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כט' ניסן תשע"ז
לחברי האגודה שלום רב,
הכנס ה 24-של האגודה הישראלית למדעי המרעה יערך בתאריכים  8ו 9-במאי  .2017ב 8-במאי (יום ב')
יתקיימו הרצאות באולם בנק הגנים של מינהל המחקר החקלאי בבית-דגן ,ויוקדש מושב לזכרו של נעם
זליגמן ז"ל.
התכנסות ,רישום וכיבוד קל בשעה  .09:00דמי השתתפות בכנס .₪ 30
למחרת ,ב 9-במאי (יום ב') ,יתקיים סיור באזור רמת מנשה בנושאי גידול בקר במרעה ,ניהול שטחים
פתוחים ,שמירה על הסביבה והיסטוריה מקומית .הנסיעה תהיה עצמאית .נא לדאוג לשתייה ולאוכל לכל
היום.
הכנס ה 24-של האגודה הישראלית למדעי המרעה :יום הרצאות
יום ב' 8 ,במאי 2017
שעה
09:00
09:30

שם המרצה
אלי צעדי

נושא
התכנסות ,רישום וכיבוד קל
פתיחה ודברי ברכה
מושב  :Iיו"ר יאן לנדאו

ניב דה מלאך
09:40
אילן סתווי
10:10
טרין פז-קגן
10:40
11:30 - 11:10

השפעת השקייה ודישון על מערכות עשבוניות ברחבי העולם
השפעת רעיית שלפים מתונה על תפקוד גאו-אקולוגי של שדות חיטה בבעל
עוצמת רעיה והשפעתה על איכות הקרקע במרעה עשבוני ים-תיכוני

הפסקת קפה
מושב  :IIמוקדש לזכרו של נעם זליגמן ז"ל
יו"ר אבי פרבולוצקי
דברים לזכרו של נעם זליגמן ז"ל
מוכה וייץ ,יחיעם אלטשולר ,בן משפחה

11:30
12:00
12:30

זלמן הנקין
יוג'ין אונגר

13:45 - 13:00

השבחת מרעה טבעי – מנעם ועד היום
מבט אישי על הירושה האינטלקטואלית שנועם השאיר

ארוחת צהריים [יש מסעדה במקום .הארוחה על חשבון החברים]
מושב  :IIIיו"ר חיים קיגל

13:45
14:15
14:45
15:15
16:00ש

יעל ברקוביץ'
ראובן הורן
יגיל אוסם
תיארי מונס

חדשות מרשות המרעה
ניטור מרחבי ועִ תי של רעיית עזים באזור הרי יהודה
רעית בקר ביער מחטני
הרצאת אורחָ :יזָמוּת בוקרים ברמת הגולן

סיום משוער

הגעה לאולם :פנייה ברמזור של הקריה החקלאית בין צומת בית דגן לראשון לציון מכביש  .412לעבור את
השער הראשי של מינהל המחקר החקלאי/משרד החקלאות ולפנות שמאלה .לנסוע כ 100-מטר ולפנות
שמאלה ולחנות במגרש החנייה .יש לשוב רגלית חזרה למול הכניסה הראשית לחצות את הכביש מזרחה
במעבר החציה ולהיכנס בכניסה לבנק הגנים.
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הכנס ה 24-של האגודה הישראלית למדעי המרעה
יום הס יור
יום ד' 9 ,במאי  :2017ממשקי רעיה בגלבוע ובבקעה
הנסיעה תהיה עצמאית.
 :08:20נסיעה ממינהל המחקר החקלאי ,בית דגן ,דרך חוצה שומרון
 :10:00גיתית
איתמר כהן מגבעות איתמר שרועה ברעייה נודדת עם רועים
 :11:30היישוב רותם
הפסקה בקפה רותם
הסבר על היישוב האקולוגי
 :13:00מצפה שמיר הגלבוע
ניצן אבירן  -קיבוץ מירב
פרויקטים לאנרגיות מתחדשות
אנרגיית רוח ואנרגיית אגירה שאובה
 :14:00משפחת קצ'ה וארז כהנר מחוות יערות הגלבוע
תיאור הממשק בעונת ההמלטות
המלטות בבית והוצאה לשטח בקבוצות
השימוש בהאבסה מלאה
תיאור ממשק רעייה בעונת הירק
שיקולים בבחירת ההרכב הגזעי של העדר
מדדים להשארת עגלות ,פרי רבייה ופרות מהעדר
סיום משוער16:00 :

בברכה,
הועדה המארגנת
אלי צעדי
יוג'ין דוד אונגר
חיים גורליק
איריס שינבאום
חגית ברעם
יאן לנדאו

zaadye@volcani.agri.gov.il
eugene@volcani.agri.gov.il
haimg@volcani.agri.gov.il
isi_shin@yahoo.com
hagit@volcani.agri.gov.il
vclandau@volcani.agri.gov.il
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