משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף ענפי שירות

יום עיון ארצי

עיבוד משמר קרקע –
ניסיון מצטבר והשלכות חקלאיות
סדר היום:

יום העיון יתקיים ביום רביעי ,13.06.18 ,ל' בתמוז תשע"ח
באולם כהן ,מכון וולקני  -בית דגן

09:00-08:30
09:15-09:00
09:45-09:15
10:15-09:45
10:45-10:15
11:15-10:45
11:45-11:15
12:15-11:45
12:45-12:15
13:15-12:45
13:45-13:15
14:15-13:45
14:45-14:15
15:15-14:45

התכנסות
דברי פתיחה  -חנן בזק ,מנהל שה"מ
שלמה ישראל ,מנהל אגף ענפי שירות
אי פליחה בפלחה והפחתת עיבודים בשלחין  -איתן אביבי ,רכז גד"ש  -עין חרוד איחוד
אי פליחה לעומת עיבוד מקובל בנגב  -עוזי נפתליהו ,מדריך פלחה
אי פליחה בגידול פלפל במבנים  -אפרים ציפילביץ ,מו"פ הבקעה
הפסקת קפה
תרומת חומר אורגני לקרקע במחזור אי פליחה  -פרופ' מני בן חור ,מכון וולקני
י עילות עיבוד משמר כאמצעי למיתון תהליכי הידלדלות קרקע
ד"ר אלי ארגמן ,התחנה לחקר סחף קרקע
המיקרוביולוגיה של הקרקע ומה היא יכולה ללמד אותנו על השפעת פעולות חקלאיות
ד"ר דרור מינץ ,מכון וולקני
הפסקת צהריים
השפעת ההפחתה בעיבודי הקרקע על רמת השיבוש בעשבים רעים
פרופ' ברוך רובין ,הפקולטה לחקלאות
השפעת עיבודי קרקע על התפתחות מחלות קרקע  -ד"ר רוני כהן ,מכון וולקני
השפעת אי פליחה על מזיקי קרקע  -ד"ר דוד בן יקיר ,מכון וולקני
היבטים מקצועיים בקביעת תמיכות בחקלאות משמרת
בני יעקובי ,סגן מנהל האגף לניקוז ושימור הקרקע

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף ענפי שירות

לצורך הבטחת מקום ביום העיון ,יש להירשם מראש באמצעות משלוח
הספח המצורף ,כמפורט לעיל .ניתן לשלם גם בכניסה.

אופן ההרשמה
המעוניינים להירשם ליום העיון מתבקשים למלא את הספח שלהלן ולשלוח אותו אל שי גולדפישר,
מזכירת ענף פרחים והנדסת הצומח ,לפקס ;03-9485887 :או לדוא"לshaig@moag.gov.il :
או לחץ כאן.
דמי ההשתתפות ישולמו כלהלן:
 .1באמצעות כרטיס אשראי בלבד למחלקה לכספים – אסתי אדוניה ,טל'.03-9485342 :
 .2משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי יוסף,
טל'.03-9485330 :
 .3ניתן לשלם  ₪ 100במזומן ביום פתיחת הכנס.
דמי ביטול :ממועד ביצוע התשלום ועד שבוע מיום העיון ייגבו  10%דמי הביטול;
במהלך השבוע האחרון שלפני יום העיון  20% -דמי ביטול; ביום העיון  100% -דמי ביטול.
מספר המקומות מוגבל! אנא ,הקפידו להירשם מבעוד מועד.
לבירורים ולפרטים נוספים :אשר איזנקוט ,נייד ;050-6241429 :דוא"ל.azasher@gmail.com :
תמר אלון ,נייד ;050-6241642 :דוא"ל.tamalon6@gmail.com :

נשמח לראותכם,
תמר אלון
הגנת הצומח ,שה"מ

אשר איזנקוט
מנהל תחום ש"ש ,שה"מ

 ---------------------------ספח הרשמה לפקס---------------------------- 03-9485887 :ברצוני להירשם ליום העיון "עיבוד משמר קרקע" ,יוני .2018
את התשלום בסך  ₪ 100ביצעתי באופן הבא (הקף):
 .1באמצעות כרטיס אשראי למחלקה לכספים ,אסתי אדוניה .03-9485342
 .2משלוח המחאה במזומן בדואר רשום או כל אמצעי תשלום אחר בתיאום עם יוסי יוסף,
טל'.03-9485330 :
 .3אשלם  ₪ 100במזומן בפתיחת יום העיון.
שם ______________________________ :פקס__________________________ :
טלפון ____________________________ :טלפון נייד______________________ :
כתובת _________________________ :דואר אלקטרוני____________________ :
אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.
תאריך _________________________ :חתימה__________________________ :

