א.מ.ב.ל.
ארגון מגדלי בקר לבשר בישראל
 3במרץ 2019
כו באדר א' תשע"ט

לחברים שלום רב,
הנכם מוזמנים לכנס ה 26-של האגודה הישראלית למדעי המרעה.
הכנס יערך בתאריכים  1ו 2-באפריל  – 2019כה'-כו' אדר ב' תשע"ט.
ב 1-באפריל (יום ב') יתקיימו הרצאות באודיטוריום של רמת הנדיב;
למחרת ,ב 2-באפריל (יום ג') ,יתקיים סיור באזור הגליל
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום  ,אולם מותנית בהרשמה בקישור:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevj_TXJaNcUQduICTDEnZ9Y2H62Gj YtXCGzXz5KTnj_FLmyg/viewform?vc=0&c=0&w=1

נשמח אם תוכלו להפיץ הזמנה זו למעוניינים.
יום ב'  1באפריל  -אודיטוריום רמת הנדיב
מיקוםhttps://goo.gl/maps/joqogQ7qjkD2 :
תכנית ההרצאות :
 09:30 - 09:00התכנסות ,רישום וכיבוד קל
 09:40 - 09:30פתיחה וברכות
מושב ראשון :יו"ר יחיעם אלטשולר
10:00 - 09:40

ד"ר צח גלסר-רמת הנדיב
"מה עושות הפרות בלילות"-מעקב אחר דפוסי תנועת עדר הבקר ברמת הנדיב
רננה לביא
השפעת רעיית בקר על הצמחייה העשבונית בקרחות חורש -בשמורת הר מירון
עמרי שרון -ארגון מגדלי בקר לבשר

11:20- 10:40

הפסקת קפה

10:20 - 10:00
10:40 - 10:20

מושב שני :יו"ר יאן לנדאו
 11:40 - 11:20ד"ר רחל לוגסי-אוניברסיטת תל אביב
הערכת איכות אקולוגית באזורי מרעה :שימוש בהדמאות לווין למיפוי חלבון וNDF -
12:00- 11:40
12:20- 12:00
13:20 - 12:20

ד"ר גיא דוברת -מנהל המחקר החקלאי
"מדושני עונג"-השפעת דישון בחנקן על צומח עשבוני
ציון סימנטוב" -זרעים מציון"
איך להשתמש בטבע לשיפור המרעה לבעלי חיים
ארוחת צהריים

מושב שלישי :יו"ר אורית גינזבורג
 13:40 – 13:20ד"ר טרין פז כגן-מנהל המחקר החקלאי
פיתוח מערכת להערכת כמות וטיב מרעית בעזרת כלים של חישה מרחוק
מהנעשה ברשות מרעה
 14:00- 13:40ד"ר אורית גינזבורג-
 14:30 - 14:00בן גרוס -בוקר מגבעת יואב" -ללמוד דרך הרגליים"  -ניסיונות במרעה

הכנס ה 26-של האגודה הישראלית למדעי המרעה
יום הס יור
יום ג' 2 ,באפריל  2019יתקיים סיור באזור הגליל
9:30

כפר סאלד
מיקוםhttps://goo.gl/maps/QfJeq8vhLkv :
התכנסות במכלאת הבקר בקיבוץ כפר סאלד.
ניסיונות בדישון במרעה
תיאור ממשק העבודה,
שלוחת הפיטום

 :11:30התכנסות בקיבוץ כפר הנשיא.
מיקוםhttps://waze.com/ul/hsvc7d62pp :
"ארגון השומר החדש"
הפעילות החינוכית
התמודדות עם פשיעה חקלאית
ארוחת צהריים
 :14:30חוות מרעה חוקוק.
מיקוםhttps://goo.gl/maps/uKLT3YjyAp52 :

16:00

גידול בקר וצאן במרעה
שימוש ברחפן למעקב ניטור ותפעול העדרים
סיום משוער
בברכה ,הועדה המארגנת

חיים גורליק
יחיעם אלטשולר
גל פלג
גיא דוברת
צח גלסר
יאן לנדאו

050-6241262

haimg@volcani.agri.gov.il
yechiamalt@gmail.com
galp@moag.gov.il

052-4399177

dovrat@volcani.agri.gov.il

tglasser@gmail.com
vclandau@volcani.agri.gov.il

