העמותה לטיפוח תשתית
לניהול ידע חקלאי והפצתו
(ע.ר (580372985

קול קורא להגשת תקצירים לכנס החמישי של
"האגודה המדעית הישראלית לגידולי שדה וירקות"
(תכנית מלאה של הכנס תפורסם במהלך פברואר )2018

האגודה המדעית הישראלית לגידולי שדה וירקות הוקמה במטרה לעודד חילופי ידע בין העוסקים בתחומי
הגד"ש והירקות להציב במה להצגת חידושים בתחומים אלה (לפרטים על האגודה.)www.gadash.org.il :

הכנס החמישי של האגודה יתקיים בימים רביעי-חמישי,5-6/3/2018 ,
בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט סמית ,רחובות.
אנשי מקצוע בתחומי הגד"ש והירקות (חקלאים ,מדריכים ,חוקרים ,אנשי חברות ,סטודנטים ועוד)
המעוניינים להציג בכנס את עבודתם ,מוזמנים להגיש תקצירים להרצאות או פוסטרים .יתקבלו תקצירים
המבוססים על מחקרים או על ניסיון מעשי ,לכל באחד מן המושבים הבאים:
 התמודדות גידולי שדה וירקות עם עקות סביבה
 מניעת פגעים והדברתם
 טכנולוגיות מתקדמות לחקלאות מדייקת
ואפיון פנוטיפי






איכויות מים ,השקיה ודישון
קנאביס כגידול חקלאי חדש בישראל
גנטיקה והשבחה
אגרואקולוגיה

אנו מעודדים אנשי מקצוע ,חוקרים ,מדריכים אנשי חברות וסטודנטים להגיש את עבודותיהם הרלוונטיות
לתחומי הקול הקורא המוצגים לעיל .העבודות שיוגשו יבחנו על ידי הועדה המדעית ויבחרו להצגה בהרצאה
או בפוסטר מדעי .בנוסף ,מלגות ביכורי מחקר בגד"ש וירקות יוענקו לסטודנטים שיצטיינו באיכות המחקר
ובאופן הצגתו .בזכות תרומתן הנדיבה של הקרנות ע"ש פרופ' רפי פרנקל ז"ל ומר אורי צוקרמן ז"ל יוגדלו
השנה המלגות לסטודנטים .עבודות הסטודנטים יוצגו כהרצאות במושבי הכנס השונים או כפוסטרים
ומלגות יוענקו לזוכים במושב הסיום של הכנס .סטודנטים שהציגו את עבודתם ביום עיון ביכורי מחקר
האחרון (מרץ )2017 ,מוזמנים להציגה גם במסגרת כנס האגודה ,אולם זוכי המלגות ביום העיון לא יוכלו
להתמודד על מלגה במסגרת הכנס.

הנחיות להגשת התקצירים:
תקצירים יוגשו בעברית כקובץ  WORDבפורמט כלהלן (ראו דוגמה לפורמט באתר האגודה):
גודל דף  ,A4שולי דף  2.5ס"מ ,רווח  ,1.5פונט "דויד" גודל ( 12למעט הכותרת).
תקציר במבנה הבא יכלול:
כותרת (פונט דויד ,גודל )Bold ,14
שורת רווח
רשימת מחברים ,שם המרצה/מחבר ראשי יודגש בקו תחתי
שיוך מוסדי של המחבר/ים (ללא כתובת מלאה) וכתובת דוא"ל של המחבר הראשי
שורת רווח
גוף התקציר (עד  300מילים)
בתחתית העמוד יש לציין:
 ]1פרטים אישיים של המחבר הראשי :שם מלא ,כתובת ,מס' טלפון
 ]2תחום המחקר לפי הרשימה המופיעה לעיל
 ] 3צורת הצגה מועדפת ,הרצאה או פוסטר (החלטה סופית בנושא תתקבל ע"י הועדה המדעית) .למציגי
הפוסטרים תינתן אפשרות להציג בע"פ את עבודתם במגבלת זמן של שתי דקות ושני שקפים.
 ]4סטודנטים המעוניינים להתחרות על מלגות יציינו :שנת לימודים לתואר ,מוסד ,חוג לימודים ,נושא
עבודת הגמר ושם המנחה/ים .בעמוד השני יש לצרף סריקה של אישור לימודים לשנה"ל תשע"ח.

יש להגיש תקצירים עד לתאריך  31.12.2017בדוא"ל לכתובתaguda.gadash@gmail.com :

הרשמה כחברים באגודה (ללא תשלום) באמצעות הטופס המצוי באתר האגודה:

www.gadash.org.il

אנא הפיצו הודעה זו לכל העוסקים בגידולי שדה וירקות

