א.מ.ב.ל.
ארגון מגדלי בקר לבשר בישראל

 18בפברואר 2020
כ"ג בשבט תש"פ
לחברים שלום רב,

הנכם מוזמנים לכנס ה 27-של האגודה הישראלית למדעי המרעה
הכנס יערך בתאריכים  18ו 19-במרץ 2020 ,כב'-כג' אדר ,תש"פ.
ב 18-במרץ (יום ד') יתקיימו הרצאות ברמת הנדיב.
למחרת ,ב 19-במרץ (יום ה') יתקיים סיור באזור הדרום.
*ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום ,אך נדרשת הרשמה מראש .להרשמה הקש כאן

יום ד'  18במרץ  -רמת הנדיב
09:30 - 09:00
09:40 - 09:30

התכנסות ,רישום וכיבוד קל
פתיחה וברכות

מושב ראשון :יו"ר יחיעם אלטשולר
10:00 - 09:40

פרופ' אביגדור כהנר ,הפקולטה לחקלאות ,האוניברסיטה העברית בירושלים
הצעה למערך טיפוח מבוסס קביעת-אבהות בעדרי בקר לבשר בישראל

10:20 - 10:00

עומרי חסון ,הפקולטה לחקלאות ,האוניברסיטה העברית בירושלים
השפעת רעיית בקר על תפקוד עצי אלון מצוי בקו התפוצה הדרומי שלהם בישראל

10:40 - 10:20

מור אשכנזי ,מינהל המחקר החקלאי ,מכון וולקני
פיתוח כלי להערכת סכנת שריפה בשטחים פתוחים ויערות

10:50 - 10:40
11:30 - 10:50

ד"ר אורית גינזבורג  -מהנעשה ברשות מרעה
הפסקת קפה

מושב שני :יו"ר חיים גורליק
11:50 - 11:30

ד"ר טלי ברמן ,החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית ,אוניברסיטת חיפה
יחסי גומלין מורכבים בין בקר וזחלי דובון הקורים

12:10 - 11:50

ד"ר יאן לנדאו ,מינהל המחקר החקלאי
האם לבדואים כדאי לצאת למרעה בנגב ובשפלה

12:30 - 12:10

ד"ר לירון אמדור ,מכון דש"א
עידוד מרעה עיזים ממשקי לצמצום סכנת שריפות

12:50 - 12:30

יודי נוקד ,משק נוקד
ממשק גידול צאן ברמת הגולן
ארוחת צהריים

13:30 - 12:50

מושב שלישי :יו"ר גיא דוברת
13:50 - 13:30

ד"ר אניאלה גלבוע ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
פיקוח על מזון בע"ח

14:10 - 13:50

ד"ר מאור מצרפי ,מינהל המחקר החקלאי ,נוה יער
שיפור מערך הדברת העשבים בשטחי מרעה ואזורי מכלאה

14:30 - 14:10

ד"ר גיא דוברת ,מינהל המחקר החקלאי ,נוה יער
התפשטות קוצים גדולים בשטחי מרעה

14:50 - 14:30

איתי נוי ,משק שבעת המעיינות
בקר איכותי ממרעה ישראלי

.........................................................................................................................................

יום הסיור
יום ה' 19 ,במרץ יתקיים סיור באזור הדרום (פרטים ישלחו בהמשך)

בברכה,
הועדה המארגנת

haimg@volcani.agri.gov.il

