 

nano-electronics for 

biological applications



Carbon nanotube based 
field-effect transistors

BioMEMS actuators

20µm

Bioelectrochemical sensors

Electrode

Substrate Product

+/- e-

Electrode

Whole 
cell/tissue

Enzyme

Substrate Product X
+/- e-

Biochip for multiplexed assays

Electrode

cell

Enz

Substrate Product 

+/- e-



CNT FET in ‘bioelectronic nose’ applications

• Bioelectronic nose for simultaneous detection of 

foodborne pathogens

• Insect odorant receptor-functionalized CNT FET



Electrochemical biosensors for rapid detection and 

quantification of Cyanobacteria toxins in water 

reservoirs

• Develop an immuno-electrochemical assay (amperometry

and EIS) for the detection of microcystine

Electrode

Substrate Product

Product  +/- e-

Electrode

Product X



מאיר טייטל 



Energy in Agriculture

Photovoltaics

Variable speed fans

Solar drying



Management and Control of Microclimate in Greenhouses 
& Screenhouses

CO2 enrichment Forces on structure due to wind



כהן  יפית 



Thermal imaging and Precision Irrigation

Vineyard, Upper Galilee

RGB Thermal

Cohen, et al. 2017. PA (cotton field)

Semi-automated thermal-based water status mapping
enables irrigation decisions to be made in commercial scaleEarly detection of 

irrigation malfunctions
Thermal-based irrigation 

management increased WUE 

without decreasing yield

Dag, et al. 2015. ECPA (vineyard)
Rosenberg, et al. 2015. ECPA (cotton)



Dynamics of pests and automatic monitoring

Simulated spread of 

Egyptian broomrape

Local and landscape factors 

affecting Medfly dynamics

Krasnov, et al. 2017. J. Pst.  Sci.

Decision support tools to 

improve Medfly control 

Cohen, et al. 2017. Front. Plnt. Sc. Goldshtein, et al. 2017. COMPAG

Ecoinformatics in pest 
dynamics research



טרין כגן -פז



Site Specific Nitrogen Management to Minimize Nitrogen Pollution 
in Citrus Orchard 

29



Kedoshim LTER forest
Judean Mountains

Yatir LTER forest
Northern Negev desert



Yatir LTER forest 

We monitor the dynamics of leaf area as related to carbon assimilation,
primary productivity and evapotranspiration using flux tower. The
micrometeorological towers monitoring carbon, water, and energy fluxes,
which are measurements of how carbon dioxide (CO2), water vapor and
energy (heat) circulate between the soil, plants and atmosphere.

All tower sites around the world that contributed observations to the FLUXNET 2015 data release.



Assessing the nutritional status of almond trees by visible-to-shortwave infrared 
(VIS-SWIR) reflectance spectroscopy of carbohydrates



Developing fusion UAV-based system integrating LiDAR multispectral and thermal sensing

R G B Multi 
spectral

Thermal LiDAR 

Nutrient status 
assessment

Growth rate assessment
Yield and biomass map

Water stress 
detection

Land cover 
assessment

33



בועז  ציון  



A multi-arms robotic harvester

for 2-D crops

Three stages:

Map targets to be harvested

Prepare work plan for robot

Send the robot to harvest



Salmonella is a major problem around the world

Companies sell “Pasteurized eggs” at a premium price-

2-4 times the price of regular eggs

Dip eggs in hot water for 40+ min followed by a long cooling time

Claim reduction of 10^5 in bacteria colonies

In many countries washing shell eggs is prohibited

Egg products producers wash eggs before breaking, using various agents



קלפ  יפתח 



The Institute of Agricultural Engineering, Volcani Center

Low Cost, Hyper Spectral monitoring: A system for crop spatial and 
spectral sampling from moving platform

Wheat Field

a) b)

e) f) g)

Agro-Optics and 
Sensing Lab

200 nm 220 nm 240 nm 260 nm 280 nm 300 nm

320 nm 340 nm 360 nm 380 nm 400 nm 420 nm

440 nm 460 nm 470 nm 490 nm 510 nm

550 nm 570 nm

530 nm

590 nm 600 nm 620 nm 640 nm

660 nm 680 nm 700 nm 710 nm

770 nm 780 nm

730 nm 750 nm

800 nm 820 nm 830 nm 850 nm

900 nm880 nm870 nm 920 nm 930 nm 950 nm

1050 nm1030 nm1010 nm1000 nm980 nm960 nm

c)

d)

a)



The Institute of Agricultural Engineering, Volcani Center

a)

b)

c) d)

Deep Learning -Infra Red supper Resolution 

Agro-Optics and 
Sensing Lab

Ref V.Alchanati et.al. 2012

With IR, 
invisible 
stresses, 
becomes 
visible



The Institute of Agricultural Engineering, Volcani Center

Jointly Estimating IR image with unknown offset and Gain

• Simulation results N=9 pairs of 
focused and defocused 
images.

• Both focus and defocus 
images taken by IR camera 
with unknown drift in

• All 2*N images are inputs for 
a joint estimation algorithm of 
the N objects

1

2

3

a) b) c) d)

Env.Temp: 28.9 [C]
Env.Temp: 38.4 [C] 

The Need, low cost thermal IR 
cameras suffers from drift due 
to environmental loads

e)

Agro-Optics and 
Sensing Lab



The Institute of Agricultural Engineering, Volcani Center

Machine learning: Single fruit monitoring by UAV

Yield estimation accuracy 4% to 16%

b)

a)

c)

d)

Agro-Optics and 
Sensing Lab



קשתי  יוסי  



פיתוח שיטה ומיכון לאיסוף שאריות צמחי תות שדה

o מונוקולטורהתות השדה מגודל בישראל בחקלאות

o"היא פטריה שוכנת קרקע שמאיימת על גידול תות השדה בארץ" מקרופומינה

oבהעדר טיפול כימי יעיל הפתרון העכשווי הוא הפעלת משטר סניטציה מוקפד

oהרחקת שאריות הצמחים של הגידול הקודם לפני הגידול הבא: המשמעות החקלאית

oעבודה רבה קשה ויקרה: התוצאה החקלאית כלכלית
oפיתוח עקרן מרכז ייעודי ושימוש במכבש חבילות מסחרי : הפתרון הטכנולוגי הנדסי

1:3הקטנת נפח ביחס של דונם לשעה50: תפוקה דונם לשעה6: תפוקה

לדונם בעבודת ידיים₪ 600לדונם לעומת ₪ 130: יעילות כלכלית

מכבש מסחריעקרן מרכז ייעודי
חבילות מצמחי תות

מוחמד אבו טועמה, רוני אמיר, גאולהפרהד, ין'עפגיפתח , אשר לוי, קיסר אהליאב, יוסי קשתי



פיתוח שיטה ומיכון לייבוש גרעיני אבטיחים למאכל

oגידול אבטיחים לייצור גרעינים למאכל ייחודי לישראל

oי קומביין ייעודי"גרעיני האבטיחים מופקים בשדה ע

oנוזלים50%-בזמן ההפקה התוצרת מכילה כ

oהתוצרת מטופלת באתרי ייבוש ארעיים שמוקמים מחדש בכל שנה

o צל שמונחת על הקרקע60%תשתית משטחי הייבוש עשויה מרשת

oבהעדר טכנולוגיה הפתרון העכשווי הוא עבודת ידיים של פועלים שזמינותם לא יציבה

oגידול טוב למחזור הגידולים החקלאיים שהמשך קיומו מוטל בספק: המשמעות החקלאית

oפיתוח מכונה לערבוב והתאמת מכונה לאיסוף: הפתרון הטכנולוגי הנדסי

מכונת גלגול ושאיבת גרעינים מרשת מכונה לערבוב גרעינים על רשת

מאיסוף בידיים2הספק גבוה יותר פי מערבוב בידיים8מהר יותר פי 
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