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הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ברחובות
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הרצאת אורח
יו"ר המושב :פרופ' תמר קיסר ,אוניברסיטת חיפה
Drought effects on agricultural soil ecosystems
Prof. Klaus Birkhofer, Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg
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ד"ר לירון אמדור ,מכון דש"א ,מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט ,אוניברסיטת תל אביב
מים במדבר – שירות טוב או "שירות דוב"?
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