קורס יסודות החקלאות
2018
 2017עד  10לינואר 2018
צמח ניסיונות – ימי רביעי 29 ,לנובמבר 2017
ארגון והפקה :יפעת אדור yopcohen@gmail.com -

הקורס מקנה ידע בסיסי בחקלאות ,החיוני להבנת תהליך הגידול של צמחים ועצים.

הקורס מיועד ל:
לעובדי ענפי שדה :מטע ,גד"ש ,ירקות וגידולים מחופים.

מועדי הקורס:
 7מפגשים שבועיים בימי רביעי 15.00 – 8.30
במועדים הבאים10.1.2018 – 29.11.2017 :

נושאי הקורס:
-

הרכב קרקעות ופוריותן
בדיקות קרקע ומשמעותן
צמח ,מים ,קרקע
בבין המרצים:
פיזיולוגיה של הצמח ושל העץ
פרופ' שחל עבו ,ד"ר איתמר
עקרונות דישון
נדב ,ד"ר ורד נאור ,ד"ר רקפת
עקרונות הדברת עשבים רעים
שרון ,ד"ר מרי דפני-ילין ,ד"ר
דני גמרסני ,ד"ר שרה אדום,
מזיקי ומחלות צמחים והדברתם
ד"ר עומר קראין ,ד"ר חנן
הדברה משולבת
אייזנבג ,נורית בן-הגיא ,עידן
טיפול בפרי אחרי הקטיף
אלינגולד ,יפתח גלעדי,
שלומי כפיר ,אלקנה בן ישר,
מגמות בחקלאות בישראל ובעולם
אורי דורמן ,פנחס גרין ,עו"ד
מחזור גידולים ועיבודי קרקע
גיורא מיכאלי ,משה מרון,
בארי הולצמן ,רון שני
שרשרת הערך החקלאית
ומרצים נוספים.
המו"פ החקלאי בישראל
הטמעת טכנולוגיות מתקדמות בחקלאות
שימוש ב"ענן החקלאי"
חוק ההתיישבות
שמירה על איכות הסביבה ודיני איכות הסביבה
מערכת המים האזורית
סיורים מקצועיים :במעבדה לבדיקות קרקע ,מפעלי מים אזוריים ,שתי חוות מחקר וארגון
חקלאים אזורי.

מקום מפגשי הקורס:
צמח ניסיונות
לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות בדוא"ל למזכירת צמח ניסיונות Nisyonot@zemach.co.il
או בטלפון 04-6773200
ט.ל.ח
טופס הרשמה
--------------------------------©
אדום – אדור

קורס יסודות החקלאות
טופס

הרשמה 7 :מפגשים שבועיים 10.1.2018 – 29.11.2017

פקסס/י טופס זה לפקס מספר  04-6773201עבור ריקי ,או שלח/י בדוא"ל Nisyonot@zemach.co.il
שם פרטי ומשפחה ______________________ תפקיד _____________________
טלפון להתקשרות __________________ תאגיד  /קיבוץ _____________________
כתובת דוא"ל ____________________________________________________

דמי השתתפות ,כוללים השתתפות בסיורים ,חומר לימודי וכיבוד:
 ₪ 2,735בתוספת מע"מ כחוק )סה"כ לתשלום .(₪ 3,200

תשלום:
התשלום יבוצע עד 22.11.2017
החשבונית תהיה ע"ש ________________________ ח.פ ___________________
כתובת למשלוח החשבונית ___________________________________________
כתובת דוא"ל ____________________________________________________

אמצעי תשלום:
נא לסמן האפשרות המועדפת:
___ המחאה לפקודת אדום-אדור ייעוץ ,הדרכה ומחקר בע"מ
)יש לשלוח בדואר ישראל לידי יפעת אדור ,קיבוץ נווה איתן (1084000
___ העברה בנקאית לחשבון  ,651 - 573068סניף אפרידר ,בנק הפועלים
נא סמן את האפשרות המועדפת.

* החזרת תשלום במקרה של ביטול :יש להודיע על ביטול ,בכתב ,עד לתאריך  22.11.2017למייל:
Nisyonot@zemach.co.il
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