
 

 
 72-לועידה הארצית ה  בעברית הנחיות לכתיבת תקציר

"אריאל" ייכתב  כולו  התקציר    מ,  Ariel  בפונט  יחרוג  לא   מילים בעמוד אחד   300  -התקציר 

 ס"מ(  2.54  -ס"מ, שוליים עליונים/תחתונים 3.18 -בפריסת עמוד רגילה )שוליים שמאל/ימין

 . ניתן למצוא בעמוד הבא( לתקציר )דוגמה

 (BOLDומובלטת ) 14ממורכזת תיכתב באותיות בגודל  כותרת התקציר

שורה  אחרי  יופיעו  ממרוכזים,  עבודתם,  למקום  אותם  המשייך  מספר  עם  המחברים  שמות 

, אחריו רווח,  פרטי מלאיש לכתוב קודם שם    אחת ריקה. יש למתוח קו מתחת לשם המרצה.

את   כך  המשפחהואחר  ולפנישם  פסיק  ידי  על  יופרדו  מחברים  שמות  הה  .  של    פרטישם 

 המחבר האחרון יש להוסיף את וו החיבור. 

המחברים   של  עבודתם  במקום  המחרווח  לי  יכתבו  שמות  לשורת  במרכז    רים,במתחת 

המחלקה, המוסד או   . חשוב לציין את שם12השורה, באותיות רגילות לא מודגשות בגודל  

 )תיבת דואר ומיקוד(. אין צורך בכתובת מלאה  , דואר אלקטרוני של מרצה.החברה ומיקומה

התקציר: ריקה  יופיע  גוף  אחת  שורה  לימיןאחרי  מיושר  יהיה  הטקסט  ברווח   .  ולשמאל, 

 .  12 גודלב , אותיות1.5של שורות 

"  Arial" בסוגריים בלטינית בפונט    ובאזכור הראשון יובאו  יכתבו בעברית  :אורגניזמים שמות  

 .(Cuscuta campestrisכשות השדות ) לדוגמה: . 12באותיות בגודל  ,(Italics)בכתב נטוי 

בשם   בסוגריים באזכור הראשוןו ,בעבריתהגנרי ם הכימי מנתנו בשיי :חומרי הדברהשמות 

לדוגמה: לדונם )ד'(  מנת יישום תכשיר תיכתב במונחי חומר פעיל )ח"פ(. בעבריתהמסחרי 

 . ג' ח"פ /ד' 3.5גר( במנה של  75%סולפסולפורון )מוניטור 

 ! אנא הקפידו על הוראות הכתיבה 

 :תקצירים יש לשלוח כקובץ וורד מצורף למייל
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  ALSהשפעת השקיה במים מושבים על פעילותם וגורלם של מעכבי 

 המיושמים בגידול כותנה

 

 1רוך רוביןוב  2, בני חפץ1גל דבורקין

המחלקה 2המכון למדעי הצמח והגנטיקה בחקלאות ע"ש ר.ה. סמית )דואר אלקטרוני(, 1

למדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, 

 האוניברסיטה העברית בירושלים, רחובות 

  

סמי אקלים  בעלת  בשנים  -במדינה  לכן,  בחסר.  הנמצא  משאב  הם  מים  ישראל,  כמו  ארידי 

שדה )כגון תירס וכותנה( במים מושבים בדרגות  -האחרונות גדלה המגמה של השקיית גידולי

לא   כמויות  מכילים  המושבים  המים  שפירים.  במים  לחסוך  מנת  על  וזאת  שונות  טיהור 

אורגני   חומר  מלחים,  של  על מבוטלות  להשפיע  העלולים  שונים  ומיקרואורגניזמים  מסיס 

נצפו בשדה כותנה של קיבוץ נען באזור   2006  -ו    2005  -פעילות קוטלי העשבים בקרקע. ב

עשבים   בהדברת  כישלונות  מצליח  במיםהמושב  המושקות  )מאז    בחלקות  (  1979מושבים 

נוע. על אף השימוש האינטנסיבי בקוטלי עשבים, השיבוש בחלקות אלה בירבוז פלמרי  -בקו

(Amaranthus palmeri גרם לנזק חמור בגידול וביבולים. הועלה חשד שיש לתופעות אלה )

שהשקיה   ההשערה  נבדקת  במחקר  בקרקע.  הרביצידים  של  פעילות  לפעילות/חוסר  קשר 

גרמה להאצת הפירוק של קוטלי העשבים בקרקע או לספיחה חזקה שלהם    במים מושבים

נבחנו בניסויי שדה  2008ובקיץ   2007לחומר האורגני המסיס שמקורו במים המושבים. בקיץ 

( 0בקיבוץ נען קוטלי עשבים שונים בטיפולי קדם ואחר הצצה. מידי שבועיים )הריסוס כזמן  

עשבים בקרקע נבדקו באמצעות מבחן ביולוגי. מתוך  נלקחו דגימות קרקע, ושאריות קוטלי ה

טריפלוקסיסולפורון    ALSכלל החומרים שבהם השתמשנו בניסוי, נמצאו שני מעכבי האנזים  

ופיריתיובאק  75%)אנווק   )סטייפל  -גר(  שלהם    85%סודיום  שונות,  משפחות  משתי  אמ( 

בושים הגדולים ביותר  הייתה ההיעלמות המהירה ביותר בקרקע. באותם טיפולים גם היו השי

ס"מ(    0-15בעשבים רעים. בנוסף, נמצא שאין הבדל בקצב היעלמות החומר בין עומק רדוד )

( יותר  אינה   15-30לעמוק  החומר  להיעלמות  שהסיבה  כך  על  להצביע  שיכול  מה  ס"מ(, 

-, נלקחו  שתי קרקעות האחת עם היסטוריה ארוכה של השקיה במי2008חלחול. בחורף  

(, ואחת שהושקתה אך ורק במים שפירים ולא 2007דה שבו נערך הניסוי בקיץ  קולחין )מהש

 הושמו בה הרבצידים בעבר. 


