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Abstract 

Dairy cows are feed on 30-40% roughage that is composed in large from 

plant cell wall. The digestibility of the plant cell wall as a whole is 20-50% due to its 

complex structure.    Plant cell wall fibers are composed of polymeric components 

such as cellulose, lignin, pectins and hemicelluloses that collectively represent the 

most abundant renewable organic polymers on Earth. Despite its recalcitrant 

nature, the polysaccharides of the plant cell wall provide an exceptional source of 

carbon and energy, and a multitude of different microorganisms have evolved 

enzyme systems (notably glycoside hydrolases), which are capable of degrading 

plant cell wall polysaccharides. Harnessing these capabilities holds great potential to 

ruminant nutrition. One attractive candidate for metabolic engineering towards 

plant mass bioprocessing is Lactobacillus plantarum, which is a common lactic acid 

bacterium with homolactic fermentation on hexose sugars and heterolactic (lactic + 

acetic acid) fermentation on pentoses. L plantarum is used in a variety of industrial 

and agricultural applications and prospers in environments containing decomposed 

lignocellulosic plant biomass. In agriculture, the acidifying properties of these 

organisms are employed for conservation of plant biomass for use in animal feed. 

Here we cloned lignoselulolitic enzymes into . L plantarum in order to enhance the 

ensiling fermentation and to minimize storage losses.  

 תקציר

 

מספוא סיבי אשר מורכב בחלקו  %40-35נתם מכ מעלי גרה יצרנים ניזונים במ -רקע הבעיה

 50-55%מדופן התא הצמחי החיוני לבריאותם ותנובתם. דופן התא הצמחי ממהווה כ 

.  מבנה דופן התא 80%קשים מסוימים מגיע אף ל  מממסת החומר היבש שבמספוא ובמיני

ל צלולוז הצמחי השניוני במספוא סיבי מורכב מפולימרים רב סוכריים ישרים וסדורים ש

העטופים בפולמרים סוכריים מסועפים של ארבינוקסילן )המיצלולוז( וכן פולמרים דחוסים של 

טבעות פנוליות הנקראים בשם הכללי ליגנין. הארבינוקסילן והליגנין קשורים בינם לבין עצמם 
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ידי וכן בינם לבין פולימרים אחרים בדופן בין היתר גם בקשרי צילוב אסטריים אשר נוצרים על 

תרכובות פנוליות הנקראות חומצות פרוליות. רב הסוכרים המסועפים וקשרי הצילוב הללו 

מגבילים את פירוק דופן התא הצמחי על ידי מיקרואורגניזמים בכרס מעלה הגרה ובכך 

. הגורם המגביל את היצור בפרה החולבת הוא 30-50%מורידים את נעכלותו אשר נעה בין 

פרה, המוגבלת ע"י קצב נעכלות דופן התא הצמחי בכרס. לכן, יכולת צריכת המזון של ה

 הגברת נעכלות הדופן תביא לעלייה ביצרנות הפרה החולבת.

בהצעת מחקר זו מוצעת האפשרות לשימוש בשלב התחמיץ )לפני  - הצעה לפתרון הבעיה

רקומבננטים, אשר יפרישו  Lactobacillus plantarumההאבסה למעלי גירה( בחיידקי 

ימים מסוג פרוליל אסטראזות וקסילנאזות למדיום החוץ תאי. חיידקים אלו נמנים על אנז

הזנים הדומיננטיים בתחמיץ והינדוסם לביטוי והפרשה של אנזימים אלו יאפשר סילוק 

המחסום הפיזי אשר מציבים קשרי הצילוב הפנוליים ושרשראות ההמיצלולוז המסועפות בפני 

-3הגרה. שלב ההחמצה והשימור כתחמיץ הינו ארוך דיו )בין המיקרואורגניזמים בכרס מעלי 

שבועות בתנאי משק( ומאפשר פירוק יסודי של קשרים ושרשראות אלו להבדיל מהזמן  8

יכולת החיידקים הרקומביננטים . שעות( 48-24בכרס )הסיבי הקצר יחסית ששוהה המזון 

ן בתחמיץ המטופל בזני לפרק את הדופן תיבחן בתנאי מעבדה וכן תיבדק נעכלות הדופ

 לבסוף, תיבחן )בחיה(.  in vivo )כרס מלאכותית( ו  in vitroהחיידקים הרקומביננטיים 

 השפעת האבסת תחמיץ שטופל בזני חיידקים רקומביננטיים אלו על יצור החלב והרכבו.

 %19-17כאמור, הפרה מקבלת במנה דופן תא סיבי )בשיעור של כ -חשיבות המחקר 

ר הכרחי לתפקודה התקין. הגורם המגביל את היצור בפרה החולבת הוא יכולת מהבליל( אש

צריכת המזון של הפרה, המוגבלת ע"י קצב נעכלות דופן התא הצמחי בכרס אשר הינו נמוך 

יחסית. מכאן שהגברת נעכלות דופן התא הסיבי בפרה תביא לצריכת יותר בליל ולקבלת 

. ההנחה היא  שפירוק חלקי של הדופן לפני כמות תנובה גבוהה יותר של חלב ורכיביו

ההאבסה לפרה תעלה את נעכלות המזון בכרס הפרה ובכך תביא להפחתת מספר הפרות 

הנדרשות להשגת מכסת החלב, בד בבד עם העלאת נצילות המזון והוזלת הוצאות יצור 
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החלב. בנוסף, העלאת הערך התזונתי של המספוא הסיבי תביא להקטנת כמות הפרש 

  וצרת ע"י הפרות אשר יפחית מזהום הסביבה ויבא להוזלה בהוצאות סילוק הזבל .המי
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  הבעיה ותיאור מבוא

אשר נעכלותו מספוא סיבי דופן תא מ 17-18%כ  מכילה יצרנים מעלי גרהשל  מנת מזון 

 הבע"ח ובריאות תנובתעל  המשפיעובכך בכרס מגבילה את צריכת המזון הנמוכה יחסית 

(Soest, 1994) . הסיבי ממסת החומר היבש שבמספוא  50-55%מהווה כ דופן התא הצמחי

מעלי הגרה עיכול המזון הסיבי על ידי   .(Soest, 1994)80%  קשים מגיע אף ל ובמיני

, פירוק םבכרסעל ידי מיקרואורגניזמים השוכנים מתי הנעשה ימתאפשר הודות לפירוק אנז

 זהחוסר יעילות  .(Poore et al., 1990) הדופן במזון מתכולת 30-50%אינו יעיל ומגיע לזה 

אותם הם שהמקשה על המיקרואורגניזמים והאנזימים  המורכב של הדופן מבנהמיוחס ל

 מייצרים לפרקו. 

כגון ניהן מולקולות רב סוכריות ימכיל מספר סוגים של מולקולות כימיות בדופן התא הצמחי 

כגון  לות פנוליותוכן מולקו pectin)פקטין )  (hemicellulose)המיצלולוז   (cellulose)צלולוז

דופן התא  .(Iiyama et al., 1994)פנוליות )בעיקר פרולית וקומארית( וחומצות  (lignin) גנין יל

מורכב ו קשה פירוק אשר הינו דופן תא שניוניפריק יותר ול ולדופן תא ראשוני אשר היננחלק 

 ליגנין מטריקס שלועטופות במאורגנות במבנה גבישי המולקולות צלולוז ישרות וסדורות מ

במרבית הצמחים מארבינוקסילן מורכבות והמורכבות  לות המיצלולוז מסועפותמולקוו

((arabinoxylansקשרי צילוב  הן על ידיי. מולקולות הארבינוקסילן והליגנין מחוברות בינ

הפנוליים קשרי הצילוב ש נמצאמספר מחקרים ב. הפנוליותנוצרים על ידי חומצות שחלקם 

 לבשאת מעכבים  ,גנין אותם הם מחבריםילוהרשת המסועפת של ארבינוקסילן וה

יצירת עיכוב זה יוחס ל .(Faulds et al., 2006) סוכרים בדופן התא יודגרדציה של רבבה

והגבלת הנגישות של המיקרואורגניזמים והאנזימים אותם  על ידי קישרי הצילובפיזי  מחסום

ממצאים אלו   .(Eraso & Hartley, 1990, Grabber et al., 1998) כריםם מייצרים לרב הסוה

על ידי דופן התא עיכול  תשפר את פגיעה בקשרי צילוב אלוהאפשרות שעים על ימצב

במחקרים בהם  הנחה זו נתמכת המיקרואורגניזמים בכרס ובעל החיים המאכסן אותם.
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ם אנזימינעשה שילוב של  רדופן התא כאש הודגמה פעילות סינרגיסטית בפירוק אנזימתי של

 עם אנזימים מקבוצת ת המפרקים את קשרי הצילוב הפנוליםמקבוצת הפרוליל אסטראזו

סינרגיסטית זו פעילות  .שבהמיצלולוזהארבינוקסילן אנדוקסילאנאזות המסוגלים לפרק את ה

 יוחסה להסרת המחסום שקשרי הצילוב הפנוליים מציבים בפני האנזימים מפרקי הסוכר

(Faulds et al., 2006). נמצאו במספר מיקרואורגניזמים  אסטראזות  פרולילגנים המקדדים ל

ועל פי רצפם הראשוני ופעילותם חולקו אנזימים אלו לארבע קבוצות שונות )בעיקר פטריות( 

(A,B ,C  וD)(Benoit et al., 2008) .הינם המאופינים ביותר  אסטראזות ה פרולילFeaA וFeaB 

הגן שובט ובוטא  ,אחרונהב. Aspergillus niger (Benoit et al., 2008)פטריה שמקורם ב 

feaA   בצמחיLolium  ובFestuca arundinacea  ופעילותו המשמשים להזנת מעלי גרה

 ,.Buanafina et al)אלו בצמחים התא דופן ונעכלות הוכחה ככזאת שמעלה את פריקות 

2008, Buanafina et al., 2006). פרולילעל האפשרות לשימוש ב יםמצביע מחקרים אלו 

פיתוח זנים אך  ,ויעילה ישימהכ הסיבי נעכלות המזון תגברכאמצעי לה אסטראזות 

לעומת . הינו מסורבל שים כמזון סיביים בעבור כל סוג צמח בו משתמים ספציפיטראנסגני

יהוו זאת, חיידקים רקומביננטים המסוגלים להפריש אנזימים אלו אל המדיום החוץ תאי 

 אלו. פתרון לחסרונות 

חיידקים רקומביננטים על ידי  הבע"ח תוסף פרוביוטי שמטרתו פירוק המזון הסיבי בכרס

 זון שוהה בכרס הינו קצר ויתכן ולאפרק הזמן שבו המא.   :סיבות שתימ אינו ישיםשכאלו 

דווח מגוון מחקרים בתהליך הדורש מספר ימים; ב.  שהינו יאפשר פירוק יסודי של דופן התא

 .(Krause et al., 1999) מיני חיידקים חדשים בכרס מעלי הגרה בביסוסקושי מהותי  על

 תחמיץה. הכנת התחמיץ שלב אפשרי ונוח לשימוש בחיידקים שכאלו הינו שלב לעומת זאת,

 לשימור המזון תורמים הבתנאים חומציים שבועות  3-8במשך נשמר המזון בו  תהליךהינו 

 בתנאים חומציים אלולשגשג אשר אינם מסוגלים  זמיםיאורגנועל ידי מגוון מיקר קלקולמפני 

(pH4-5).  הינו הזן היוצרות את התחמיץ חיידקים ה אוכלוסיותב השכיחיםאחד הזנים

Lactobacillus plantarum שעות( הופך לזן  24-48התסיסה וההחמצה )בפרק הזמן של ש

של יות משמעותיות בביולוגיה המולקולרית והתפתח בעת האחרונה חלו .בתחמיץ טיהשל
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 ,.Halbmayr et al)וף הגנום שלו זה הכוללות מערכות שיבוט והפרשת אנזימים וכן ריצחיידק 

2008, Sorvig et al., 2005) . גנים בחיידק המערכות שיבוט וביטויL. plantarum ותמשמש 

ואף שימשו במספר מחקרים לשיבוט  , טיפול באלרגיותכגון פרוביוטיקה לאדם למגוון מטרות

שמטרתם קסילנאזות והנמצאים בדופן התא הצמחי כגון צלולזות גנים המפרקים רב סוכרים 

. במחקרים אלו (Rossi et al., 2001, Scheirlinck et al., 1990) הייתה פירוק הסיבים בתחמיץ

 גלוקוזלמונומרים  )צלולזות וקסילנזות( מרי צלולוז וקסילןיהמפרקים פולשובטו אנזימים 

תחמיץ הסוכרים אלו זמינים לחיידקי חד עובדה שיחסו ליהתמחקרים אלו לא וקסילוז. 

, ולאחר חשיפת התחמיץ לאוויר עלולים להביא לקלקולו באים במגע עם המזוןהולחיידקים 

כמו כן לא נלקחה בחשבון העובדה שללא  כתוצאה מהתפתחות מהירה של שמרים ועובשים. 

לות יגנין יעיים המחברים את רב סוכרים בינם לבין עצמם ובינם ללינולפירוק קשרי הצילוב הפ

אסטראזות  מקדדים לפרוליל השיבוט גנים  משמעותי.באופן ירודה תהא אנזימים אלו 

סר המחסום של קשרי הצילוב וי בכךו בתחמיץ חלקי של דופן התא הצמחיפירוק  תאפשר

יעילים ומהירים לפירוק ועיכול  ןונית םלשיושאר סוכר צלולוז האך רב והסוכרים המסועפים 

 . על ידי חיידקי הכרס המכילים אנזימים מתאימים )צלולזות(

 ת המחקרומטר

 Lactobacillus ב  ולקסילנזותשיבוט גנים שונים המקדדים לפרוליל אסטראזות  .1

plantarum 

שונים המבטאים גנים זני חיידקים רקומביננטים  על ידי בחינת פירוק דופן התא הצמחי .2

 ולקסילנאזות.המקדדים לפרוליל אסטראזות 

ע"י זני חיידקים רקומביננטיים בכרס מלאכותית של התחמיץ המטופל נעכלות הבחינת  .3

 תחמיץ לא מטופל.ל אלו בהשוואה
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הסכום שאושר למימון . ₪ 120,000בתוכנית המקדמית הבקשה למימון עמדה על 

מצם משמעותית וות המחקר צד לרשומעשעל כח האדם  ₪ 80,000הינו בפועל 

לא יושגו בטווח הזמן המוצע של תוכנית זו וידחו לתוכנית  5ו  4וכתוצאה מכך מטרות 

  .המשך

 : 5ו  4מטרות 

 נעכלות בפרות נחלבות של תחמיץ המטופל בזני חיידקים רקומביננטיים אלו.הבחינת  .4

על יצור החלב בחינת השפעת האבסת תחמיץ שטופל בזני חיידקים רקומביננטיים אלו  .5

 והרכבו.

 

  -חשיבות המחקר

היצור  על המשפיעובכך נעכלות דופן התא הצמחי בכרס מגבילה את צריכת המזון של הפרה 

לפני ההאבסה התא דופן קשרים בשל מבוקר פירוק חלקי  .(Soest, 1994) בפרה החולבת

העלאת נצילות המזון והוזלת הוצאות יצור לובכך יביא בכרס הסיבי עלה את נעכלות המזון י

העלאת הערך התזונתי של המספוא הסיבי תביא להקטנת כמות הפרש  ,החלב. בנוסף

צאות סילוק הזבל להוזלה בהוהום הסביבה ויבא יאשר יפחית מזהמיוצרת ע"י הפרות 

 מהרפת. 
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 השגים

 L. plantarum קבלת וכיול מערכות השיבוט ב 

אשר הגנום שלו  Lactobacillus plantarum WCFS1בעבור הזן  MTAנחתם הסכם  •

רוצף דבר המקל על הביולוגיה המולקולרית וההנדסה המטאבולית העתידית של 

 חיידק זה.

וכן כויילו  תנאי     MRS I M17צעי גידול מ –כוילו מערכות הגידול בעבור  הזן הנ"ל  •

  גידול. כתוצאה מכך הזן מגודל על פני מצע נוזלי ומוצק וכן הוכנו "סטוקים" ממנו.

)פלסמידים(  ברובן אינן מסחריות  חומצה לקטית מערכות ההנדסה הגנטית בחיידקי •

 הן בודדו והותאמו לעבודה מולקולרית בעיקר על ידי קבוצות נורווגיות 

תם הסכם עם קבוצה נורווגית בעבור קבלת מערכות שיבוט וביטוי מושרה בעלות נח •

  (pSIP)אפשרות לביטוי גבוהה של חלבונים בלקטובצילים 

נחתם הסכם נוסף עם קבוצה אחרת לקבלת מערכות הפרשה של חלבונים  •

 המבוססת על המערכות הנ"ל. מערכות אלו כוללות שני סיגנלי הפרשה חזקים 

בעל פעילות  םאשר הינ  Thermobifida fuscaמהחיידק   cell6Aו   xyn11A ניםהג •

 כגן יעודי לביטוי בחיידקים אלו ונבחר וצלולז כפולה הכלוללת קסילנאז 

  DNAמ PCRב  cell6Aו   xyn11A הגברת  •

 וודאה על ידי חיתוכו על ידי אנזימי חיתוך החוצה מהפלסמיד  ניםנוכחות הג •

 המיועדת לביטוי בלקטובצילים  pSIPלמערכת  ושובט PCRהמקטע הוגבר ב  •

 כמו כן במקטע שובט באותה המערכת מאוחה לסיגנל הפרשה למדיום החוץ תאי •

 .Lלמערכת ביטוי ב   cell6Aו   xyn11Aבוצע תיכנון  פריימרים עבור העברת  •

plantarum  

קש במודלים של  in vitroמעקב אחר הביטוי ההפרשה והפעילות של החלבונים הנ"ל  •

 סינטטייםחיטה ועל מצעים  

 בחינת פירוק הסבים בתחמיץ מטופל מול כזה שלא טופל בזנים הרקומבננטים •
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 איורים:

 

את כמות  Bו  Aב  לראות ניתן –בחינת ריכוז האנזימים המופרשים וכן את פעילותם 

ים ריכוז האנז(  Xyn11Aעבור  Bו  cel6Aבעבור  Aהאנזים המופרש למצע על ידי החיידק )

ניתן  Dו C. ב )פנל עליון משמאל( כשמשווים לאנזים נקי  5-10nMהמופרש הוא בתחום 

( גם כאן הפעילות  Xyn11Aעבור  Dו  cel6Aבעבור  Cלראות את פעילות האנזים המופרש)

. הדבר מעיד על )סדרת העמודות השמאלית( של האנזים הנקי  5-10nMהיא הוא בתחום 

  האנזימים בצורה תקינה ופעילה מהחיידק כך שמערכת ההפרשה מפרישה את
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על  Cell6Aבחינת פעילות האנזימים המבוטאים על המצע הסנטטי הספציפי להם )באפור 

על קסילן( וכן על קש חיטה שהוא מצע מורכב אשר ממנו אנו   Xyn11Aצלולוז סינטטי ובלבן 

 מתעתדים להכין תחמיץ.
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החיידקים הוספו למצעים   -נת פעילות ההחיידקים המהונדסים בשילובים שונים בחי

בשילובים שונים של ריכוזים )תחתית הגרף( ניתן לראות שישנה פעילות סינרגיסטית גבוהה 

 )באפור(  בין שני האנזימים המופרשים בריכוזים גבוהים של קסילנאז לעומת צלולאז.
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 קים בתמיץ: החינת פעילות החייד3ניסוי 

 מהלך הניסוי:

לאחר בחינת פעילות החיידקים המהונדסים במבחנה בה הם המין או הזן היחידי עברנו למרכת 
 טבעית בה תבחן פעילות החיידקים המהונדסים בתחמיץ.

ובחנו את איכות התחמיץ ואת הנעכלות על  לצוררך השגת מטרה זו יצרנו תחמיץ מסורגום בצנצנות
 ודשים.פני תקופה של שישה ח

סוי כלל תחמיץ ללא הוספת חיידקים, תחמיץ עם הוספת חיידקים לא מהונדסים ושני תחמיצים הני
אשר הכילו חיידקים מהונדסים. האחד המכיל את הזן המבטא את האנזים צלולאז והשני את האנזים 

 .קסילנאז

 בכל הטבלאות:

  W\0- ללא הוספת חיידקים 

Wt- ציה גנטיתחיידק זן הבר לפני שעבר מניפול 

Cell –  חיידקים מהנדסים המבטאים צללולז 

Xyl- חיידקים מהונדסים המכלים קסילנאז 

 בכל תא  

 

 :תוצאות

 

 Ivndf: 1טבלה 

Month 
 

Treatment 
 1 3 6 

W\0  

0.451 0.44953 0.422 0.43942 0.402 0.43695 

0.455 0.005934 0.469 0.025378   0.049128 

0.443   0.428   0.472   

wt 

0.509 0.49934 0.483 0.44775 0.409 0.44788 

0.495 0.008389 0.410 0.03689 0.474 0.034043 

0.494   0.450   0.460   

cell 

0.481 0.46894 0.410 0.43606 0.432 0.448 

0.467 0.011341 0.460 0.025044 0.461 0.014623 

0.459   0.439   0.451   

xyl 

0.450 0.45622 0.482 0.47565 0.456 0.42523 

0.450 0.011059 0.475 0.006618 0.451 0.049125 

0.469   0.469   0.369   

 ממוצע חזרה

 קןתטיית ס חזרה

   חזרה
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  ivdm :2טבלה 
Month 

 
Treatment 

1 3 6 

W/0 

0.603 0.57973 0.566 0.58016 0.581 0.58254 

0.600 0.038137 0.588 0.012114 
 

0.002086 

0.536 
 

0.587 
 

0.584 
 

wt 

0.651 0.63787 0.643 0.60863 0.595 0.61562 

0.612 0.022273 0.583 0.030696 0.645 0.026263 

0.650 
 

0.600 
 

0.607 
 

cell 

0.614 0.62072 0.586 0.61023 0.619 0.60313 

0.636 0.013692 0.636 0.025068 0.607 0.018529 

0.612 
 

0.608 
 

0.583 
 

xyl 

0.615 0.61862 0.629 0.62827 0.616 0.60682 

0.626 0.006118 0.635 0.007297 0.615 0.015463 

0.616 
 

0.620 
 

0.589 
 
 

 

 

 ndf: 3טבלה 
Month 

 
Treatment 1 3 6 

W\0 

0.572 0.58829 0.586 0.57763 0.556 0.56825 

0.564 0.035309 0.594 0.021565 
 

0.017814 

0.629   0.553   0.581   

wt 

0.582 0.57881 0.590 0.59157 0.574 0.56033 

0.582 0.006179 0.588 0.005003 0.543 0.015667 

0.572   0.597   0.563   

cell 

0.597 0.58346 0.565 0.56352 0.519 0.55744 

0.569 0.013722 0.565 0.002222 0.565 0.035283 

0.584   0.561   0.589   

xyl 

0.564 0.56695 0.569 0.56547 0.562 0.55594 

0.580 0.011985 0.567 0.00442 0.565 0.012904 

0.557   0.560   0.541   
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 hem: 4טבלה 
Month 

 
Treatment 1 3 6 

W\0 

0.238 0.23498 0.236 0.22787 0.218 0.22928 

0.226 
0.00775

5 0.228 
0.00851

4 
 

0.01621
9 

0.241   0.219   0.241   

wt 

0.245 0.24015 0.244 0.24144 0.224 0.21798 

0.250 
0.01294

8 0.232 
0.00856

7 0.206 
0.01036

7 

0.225   0.248   0.224   

cell 

0.248 0.24108 0.223 0.23273 0.221 0.22882 

0.230 
0.00969

8 0.244 
0.01042

4 0.227 
0.00888

1 

0.246   0.231   0.238   

xyl 

0.234 0.23437 0.232 0.22809 0.218 0.22249 

0.234 
0.00075

8 0.227 
0.00360

1 0.231 
0.00727

1 

0.235   0.225   0.218   

 

 pH: 5טבלה 
Month 

 
Treatment 1 3 6 

W\0 

1.84 1.945 2.97 2.79333 2.12 2.135 

2.05 0.148492 2.69 0.153731 
 

0.021213 

    2.72   2.15   

wt 

1.95 2.06 2.57 2.67333 2.04 2.05 

2.35 0.253574 2.7 0.092916 2.04 0.017321 

1.88   2.75   2.07   

cell 

1.92 1.89 2.68 2.74 2.09 2.38 

1.88 0.026458 2.74 0.06 2.22 0.395095 

1.87   2.8   2.83   

xyl 

1.9 1.90333 2.74 2.73 2.05 2.06667 

1.91 0.005774 2.7 0.026458 2.06 0.020817 

1.9   2.75   2.09   

 

( לא הראו שינוי משמעותי בין הצנצנות אשר לא הכילו 1-5תוצאותינו )טבלאות 

 חיידקים מהונדסים מול אלה אשר הכילו אותם
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 הערכה כלכלית

אנו  את ניצולת המזון.לשפר אנו שואפים להעלות את נעכלות מנת פרת החלב על מנת 

משמעות הכלכלית של ביחס לביצענו הערכה . 5%ב  לשפר את נעכלות המזון שואפים 

תחמיץ מהווה ה. להזנת בקר לחלב בארץ המטופל בחיידקים רקומביננטיםתחמיץ שימוש ב

עדר  . 50%הנעכלות של התחמיץ הינה בקירוב  ממוצעת של פרת חלב.  הכשני שליש ממנ

,  25 ₪הינה כ של מנת פרת חלב  תהיומי עלותהאלף פרות ו 100הפרות הישראלי עומד על 

 ₪מליון   9ליום ו  ₪ 25000 ₪תביא לחיסכון של   1%כלומר העלאת הנעכלות של המנה ב 

 .המזון נעכלותב 5%אם תתמלא שאיפתנו לשיפור של ב₪ליון ימ 45ולחסכון של  לשנה
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