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  יום עיון בנושא:יום עיון בנושא:

  השפעת ממשק ההזנה השפעת ממשק ההזנה 

  על פגעים בצמחיםעל פגעים בצמחים
הנכם מוזמנים ליום עיון שיעסוק בהשפעת ההזנה על הופעתם הנכם מוזמנים ליום עיון שיעסוק בהשפעת ההזנה על הופעתם 

  של מזיקים ומחלות בצמחים.של מזיקים ומחלות בצמחים.

  --תשע"ז תשע"ז   חמישי, ט"ז בחשווןחמישי, ט"ז בחשוון  יוםיוםיום העיון יתקיים ביום העיון יתקיים ב

  ..בית דגןבית דגן  --, הקריה החקלאית , הקריה החקלאית כנסיםכנסיםההאולם אולם בב  ,,1111.201.20166..1717

  

  :סדר היום

 התכנסות - 09:00-08:30

 דברי פתיחה - 09:10-09:00

 מ"שה ,תחום הגנת הצומחמנהל  ,שמעון ביטון  

 בצמחים נוףהזנה על מחלות ההשפעת  - 09:55-09:10

 נהל המחקר החקלאיימפרופ' יגאל אלעד,   

 ?חיידקיםהאם ממשק ההזנה יכול להשפיע על מחלות  - 10:25-09:55

 םמחלות חיידקים בצמחימומחה ל פרופ' גיורא קריצ'מן,  

 על אוכלוסיות חרקים ואקריותהזנה ההשפעת ממשק  - 11:05-10:25

 חוקרת במו"פ צפון, ר ליאורה שאלתיאל"דו, מינהל המחקר החקלאי  אריק פלבסקי ר"ד  

 בוד קלכיו ההפסק - 11:45-11:05

 תזיולוגייפ"מחלה"  -מחסור בסידן  - 12:20-11:45

 , מינהל המחקר החקלאינירית ברנשטייןד"ר   

 השפעת הרכב המים המותפלים על מחלות צמחים - 13:00-12:20

 מינהל המחקר החקלאי ,אורי ירמיהוד"ר   

 כגורם נזק בצמחים בבית השורשים מחסור בחמצן - 13:30-13:00

 הפקולטה לחקלאות משה שנקר,ד"ר   

 )"קנון"( על מחלות צמחים השפעת חומצה זרחיתית - 13:50-13:30

 מבורגחברת לוכס מורן סיטי,  
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 ואופן ההרשמה יום העיוןעלות 
 ₪. 80עלות יום העיון למשתתף היא 

 דמי ההשתתפות כוללים כיבוד קל: כריך ומשקה קל.
 .03-9485887או בפקס:  [ב חג'בי]מיר 03-9485315בטל':  להירשם יש התשלום ביצוע לפני

  !המשלם השתתפות את מבטיח מוקדמת והרשמה תשלום

 . 03-9485887:לפקס אותו ולשלוח המצורף הספח את למלא מתבקשים להירשם המעוניינים
 

 :כלהלן ישולמו ההשתתפות דמי
  03-9485342 ':טל ,התשלומים מוקד דרך אשראי כרטיס באמצעות  1.
 לפנות יש התשלום ביצוע בטרם ;כספית התחייבות או המחאה באמצעות תשלום  2.
  03-9485330':טל ,יוסף ליוסי     
 הרשמה לאחר העיון ליום בכניסה תשלום  3.

 
 ;ביטול דמי 10% של בעלות כרוכה תהיה התשלום ביצוע לאחר השתתפות ביטול

 ;ביטול דמי 20% ייגבו העיון יום שלפני האחרון בשבוע

  .ביטול דמי 100% - ואילך העיון ומיום

  מספר המקומות מוגבל!מספר המקומות מוגבל!
 

 לבירורים ולמידע נוסף:

 050-6241585, טל': ליבטגו קבעי :מקצועי רכז 
  meiravh@moag.gov.il, דוא"ל:054-4200445מירב חג'בי, טל':  ריכוז ארגוני:

 בברכה,
 

 תחום הגנת הצומח - שמעון ביטון, יעקב גוטליב ,נטע מור
 רות שדהיתחום ש - אשר איזנקוט, מולי זקס, מאיה אורלנד

 ריכוז ארגוני  - מירב חג'בי

 

 ------------------------------------ספח הרשמה---------------------------------- 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר -המחלקה לכספים שה"מ, לכבוד: 
 03-9485887פקס:  ;50250דגן -, בית28ת"ד 

 2016יום העיון "השפעת ממשק ההזנה על פגעים בצמחים", נובמבר לרשם יברצוני לה
 א )הקף(:ביצעתי באופן הב₪  80 את התשלום בסך

  03-9485342באמצעות כרטיס אשראי דרך מוקד תשלומים:  .1

 בספח המצוינת לכתובת במזומן המחאה משלוח .2

 אשלם ביום העיון .3

  ____________________________פקס:    __________________________ שם: 

  _______________________ טלפון נייד:    ________________________ טלפון: 

  ___________________ דואר אלקטרוני:    ________________________ כתובת:

 אני מאשר/ת שקראתי את התנאים שלעיל ומסכים/ה להם.

  __________________________ : מהיחת   ________________________ תאריך:


