
יש  'מבגסמיר ' ופרופעירא פלך 

מזון ואיכות  , הפקולטה לחקלאות, המחלקה למדעי בעלי חיים

.סמית. ש רוברט ה"הסביבה ע

האוניברסיטה העברית בירושלים



(peNDF)מהווים מקור סיב פיזיקלי אפקטיבי•

קציר עונתי•

תחמיץ-שימור לצורך שימוש ארוך טווח•



יצרני חומצה לקטית-לקטובציליים•

ואצטיתלקטית •

סוכר כאנרגיה לתסיסה•



•Effective Microorganisms

בכל שלוחות משק החי•

דחיקה תחרותית•

בתחמיצים•



גירהלמעלימקור חנקן שאינו ממקור חלבוני •

בתחמיצים•

עיכוב חומציות•



 EM-ZOOבדיקת השפעת תוספות תכשיר החיידקים 

החמצה אנאירובי  ואוריאה לירק התירס והחיטה בתהליך 

.  שימור המזוןלצורך 

את תהליך ההחמצה שיבוא לידי  יישפרהחיידקים תכשיר 

הקצר  בטווח  pH-מהירה יותר של ערך הביטוי בירידה 

ועלייה בייצור  שיפור עמידות בתנאים אירוביים , והארוך

חומצה לקטית על חשבון חומצות אורגניות אחרות 

(חומצות שומן נדיפות)



חיטה ותירס•

אוריאה+ EM( 4אוריאה ( EM3( 2ביקורת ( 1: טיפולים4•

יום1,7,14,28אריזה בצנצנות ושקיות ואקום למשך •

דוגמאות מכל טיפול2בכל יום דיגום נפתחו •

אנליזה כימית •

VFA-לקטית ו. ח•

14,28ימים -עמידות בחשיפה לאוויר•
1,7,14,28ימים 



>PמובהקותEMUreaEM + UreaSEMביקורתירק

14יום 

pH6.383.96ab3.81b4.01a4.0a0.040.03

%45.2343.89a43.01a44.61a43.41a0.0060.19חומר יבש 

NDF %57.0160.2a58.8a58.9a59.7a0.010.45

ADF %29.7629.1a28.1a28.2a29.7a0.010.14

%27.2431.1a30.6a30.6a29.9a0.010.67המיצלולוז

CP %8.788.72a8.9a9.45a9.47a0.380.05

28יום

pH6.383.84c3.73d3.93a3.90b0.010.0001

%45.2341.9b42.2b44.1a42.7b0.340.01חומר יבש 

NDF %57.0160.1a59.0ab57.2c57.7bc0.940.008

ADF %29.7628.6a29.0a27.8a28.9a0.090.31

%27.2431.5a29.9b29.4b28.9b0.0060.009המיצלולוז

CP %8.789.17b10.04a9.60ab9.79ab0.440.05





Treatment

ControlEMUreaEM+UreaSEMMain effect, P<

Acetic acid (g/ 100g DM)TrtDayIntrימי החמצה

11.891.752.012.080.32NSNSNS

71.981.842.182.27

141.891.931.912.15

281.892.072.242.31

Propionic acid (g/ 100g DM)

10.100.050.050.060.02NS0.03NS

70.040.040.040.01

140.050.010.030.03

280.020.020.040.04

Total acids (g/ 100g DM)

12.081.912.072.150.33NSNSNS

72.111.952.222.28

142.031.941.952.18

281.912.092.282.35





p-value < 0.0001

𝟕. 𝟎𝟔𝒂

𝟑. 𝟗𝟏𝒄 𝟒. 𝟎𝟕𝒄

𝟓. 𝟎𝟖𝒃



p-value < 0.0001

𝟑𝟑. 𝟔𝟗𝒂

𝟑. 𝟒𝟏𝒃

𝟒𝟎. 𝟑𝟗𝒂

𝟒. 𝟔𝟕𝒃



>Pמובהקות EMUreaEM+UreaSEMביקורתירק

14יום 

pH5.383.86a3.97a3.79a3.72a0.10.22

%30.9228.7c29.3bc31.6a30.7ab0.0040.008חומר יבש 

NDF %52.2153.2a52.4a50.6a50.3a0.020.14

ADF %30.9633.8a32.2b31.6b32.2b0.0050.003

%23.8519.3a20.1a18.3a19.0a0.010.69המיצלולוז

CP %7.369.17b9.28b10.98a11.23a0.510.0001

28יום  

pH5.383.62b3.97a3.73b3.67b0.050.01

%30.9228.6b29.4ab30.5ab31.0a0.0050.02חומר יבש 

NDF %52.2152.78a47.8b45.8b51.9a0.010.002

ADF %30.9635.2a29.7bc29.0c31.8b0.010.001

%23.8517.5ab18.1ab16.8b20.2a0.010.09המיצלולוז

CP %7.368.2c10.53b11.12b12.5a0.380.0001





Control EM Urea EM+Urea SE P<

Acetic 3.42a 2.27a 3.57a 3.6a 0.34 0.04

Propionic 0.03b 0.29a 0.03b 0.02b 0.03 0.004

Butyric 0.15ab 0.07b 0.18a 0.16ab 0.02 0.03

Total 3.6ab 2.63b 3.79ab 4.09a 0.34 0.04

** Data In gr\100gr DM



𝟔. 𝟔𝟏𝒂

𝟔. 𝟏𝟎𝒃

𝟔. 𝟕𝟓𝒂
𝟔. 𝟖𝟗𝒂



p-value<0.03

𝟐𝟖. 𝟕𝟐𝒃

𝟒𝟑. 𝟏𝟒𝒂𝒃

𝟓𝟏. 𝟎𝟔𝒂

𝟒𝟐. 𝟑𝟓𝒂𝒃



EM-ZOOבתחמיצים

בתחמיץ חיטהpHמסייע בהורדת •

בחיטהואצטיתייצור חומצות לקטית מגביר •

משפר זמינות פחמימות דופן תא בתחמיץ תירס•

מגביר משמעותית את עמידות התחמיץ בחשיפה •

לאוויר

מקטין הפסדים אנרגטיים בתחמיץ עתיר אנרגיה  •

כדוגמת תירס

את המנה עקב שימוש בתחמיץ אנרגטי  יכול להוזיל •

ועשיר יותר בחלבון



תכולות תחמיץ  

:החיטה
ביקורתתחמיץ 'יח

תחמיץ           

EM-ZOO

-EMתחמיץ 

ZOO +אוריאה

%323232חומר יבש

%9.510.511.5חלבון

1.351.421.48ל"מגקאנרגיה נטו

%878989חומר אורגני

ADF%29.529.529.5

NDF%474747

%3.23.23.2שמן

%131111אפר

4.14.14.1גרםסידן



תחמיץ ביקורת'יחתכולה
תחמיץ           

EM-ZOO

+  EM-ZOOתחמיץ 

אוריאה

20.020.020.0ג"קחומר יבש

31.331.331.3ג"קחומר רטוב

3.33.33.3ג"קחלבון

34.434.434.4ג"קאנרגיה נטו

ADF2.922.912.91ג"ק

NDF6.386.396.41ג"ק

0.910.850.79ג"קשמן

6.36.36.3ג"קמזון גס

%16.516.516.5י"ח/חלבון

1.721.721.72ל"מגקי"ח/נטו.א

₪320331337*מחיר תחמיץ 

1117טון/₪עלות תוסף

₪18.5418.4618.36*מחיר המנה 

-8-18אגורותפער מהביקורת




