
 

 2020כנס מדעי החקלאות בישראל ב תקצירים להגשת קורא קול
 

 

במרכז הכנסים וואהל  2020 ,בספטמבר 07-09רביעי -יתקיים בימים שני 2020 כנס מדעי החקלאות בישראל

 .ברמת גן

 https://agricon2020.wixsite.com/2020  הכנס ניתן למצוא באתר: לגבי נוסף מידע

 "2020כנס מדעי החקלאות בישראל בפייסבוק של הכנס: "

 AgriconIL2020@בטוויטר:  ו

 

 במהלך שיוצגו ופוסטרים הצעות להרצאות לשלוח בתחום העוסקים כל את בזאת הועדה המדעית מזמינה

 .מטה המפורטות ההנחיות פי על בעברית תקצירים לשלוח יש .הכנס

 15-05-2020 -ה הוא פוסטר או להרצאה תקצירים לשליחת האחרון המועד

 הטובים ביותר. או הפוסטרים  ההרצאות את שיציגו תתקיים בין הסטודנטים,פרסים נושאת תחרות

 gmail.com2020agricon@ המדעית:  הלוועדיש לשלוח את התקצירים בדואר אלקטרוני 

 

הפצת ההודעה לסטודנטים, חוקרים, חקלאים, מדריכים, אנשי חברות, וכל את עזרתכם ב  מבקשים אנו

 המעוניין.

 

 כנס פורה ומוצלח, בברכת

 2020הועדה המדעית כנס מדעי החקלאות בישראל 
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 :הנחיות להגשת התקצירים

 

 12גודל   , פונט "דויד"1.5ס"מ, רווח  2.5שולי דף  ,A4  גודל דףב WORD תקצירים יוגשו בעברית כקובץ

 .)למעט הכותרת(

 

 :תקציר במבנה הבא יכלול

 Bold  14ונט דויד, גודל פ  כותרת .א

 רשימת מחברים, שם המרצה/מחבר ראשי יודגש בקו תחתי .ב

 שיוך מוסדי של המחבר/ים )ללא כתובת מלאה( וכתובת דוא"ל של המחבר הראשי .ג

 מילים( 250גוף התקציר )עד  .ד

 

 .תקציר שלא ישלח בהתאם להוראות יפסל ולא יעבור לשיפוט

 )רשימה בעמוד הבא( את מספר ושם המושב אליו מוגש התקציר במייל לצייןחובה 

 : הרצאה או פוסטרהמועדף סוג ההצגה

 לצרף אישור לימודים פעיל.יש שרוצה להשתתף בתחרות, סטודנט 

  



 רשימת מושבים  

      

 שם מושב  מושבראשי  #

 רובוטיקה חקלאית ופנומיקס ויקטור אלחנתי ואביטל בכר 2

 עמידות מושרת כנגד עקות בחקלאות יגאל אלעד 3

 אורן שלף ועדי רדיאן 4
גורל חומרי הדברה בקרקע, השפעות על הסביבה  –אקוטוקסיקולוגיה בישראל 

 הטבעית, ושיטות למזעור הנזק

 יישומי חישה מרחוק ומקרוב בחקלאות איתי הרמן ועופר רוזנשטיין 5

 בקרת כמות ואיכות יבול: ממחקר בסיסי למעשה החקלאי סמדר הרפז סעד ואבי צדקה 6

 מחקר חדש?-פרקטיקה בשדה, או שדה –אגרואקולוגיה בישראל  שחר ברעם וצפריר גרינהוט 7

 במערכות חקלאיותיחסי גומלין בין חיידקים לצמחים ולחיידקים  אסף לוי ואדי ציטרין 8

 רן לאטי ודנה מנט 9
אמצעים, גישות  –ניהול ידידותי לסביבה בהגנת הצומח במרחב החקלאי בישראל 

 מתקדמות ואתגרים

 ננוטכנולוגיה וחדשנות בעולם החקלאות מאיה קליימן 10

 דר' אברהם בלום(תאמת גידולים חקלאיים לעקות סביבה )מושב לזכרו של ה ושחל עבוע סרנגה, שויה 12

 השיווק בתוצרת טרייה אלי אהרון 14

 טכנולוגיות חדשות ונתוני עתק בחקלאות טרין פז כגן ויפית כהן 15

 םביניההדרכה, חקלאים והקשר -מחקר שמוליק גרוס 17

 שימוש במשאבים גנטיים מהבר והתרבות במחקר חקלאי ואקולוגי עינב מייזליש וליאור גור 18

 השקיהיישום תכשירים להגנת הצומח דרך מערכות  אייזנברג ודובי רזחנן  19

 היערכות לשינוי אקלים: השלכות עתידיות לענפי החקלאות ואמצעי הסתגלות גדעון טופרוב 20

 פיתוח גידול הקנאביס לרפואה מודרנית, כולל אספקטים של הגנת הצומח נירית ברנשטיין ואביב דומברובסקי 22

 מניפולציות בפרוקי רגליים מזיקים ומועילים סורוקרויקי  23

 עמידות לחומרי הדברה בחקלאות: תמונת מצב ודרכי התמודדות עמית פאפוריש 24

 קרקעות במרחב ובזמן: היווצרות, סחיפה ושימור  און כרובי ודני איטקין 25

 ישראלמינים פולשים ומחלות מתפרצות בחקלאות  הראל-מאור מצרפי ויעל מלר 26

 גידולי שדה חדשים בישראל לבע"ח ואדם שירן בן זאב ודניאל ביקל 27

 דישון במערכות חקלאיות: מהקרקע דרך הצמח ליבול ואיכות רן אראל וארנון דג 28

 החקלאות כשחקן מפתח –מפסולת למשאב  רועי פוסמניק ויעל לאור 29

 בהשבחת גידולים חקלאיים: עובדות והבטחות יישום מידע גנומי יונתן אלקינד 30

 צמצום השימוש בהדברה כימית של פגעים שאול בורדמן 31

 תולוגיה של תוצרת חקלאית פ ןכרמית זיו ונעם אלק 32

  שיטות מתקדמות לניטור קרקע נמרוד שוורץ 33




