
 

 

 

             ..לא.מ.ב

        
 ארגון מגדלי בקר לבשר בישראל

 

 2021 ביוני 3

 סיוון תשפ"א כג

  

 ,שלוםלחברים 

                                                                                                                            

 הישראלית למדעי המרעהשל האגודה  27-כנס הלהנכם מוזמנים 

 .מכללת אוהלו בקצרין, ב' תמוז תשפ"אכ, 2021ביוני   30 ךבתארי  יערך הכנס

 כא תמוז )יום ה'( יתקיים סיור באזור הגולן. ,ביולי 1-בלמחרת, 

 .)כפוף לאילוצי קורונה( מצ"ב לוז מתוכנן

 נדרשת הרשמה מראש, להרשמה הקש כאן

  
 בברכה ובתודה,

 
 חיים גורליק       ד"ר גיא דוברת

052-4399177      050-6241262 
dovrat@volcani.agri.gov.il    haimg@agri.gov.il 

    

       

 

 

 

 

https://forms.gle/mHYBsoNEpTyEZmgX8
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 לוח זמנים:

 כנס במכללת אוהלו בקצרין – ביוני 30' דיום 

   התכנסות, רישום וכיבוד קל 09:15 - 08:45

 פתיחה  09:40 - 09:15

  מנכל אמב"ל, יונתן הירשפלד :ברכות

   

   ד"ר ירון דקליו"ר מושב ראשון: 

 אביגדור כהנר, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ'  10:00 - 09:40

 אבהות בעדרי בקר לבשר בישראל-הצעה למערך טיפוח מבוסס קביעת

 ד"ר טלי ברמן, החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, אוניברסיטת חיפה 10:20 - 10:00

 יחסי גומלין מורכבים בין בקר וזחלי דובון הקורים

  , נוה יער, מנהל המחקר החקלאינריה מנשרי 10:40 - 10:20

  בשימור והפצת קדחות קרצית )חזירי בר ותנים( חשיבות נשאים משניים

 המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ,חטיבה לפרזיטולוגיהה ד"ר מוניקה לשקוביץ מזוז  11:00 - 10:40

  חידושים בתרכיב נגד קדחת קרצית

 הפסקת קפה  11:30 - 11:00

 יו"ר חיים דיין מושב שני: 

 גילת ד"ר אלי צעדי, מנהל המחקר החקלאי, 11:50 - 11:30

        מרעה בקר באוסטרליה, בעידוד התחדשות מאגר החנקן בקרקע

   משרד החקלאות, התחנה לחקר הסחף, גיל אשלד"ר  12:10 - 11:50

 גידולי כיסוי והאפשרות לשילוב רעייה בממשק  

 י, נוה יער,מנהל המחקר החקלארננה לביא  12:30 - 12:10

 השקיית מרעה בקולחין

 משרד החקלאות    ,רשות מרעה, ד"ר אורית גינזבורג 12:50 - 12:30

 עידוד מרעה עיזים ממשקי לצמצום סכנת שריפות

  צהריים הפסקת        13:30 - 12:50

 



 גיא דוברתד"ר מושב שלישי: יו"ר 

 מינהל המחקר החקלאי, נוה יער מצרפי,ד"ר מאור  13:50 - 13:30

 שיפור מערך הדברת העשבים בשטחי מרעה ואזורי מכלאה 

 עומרי חסון, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים 14:10 - 13:50

 השפעת רעיית בקר על תפקוד עצי אלון מצוי בקו התפוצה הדרומי שלהם בישראל

 מינהל המחקר החקלאי, נוה יערד"ר גיא דוברת,  14:30 - 14:10

 השפעות גורמי אקלים ולחץ רעייה על איכות תזונתית של הצומח במרעה

 שרונה, איתי נוי, משק שבעת המעיינות 14:50 - 14:30

 בקר איכותי ממרעה ישראלי

 

 

 

 

  ריום הסיו

 בתשלום(ארוחה סיור ברכבים פרטיים, )

 

  באזור הגולןביולי יתקיים סיור  1יום ה', 
 

 https://waze.com/ul/hsvckqqf5x    (קופי ענן)  מפגש בהר בנטל 08:45

 מיזמי טורבינות הרוח ומתקנים סולארים במרעה ובשטחים הפתוחים 

 רט"גמ שרון לויו ,מרום גולןמ גבי קוניאל 

 חקלאות מרום גולן 

 https://waze.com/ul/hsvckp35tp   יפתח שניידר ,משק בקר 12:00

 ממשק בקר ובעיית נברנים 

 https://waze.com/ul/hsvc7kk7dc  )ג'בל( משפחת גבעון ,בקר יהודיה  3031:

 ושיווק בשרמשק מרעה, ייצור  

 ת צהרייםארוח

 1980-1977מנהל אמב"ל  ,מבית נירה ארז הענקת "פרס אלטשולר" ליושק

 התמודדות עם עדר הבלדיו פרויקט השקתות

 רט"ג, יונתן הררי

  

 סיום משוער  15:30
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