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 תקציר

בעקבות התייקרות מחירי הגרעינים בעולם והמחסור במספוא איכותי, חלה עלייה בשימוש בחומרי 

חומרי לוואי מהתעשייה. התועלת בשימוש  %35 לות היום עד כלוואי להזנת מע"ג. מנות הבקר מכי
מתעשיית המזון להזנת מע"ג היא משולשת: פיתרון למחסור במזון, הוזלת בלילי הפרות  בחומרי לוואי

וסילוק יעיל של חומרי לוואי המהווים מטרד אקולוגי וסביבתי. הכמות של כלל חומרי הלוואי בארץ 
יבש לשנה. לפי ערכם התזונתי הפוטנציאלי, חומרי לוואי מתעשייה  טון חומר 630,000מוערכת ב 

 יכולים להחליף בבליל הפרה מזונות מרוכזים כגון גרעינים מיובאים ומספוא איכותי. 
 –. סקר חומרי לוואי לחים ויבשים מתעשיית המזון המקומית1בשנתיים הראשונות:  מטרות המחקר

. בחינת אורך חיי מדף של חומרי לוואי 2בכרס מלאכותית. כולל בחינת הרכב כימי מפורט ונעכלות 

ובטמפרטורת החומר   pHלחים בתנאי חשיפה לאוויר כולל: התפתחות שמרים, עובשים, שינוים ב
. שנה 3ופחיתה בערכו התזונתי,( כמדדים להערכת בטיחות השימוש בהם להזנת למעלי גירה. 

של מספר חומרי לוואי נבחרים כולל: לימונית,  בכבשים in vivoהשלישית נועדה לבחינת נעכלות 
 סיבי סויה, קליפות רימונים, גפת ענבים וגפת אבוקדו.

בגפת בירה  50%בגפתות: אבוקדו, זיתים וענבים; כ  30-40%נעו בין  in vitroערכי נעכלות חומר יבש 
והים יחסית בכוספת שומשום, כוספת חמניות וגפת תירס. ערכי נעכלות גב 66-89%ובתחום שבין 

(, וגרעיני 56%(, נבטים )63%נמצאו בחומרי לוואי אחרים מתעשיית המזון כולל שזרות ענבים )
 (. אורך חיי המדף של חומרי הלוואי הללו היה קצר יחסית. 67%אבוקדו )

(, 68%, קליפות רימונים ) 18-36%של קליפות בוטנים, אבוקדו וחמניות נעו בין  in vitroערכי נעכלות 

 85%גבוהים מעל  in vitro. ערכי נעכלות 90%(, קליפות הדרים מעל 74-80%ר שקד וסובין )שומ
התקבלו בחומרי לוואי ממחלבות, במולאסות שונות, בפסולות עמילניים מתעשיית הלחם, בלימונית 
ן ובסיבי סויה. בנוסף נבחנו חומרי לוואי של גידולים בחממות, כפות תמרים וסנסנים ועוד. ניתן לציי

שערכי נעכלות של חומרי לוואי לחים יורדים בדרך כלל באופן משמעותי במשך שבוע של חשיפה 

נשארו קבועים יחסית בקליפות רימונים, גפת זית  pHלאוויר. לאורך שבוע חשיפה לאוויר ערכי ה 
ולימונית. לאורך השבוע מתפתחים שמרים וריכוז העובשים יורד בדרך כלל. לעומת זאת סיבי סויה 

והתפתחות גם של שמרים  pHרגישים יותר לקלקול שמתבטא  במשך שבוע חשיפה לאוויר בעליית ה 
 וגם של עובשים. 

לימונית, סיבי סויה, קליפות רימונים, גפת ענבים וגפת של חומרי לוואי טריים:  In vivoנעכלות 
ק מהמנה הכולית כבשים מסוג אסף, שהוחזקו בכלובים מטבוליים והוזנו כחל 4 -נבחנה ב אבוקדו

באחד מחומרי הלוואי. לימונית וסיבי סויה אשר אופיינו בנעכלות גבוהה בכרמ"ל הואבסו כמזון מרוכז 
מהח"י בהתאמה, בשילוב עם שחת חיטה. גפת הענבים וגפת האבוקדו  58.1%ו  57.3בשיעור של  

 49.6%ו  48.8%של  בהתאמה(, הואבסו במנה בשיעור 30%ו  34%שאופיינו בנעכלות כרמ"ל נמוכה, )
מהח"י בהתאמה, כתחליף למזון גס, בשילוב עם כופתיות. בגלל מגבלות צריכה, שולבה גפת הרימונים 

מהח"י יחד עם כופתיות. במקביל הואבסו לכבשים, מנת כופתיות ומנת  20%במנה בשיעור מירבי של 
הלוואי מתוך המנות  שחת חיטה המשמשות כמנות רפרנס ששימשו לחילוץ הנעכלות של מרכיב חומר

, 87.7%, סיבי סויה 86.0%הכוליות. ערכי נעכלות ח"י של חומרי לוואי בכבשים היו כדלקמן: לימונית 
על סמך נתוני הסקר שהתבצע . 39.7%וגפת אבוקדו  28.4%, גפת ענבים 42.3%קליפות רימונים 

וואי לחים ויבשים , נבנה ופורסם אטלס חומרי הל2012-2013בשנתיים הראשונות של הפרויקט 
 . מתעשיית המקומית המתאימים להזנת מע"ג בארץ
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 מבוא 

אסונות טבע עולמיים,  :בעקבות עליית המחירים של הגרעינים המיובאים בגין סיבות שונות כגון

, ובעקבות המחסור בצד אחד והמגמה של גידול בשימוש בגרעיני תירס לייצור אתנול כתחליף לדלק

ראוי למצוא חלופות למזונות , בצד שני וצאה של הבצרות התכופות בארץבמזון גס איכותי כת

בחומרי לוואי  "גהזנת מעבאחת החלופות המוצעות היא הגברת השימוש הנדרשים להזנת מע"ג. 

בארץ המשמשת להאבסת מע"ג  המיוצרתלוואי הכמות כלל חומרי  .מהתעשייה המקומית ומיבוא

נה.התועלת בשימוש בחומרי לוואי מתעשיית המזון להזנת לשחומר יבש טון  630,000כ במוערכת 

של ומושכל וסילוק יעיל  ,, הוזלת בלילי פרותויקראיכותי  מע"ג היא משולשת: פיתרון למחסור במזון

 חומרי לוואי המהווים מטרד אקולוגי וסביבתי. 

 

 יצור שנתי של מספר חומרי לוואי לחים בארץ* .1טבלה 

 יצור שנתי ח"י )טון( חומר יבש )%( )טון( יצור שנתי לח חומר לוואי

 22,500 4.50 500,000 מי גבינה

 22,320 12.4 180,000 קליפות הדרים

 14,350 20.5 70,000 קליפות רימונים

 16,000 40.0 40,000 גפת תירס

 12,500 50.0 25,000 גפת ענבים

 3,400 20.0 17,000 גפת בירה

 3,900 30.0 13,000 פסולת קפה

 2,064 17.2 12,000 לימונית

 

-30כוספאות, כ  5-10%גרעינים עמילניים, כ  25-35%מנות הבקר לחלב בישראל מכילות בדרך כלל כ 

מינרלים וויטמינים, ויתרת  3-5%מזונות סיביים כולל תחמיצים, שחתות וסוגי קש שונים, כ  35%

עבודות שנעשו ביחידה המטבולית מורכבת מחומרי לוואי מהתעשייה. ב 10-35%המנה בשיעור של כ 

גרעינים מיובאים בבליל וכן חלק מהמספוא ומצאנו שחומרי לוואי יכולים להחליף מזונות מרוכזים 

  כיום גבוה.שמחירם  ,מייצור מקומיהאיכותי 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

  מטרות המחקר

 : היו 2012-2013 בשנתיים הראשונות

מבחן הרכב הכימי מפורט  כולל –מקומית. סקר חומרי לוואי לחים ויבשים מתעשיית המזון ה1

 ונעכלות בכרס מלאכותית של החומר היבש, החומר האורגני ודופן התא. 

התפתחות שמרים  כולל בחינת. מבחן אורך חיי מדף של חומרי לוואי לחים בתנאי חשיפה לאוויר, 2

מדדים להערכת כ , ושינויים בנעכלות בכרס מלאכותית,ובטמפרטורת החומר pHועובשים, שינויים ב

 ערכם התזונתי ובטיחות השימוש בהם להזנת למעלי גירה. 

השנה השלישית נועדה למבחן נעכלות בכבשים של חומר היבש, חומר האורגני ושל דפנות התאים . 3

לבדיקת הנעכלות  in vitroבחומרי לוואי נבחרים בהם עלול להיות פער נעכלות בין הבדיקה במבחנה 

 בבעלי החיים. 

 דגמנו נבחנו חומרי לוואי הבאים: 2012בשנת 

גפת זיתים, גפת ענבים, קליפות רימונים, קלימול, לימונית, גפת זיתים ללא גרעין, גפת זיתים עם 

גרעינים, סוגוט, גפת בירה, גפת ענבים ללא שזרות כולל גרעינים + ציפה, שזרות ענבים, קליפות 

 .קליפות פרי הדר, גפת תירס .שקדים ירוקים + שומר שקד, סיבי סויה )אוקרה(

 לוואי הבאים:החומרי את ו ניצור ובחההמשכנו את הסקר, דגמנו ישירות ממפעלי  2013בשנת 

, פולפת , שזרות ענביםענבים , גפת זית, גפת ענבים אדומים ולבנים מיצור יין ומיץקליפות רימונים

רה, נבטים, אבק ממגורות, נוזל אבוקדו לאחר מיצוי שמן, קליפות אבוקדו, גרעיני אבוקדו, גפת בי

דר אגפת תירס, כוספת שומשום, קליפות שומשום, מוצרי לוואי ממחלבות )מ שמרים ליצור בירה,

(, שמן סובסטוק, שאריות מאפיות CMS)סויה , פרמול מולאסת סויהליקר, בוצת מחלבה, מי גבינה(, 

(, כפות תמרים, סנסנים יבשים מילון)שיחי: פלפל, עגבניות שרי,  )לחם, בצק(, חומרי לוואי מחממות

 חומרים יבשיםכמו כן נבחנו  מדילול, סיבי סויה, לימונית, קליפות הדרים לפני ואחרי מיצוי.סנסנים ו

פסולת כוספת חמניות : שומר שקד ירוק, קליפות שקד, קליפות חמניות, קליפות בוטנים, כולל

 סובין.  ,מנפטה

לימונית, סיבי  ות בכבשים של מספר חומרי לוואי מובחרים:נועדה לבחון נעכל 2014שנה השלישית 

   .אבוקדו וגפתרימונים, גפת ענבים  גפתסויה, 

 מהלך עבודה 

. 2. נדגמו חומרי לוואי שונים ממפעלי היצור על מנת להבטיח את טריותם.  1  שלבי מהלך העבודה

מ"מ,  1ך נפה עם חורים בקוטר מ"צ ועברו טחינה דר 60מדגמי חומרי הלוואי יובשו  בטמפרטורה של 

, צלולוזה, NDFלצורך קביעת הרכבם הכימי המפורט כולל תכולות: חומר יבש, אפר, חנקן כללי, 

נעכלות של ערכי . בדיקת 3 , שומן, כלל סוכרים מסיסים וכלל פנוליים מסיסים.המיצלולוז וליגנין
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י המדף של חומרי לוואי לחים בדיקת אורך חיבמסגרת . 4בכרס מלאכותית.  NDFהחומר היבש וה 

ושינויים בנעכלות בכרס מלאכותית  pHעבשים ושמרים, שינוי   התפתחותנמדדו שינויי טמפרטורה,  

ימים, או שבוע אחסון  3לאחר יום, כל הפרמטרים נבחנו בחומר הטרי כמדדי קלקול. ובהרכב הדופן 

 בחשיפה לאוויר. 

 

 אנליטיות שיטות

אחרי שריפה  הקבענשעות; תכולת האפר  48מ"צ למשך  60 -וש בתנור בע"פ ייב הקבענתכולת ח"י 

 בדיקות. AOAC, 1980 -שעות, כמתואר ב 3 -מ"צ ל 550 -של הדוגמאות המיובשות והטחונות ב

 נעכלותה . בדיקתVan-Soest (1991) של שיטתם ע"פ התבצעה הדופן בייומרכ התאים דפנות תכולת

 Tilley andלפני ואחרי חשיפה לאויר במשך שבוע, התבצעה ע"פ של חומרי הלוואי  בכרס מלאכותית

Terry (1963) ,  והנעכלות של דפנות התאים לפי שילוב שיטתם שלVan-Soest (1991)  וTilley and 

Terry (1963) .תכולת החלבון נקבעה ע"פ שיטתKjeldahl  (1981 .) תכולת כלל הסוכרים המסיסים

שמרים תכולת  .Kanner et al. (1994)  לפיוכלל הפנולים המסיסים et al. (1956)   Duboisלפי שיטה

עם ח'  pH 4.0-מוחמץ ל  Malt Extract Agarקבעו על מצע במיצוי מימי של חומרי לוואי נועובשים 

ימים )ע"פ ספר העזר של חברת  3 -מ"צ ל 30 -בדגרו הו, והצלחות spread plate -חלב, בשיטת ה

DIFCO ,1984 .) ג' בקופסאות קלקר מבודדות  100על דגימות של בוצעה שינוי טמפרטורה בדיקת

מבחינה תרמית שבמכסה שלהן ישנן פתחים לאוויר; הטמפרטורות נמדדו פעמיים ביום בעזרת צמד 

 מ"צ מעל לזו של הסביבה נחשבת סימן לקלקול. 2עלייה בטמפרטורה של קאפל(. -חומני )תרמו

 

 (:IN VIVOבכבשים ) לוואי הטרייםלכאורה לחומרי ה בדיקת נעכלות

קילו, שהוחזקו בכלובים  60 -של המנות בוצעה בכבשים במשקל של כ In vivoבדיקת הנעכלות 

מטבוליים מאפשרים מעקב אינדבידואלי אחר כמות המזון הנצרכת, שתיית מים חופשית, ואיסוף 

בשים )חזרות( שהוזנו באותה כ 4 -כמותי של הצואה. הנעכלות של מנות המכילות חומר לוואי נבחן ב

ק"ג חומר יבש. חומרי הלוואי שולבו במנה כולית בהתאם להערכת  1של כ  במנהמנה. הכבשים הוזנו 

לימונית וסיבי סויה בעלי נעכלות גבוהה בכרמ"ל ניתנו כחלופה  דהיינו: נעכלותם בבדיקת כרמ"ל

אורך חלקיקים(. חומרי לוואי בעלי  ס"מ 2-5שחת חיטה קצוצה ) 40% -למזון מרוכז ושולבו במנה עם כ

 50% -נעכלות ח"י נמוכה בכרמ"ל )גפת ענבים, ואבוקדו( ניתנו כחלופה למזון גס במנה שהכילה כ

וכן כוספת סויה כתוסף חלבוני   נרלים,יויטמינים ומ תרכיזי כופתיות עמילניות. לכל המנות הוספו

לאים סירבו לאכול חומר לוואי זה ברמה . בקליפות רימונים מצאנו שהט(32)טבלה  במידת הצורך
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מהח"י. הטלאים עברו  20%מהחומר היבש במנה, ולכן הוגבלה כמותם במנות ל  20%שמעבר ל 

ימים  10יום, ולאחריה בוצע איסוף כמותי יומי של הצואות במשך  14תקופת הרגלה למנה במשך 

18-)תקופת המאזן(. הצואות נשמרו בהקפאה בטמפרטורה של 
0
Cף תקופת המאזן, הצואות . בסו

היומיות של כל אחד מהטלאים הופשרו, אוחדו, עורבבו, נשקלו ונדגמו. הדוגמא שימשה לקביעת 

אחוז הח"י בצואה, ולאנליזות של הרכב הצואות וקביעת נעכלות מרכיבי המנה. ניסוי הזנה נוסף נערך 

ויה+מינרלים וויטמינים במקביל בכבשים  אשר הואבסו למשך תקופות כנ"ל במנה של שחת חיטה+ס

)מנת השחת( או במנה של כופתיות עמילניות )מנת הכופתיות( כדי לחלץ את ערכי החומר היבש שלא 

. ערכים אלו שימשו לחישוב נעכלות מרכיב חומר (32)טבלה  נעכל שמקורו מהשחת או מכופתיות

  = Byproduct digestibilityהלוואי הנבחן במנות המשולבות עם שחת או כופתיות לפי הנוסחה: 

1- [(total DM excreted in feces - residual fecal DM originated from hay + additives or 

pellets) / DM of the byproduct ingested from the TMR].  
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 תוצאות 

 רימונים פולפת
ת המיוחסות לפרי שגרמו לעלייה בביקוש למיץ רימונים. חל גידול אינטנסיבי בייצור רימונים בארץ הודות לסגולות הבריאותיולאחרונה 

תעשיית מיץ הרימונים מבוססת על סחיטה של הפרי לקבלת מיץ, תוך ייצור חומר לוואי להלן, פולפת רימונים. בנוסף חלק מפולפת 
ת רימונים כמות שהיא, ושארית הרימונים עוברת ב"פרימור" מיצוי מימי וריכוז של המיצוי לשימושים נוספים. כך שלמעשה מתקבלים פולפ

רימונים לפני ואחרי פולפת  של המדף חיי ואורךבכרמ"ל  נעכלות ,כימי הרכבמוצגים בהתאמה  4ו  3, 2פולפה לאחר מיצוי מימי. בטבלאות 
 מיצוי. 
ל הפולפה לאחר מיצוי במהלך חשיפה לאוויר במשך שבוע, והרכב כימי ש *טרייה של פולפת רימוניםממוצע שינוים בהרכב כימי  .2טבלה 
 )% בח"י( מימי 

 \חומר לוואי
 זמן

 ח"י
 מטרי(%)

 סוכרים     פנולים חלבון אפר
 מסיסים    מסיסים

NDF ליגנין המיצלולוזה צלולוזה 

 פולפת רימונים
 10.9 13.9 15.1 39.4 38.0 17.5 7.29 3.10 21.0 )טרי( 0יום 
 10.4 14.2 14.6 41.1  14.7 7.24 3.30 20.2 3יום 
 12.0 12.5 17.0 41.3  3 9.46 4.00 19.2 7יום 

 פולפה לאחר מיצוי מימי
 23.0 14.5 29.3 66.5   11.9 1.81 15.7 חומר טרי

 ופרי ניב לאורך שנתיים. פולפה לאחר מיצוי מימי נדגמה מפרימור. פרימור )גן ניר( יםמפעלהמ הרימונים נדגמפולפת *
 

 .שבועבמשך במהלך חשיפה לאוויר  פולפת רימונים)%( של  בכרמ"לשינוים בנעכלות . 3טבלה 
 NDFנעכלות  נעכלות ח"א  נעכלות ח"י זמן \חומר לוואי

 פולפת רימונים
 א40.2 א69.6 א69.6  0יום 
 א42.5 א67.2 א69.1 3יום 
 ב29.1 ב54.8 ב58.9 7יום 

 0.003 0.005 0.003 *שת"מ
 פולפה לאחר מיצוי מימי

 25.2 39.3 40.7 טרי
  *שת"מ= שגיאת תקן ממוצעת.  .P< 0.05ערכים המסומנים באותיות שונות באותה עמודה שונים באופן מובהק  א,ב
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נמוכים באופן משמעותי בהשוואה  NDF( ונעכלויות החומר היבש, החומר האורגני וה 66.5%) NDFהמוצר לאחר מיצוי מכיל ריכוז גבוה של 
 צוי מימי של הקליפות סילק פחמימות מסיסות והמיס המיצלולוזה.                                                                  לפולפת הרימונים לפני המיצוי. מי

                     �

       �            

גן ניר

 2תמונה       �     �        1תמונה   
(. במשך שבוע חשיפה לאוויר התפתחו על קליפות רימונים שמרים וכמות העבשים 2&1בתהליך המיצוי הקליפות מאבדות את הצבע )תמונה 

 (. 4ירדה )טבלה 

  משך שבועבחשיפה לאוויר ב רימונים פולפתוטמפרטורה של   pHהתפתחות שמרים ועבשים ושינויי .4טבלה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*log CFU/gDM  = לוג שלcolony forming units  בגרם חומר יבש ומהווה לוג מספר המושבות שהתפתחו בצלחות פטרי לאחר מיהול
בפולפת רימונים מתפתחים מיידית שמרים ועבשים בריכוז גבוה שלא משתנה במהלך החשיפה לאוויר. ריכוז גבוה של על פי הטבלה . עשרוני

 פנולים בפולפת רימונים הלול לפגוע בנעכלות החלבון. 

 \חומר לוואי
 זמן

pH עובשים  טמפרטורה
logCFU/gdm)*) 

 שמרים
 (logCFU/gdm)* 

 רימוניםפולפת 
 9.7 7.2 19 3.66 0יום 
 7.3 6.1 27 3.51 3יום 
 10.1 5.7 21 3.45 7יום 

 פולפה לאחר מיצוי מימי
 8.9 5.8 19 3.95 חומר טרי
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 קליפות הדרים 
 .במשך שבוע במהלך חשיפה לאוויר 1םשל קליפות הדריבכרמ"ל )%(  ובנעכלותהכימי הממוצע )% בח"י( שינויים בהרכב  .5טבלה 

\חומר לוואי  
  זמן 

 ח"י
 )% מטרי(

NDF   נעכלות ח"א נעכלות ח"י ליגנין המיצלולוז צלולוזה NDF חלבון ח"א נעכלות    

1קליפות אשכוליות  

א94.4 1.5 5.70 11.6 18.7 4.38 96.7 20.2  0יום  א89.6  א77.6   

3יום  ב92.3 5.4 7.00 13.1 25.0 5.81 97.1 21.0  ב87.1  א77.8   

7יום  ג90.8 6.0 7.80 15.2 27.7 6.50 95.9 18.3  ג84.5  ב73.4   

 0.012 0.004 0.004        שת"מ*

  1לאחר מיצוי אשכוליות ליפותק

א92.0 7.30 10.6 24.6 42.2 4.91 97.1 13.4  0יום  א86.7  א91.8   

3יום  ב94.7 10.3 10.1 26.0 46.8 5.94 96.6 13.4  ב89.0  ב89.7   

7יום  ב94.8 3.34 9.30 29.8 42.1 6.85 96.4 14.4  א86.0  ב90.4   

 0.002 0.01 0.001        שת"מ*

1קליפות תפוזים  

א91.3 4.30 10.5 16.8 30.8 6.81 96.5 13.4  0יום  א85.9  א86.7   

3יום  א91.7 7.00 8.40 17.6 32.9 7.92 95.9 12.7  א85.2  ב80.2   

7יום  ב89.2 10.5 8.90 16.3 35.2 7.51 95.6 14.1  ב82.9  ג77.4   

 0.007 0.011 0.011        שת"מ*

 .P< 0.05ערכים המסומנים באותיות שונות באותה עמודה שונים באופן מובהק  ,גא,ב
לתעשיית מיצוי משתמשים ב - לאחר מיצוי נדגמו ממפעל פריגתקליפות אשכוליות, בעיקר אדומות, קליפות הדרים נדגמו ממספר אתרים.  1

  *שת"מ= שגיאת תקן ממוצעת. הקוסמטיקה.
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  משך שבועבחשיפה לאוויר בקליפות הדרים וטמפרטורה של   pHהתפתחות שמרים ועובשים ושינויי. 6טבלה 
 

שמרים  מ"צ טמפרטורה pH זמן \חומר לוואי

(logCFU/gdm)* 

 עבשים

(logCFU/gdm) 
 קליפות אשכוליות 

 3.6 5.2 24 4.3 )טרי( 0יום 
 6.7 7.6 22 2.8 3יום 
 8.0 8.6 27 2.8 7יום 

 אשכוליות  ליפותלאחר מיצוי קמוצר 

 <2.0 4.4 23 4.1 )טרי( 0יום 
 <2.0 7.6 23 4.1 3יום 
 7.5 8.3 25 3.4 7יום 

 תפוזים  ליפותק

 3.9 5.6 29 4.3 )טרי( 0יום 
 7.1 8.0 31 3.4 3יום 
 6.6 8.0 24 3.6 7יום 

**log CFU/gDM  = לוג שלcolony forming units בגרם חומר יבש 
 

שמנצלים בעיקר פחמימות מסיסות וע"י כך גורמים בשים ושמרים ועעליהם במשך שבוע חשיפה לאוויר של קליפות ההדרים מתפתחים 

  .הקליפותשל  NDFוה חומר האורגני ה ,חומר היבשהנעכלות ופחיתה ב  NDFלעליה בריכוז ה

במשך שבוע חשיפה לאוויר  .(4)טבלה  חשיפה לאווירמהלך הלאחר מיצוי לא ירדה באשכוליות אדומות  ארית קליפותשנעכלות ראוי לציין ש

 pH. תהליך נוסף הגורם לירידת pH. השמרים מייצרים אתנול, שבחשיפה לאוויר הופך לחומצה אצטית לכן  חלה ירידה ב pHחלה ירידה ב

 צת לקטית )תהליך החמצה(.   הוא פירוק החלבון ע"י עובשים ויצירת חומ
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 גפתות

 גפת זיתים 

  במהלך החשיפה לאוויר למשך שבוע גפת זיתובנעכלות בכרמ"ל )%( של  )% בח"י( ממוצע שינוים בהרכב כימי  .7טבלה 

 \חומר לוואי
 זמן

 ח"י
 )% מטרי(

נעכלות  ליגנין המיצלולוזה צלולוזה NDF חלבון אפר
 ח"י 

נעכלות 
 ח"א 

נעכלות 

NDF  

פת זיתים עם ג
 1חרצנים

          

 10.9 28.4 30.3 26.3 13.3 25.0 64.3 5.98 4.14 34.1 )טרי( 0יום 

 13.2 25.8 29.7 24.0 14.9 26.1 64.7 4.64 3.86 32.9 3יום 

 32.3 7יום 
 

4.04 5.21 63.8 25.3 13.6 25.4 30.4 26.4 12.3 

 2.54 1.61 1.49        שת"מ*

גפת זיתים בלי 
  2יםחרצנ

18.7 6.04 9.56 58.5 18.0 12.3 28.5  36.6 33.4 23.9 

תע' ג' זיתים+ 
 פסולת מנפטה

41.9 13.3 11.6 63.3 26.5 10.2 25.1 36.6 29.0 21.4 

  *שת"מ= שגיאת תקן ממוצעת.
 גפת זיתים עם חרצנים מרוסקים נדגמה מבתי בד מהישובים: ציפורי, חגור, כרמי יוסף.1
 נים נדגמה מבית בד מסמיה.גפת זיתים בלי חרצ2

 
תערובת של גפת זיתים עם לבשתי השורות אחרונות מתייחסים לדוגמאות טריות של גפת זיתים בלי חרצנים ו 7הנתונים המוצגים בטבלה 

הזית פסולת מנפטה. כצפוי נעכלות גפת הזית בלי חרצנים גבוהה מזו של הגפת עם חרצנים. לא אובחנו שינויים מובהקים בנעכלות גפת 

מצביעה על רגישות גבוהה במהלך החשיפה לאוויר ועבשים אנטרובקטריות במהלך שבוע של חשיפה לאוויר. התפתחות תכולה גבוהה של 

 (.8תערובת גפת זיתים עם פסולת מנפטה )טבלה של לקלקול של גפת זיתים בלי חרצנים ו
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 תערובת גפת זיתים + פסולת מנפטה                                          גפת זיתים                           
 .שבועבמהלך חשיפה לאוויר למשך גפת זיתים של וטמפרטורה   pHהתפתחות שמרים ועובשים ושינויי .8טבלה 

*log CFU/gDM  = לוג שלcolony forming units  .בגרם חומר יבש 
 (.5מעל  pH**אנטרובקטריות )כלל החיידקים שמתפתחים ב 

 טמפרטורה pH זמן \חומר לוואי
 ) מ"צ(

 עובשים 
log CFU/gDM 

 שמרים 
logCFU/gdm  

 אנטר ובקטריה**
logCFU/gdm*  

 הערות

גפת זיתים עם 
 חרצנים

      

 ביצי 2.3 4.6 <2.0 24.0 5.30 0יום 

   5.3 <2.0 24.0 5.30 3יום 

   7.7 <2.0 25.0 5.20 7יום 

גפת זיתים בלי 
 (0חרצנים )יום 

יציבות  8.0 6.7 5.3 22.0 5.50
  בינונית

ג' זיתים+ פסולת 
 מנפטה

 רגישות 8.8 7.0 7.9 25.0 5.60
 לקלקול 
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 גפת ענבים
 גפת ענבים אדומים 

 
במהלך  -נביםומיצור מיץ ע 1ייןמיצור אדומים גפת ענבים בכרמ"ל )%( של  ובנעכלותהכימי הממוצע )% בח"י( שינויים בהרכב . 9טבלה 

  החשיפה לאוויר למשך שבוע

 \חומר לוואי
 זמן

 ח"י
 )% מטרי(

 צלולוזה NDF חלבון ח"א
 

 המיצלולוזה
 

 NDFנעכלות  נעכלות ח"י ליגנין
 

 1אדומים מיצור ייןגפת ענבים 

 16.7 33.1 43.3 9.40 12.1 64.7 12.5 92.9  49.0 )טרי( 0יום 

 18.2 34.0 43.2 9.90 11.7 64.8 13.5 92.7 55.6 3יום 

 31.3 44.6 9.70 11.9 66.1 13.8 94.1 68.4 7יום 
 

15.4 

 1.44 1.65        שת"מ

 2אדומים מיצור מיץגפת ענבים 

 א25.0 א37.8 43.6 8.90 11.8 64.8 9.82 95.5 52.7 )טרי( 0יום 

 ב17.4 ב31.3 44.0 8.97 14.8 69.6 12.4 95.1 56.0 3יום 

 ג14.2 ג25.2 48.1 8.44 14.2 70.7 11.0 91.3 73.6 7יום 

 0.01 0.01        שת"מ
 . *שת"מ= שגיאת תקן ממוצעת.P< 0.05ערכים המסומנים באותיות שונות באותה עמודה שונים באופן מובהק  א,ב,ג

 כרון יעקב, בנימינה.י: ברקן, תשבי, זיםיקבהגפתות ענבים ליין נדגמו מ1
 יקב זיכרון יעקב. כל הגפתות נטולי שזרות.גפת ענבים מיצור מיץ ענבים נדגמה מ2
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 .של חשיפה לאוויר במהלך שבועמיץ ויין  מיצור גפת ענבים אדומיםשל וטמפרטורה   pHהתפתחות שמרים ועובשים ושינויי  .10טבלה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*log CFU/gDM  = לוג שלcolony forming units בגרם חומר יבש 
 

( למרות שחלה עלייה 9במהלך שבוע של חשיפה לאוויר לא חלו שינויים מובהקים בהרכב ובנעכלות של גפת ענבים אדומים מיצור יין )טבלה 

חשיפה  במהלך  NDFבהתפתחות עובשים על חומר זה. לעומת זאת, בגפת ענבים מיצור מיץ נמצאה ירידה מובהקת בנעכלות חומר היבש וה

(, ותופעה זו קשורה ככל הנראה להתפתחות הגדולה של שמרים ועובשים בחומר זה, שלוותה בעליית 9לאוויר למשך שבוע )טבלה 

ימים ולאחר מכן נסחט המיץ. לעומת זאת,  6(. בתהליך יצירת היין, הענבים המרוסקים תוססים ביחד עם המיץ במשך 10טמפרטורה )טבלה 

  ת מסחיטת ענבים טריים מיד לאחר קטיף וסילוק המיץ.גפת ענבים למיץ מתקבל

 

 עבשים  )מ"צ( טמפרטורה pH זמן \חומר לוואי

logCFU/gdm) ) 
 שמרים 

logCFU/gdm) ) 

 הערות

 ליין גפת ענבים 

 רגישות לקלקול 7.8 3.1 25.5 3.60 )טרי( 0יום 

  8.2 5.2 29.3 3.60 3יום 

  7.2 6.1 28.1 3.70 7יום 

   למיץ  גפת ענבים

 רגישות לקלקול 6.7 5.8 27.6 3.61 )טרי( 0יום 

  7.9 7.5 35.0 3.58 3יום 

  7.6 7.9 29.0 3.63 7יום 
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 גפת ענבים לבנים

בתהליך יצירת יין לבן לא סוחטים את המיץ מהענבים הלבנים עד הסוף על מנת למנוע מרירות של היין, ולכן גפת ענבים לבנים מכילה כמות 
 ענבים אדומים.  גדולה יחסית של מיץ מתוק וסוכרים, ותכולת חומר יבש נמוכה בהשוואה לגפת

   במהלך חשיפה לאוויר למשך שבוע ענבים לבניםגפת  שלבכרמ"ל )%(  ובנעכלותהכימי הממוצע )% בח"י( שינויים בהרכב . 11טבלה 

חומר לוואי 
 זמן\

  ח"י
  )% מטרי(

נעכלות  ליגנין  ההמיצלולוז צלולוזה  NDF  ח"א חלבון 
  ח"י

 נעכלות

NDF   
 א29.8 א54.1 34.5 8.83 10.1  54.1  96.6  10.5  32.5 )טרי( 0יום 

 א27.1 ב43.3 40.3 9.57 12.6  62.5 95.7  14.6  31.3 3יום 

 ב25.1 ג32.0 44.7 10.4 15.7 71.0 95.2  14.1  36.5 7יום 

 0.01 0.01        *שת"מ
 .P< 0.05ערכים המסומנים באותיות שונות באותה עמודה שונים באופן מובהק  א,ב,ג

 = שגיאת תקן ממוצעת.*שת"מ

  למשך שבועבמהלך חשיפה לאוויר  גפת ענבים לבניםשל וטמפרטורה   pHהתפתחות שמרים ועובשים ושינויי. 12טבלה 
 

 

 

 

 

*log CFU/gDM  = לוג שלcolony forming units בגרם חומר יבש  
והליגנין תוך פחיתה בנעכלות   NDFהדרגתית חלה עלייה בתכולת ה בגלל תכולת הסוכרים הגבוהה בגפת ענבים לבנים שמתפרקת 

 בון העבשים. של חומר זה במהלך החשיפה לאוויר. השמרים מתפתחים על חש

 עובשים  טמפרטורה) מ"צ( pH זמן \חומר לוואי

logCFU/gdm 
 שמרים 

(logCFU/gdm ) 

 הערות

  רגישות לקלקול 8.4 6.6 28 3.9 0יום 

  7.9 <2.0 33 3.8 3יום 

  9.5 <2.0 31 4.2 7יום 
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 שזרות ענבים

 שך שבועלמבמהלך חשיפה לאוויר  1שזרות ענבים של)%(  שינויים בהרכב הכימי הממוצע )% בח"י( ובנעכלות בכרמ"ל. 13טבלה 

חומר 
 זמן\לוואי

 ח"י 
 )% מטרי(

 ליגנין המצלולוזה צלולוזה NDF חלבון ח"א
נעכלות ח"י 

)%( 
 NDFנעכלות 
)%( 

 18.7 א60.8 20.6 8.4 14.7 46.4 5.0 92.5 33.7 )טרי( 0יום 

 10.4 א50.7 22.8 9.1 16.5 50.6 5.7 91.3 49.3 3יום 

 10.6 ב48.2 24.4 9.3 17.8 53.5 6.9 90.7 85.0 7יום 

 3.23 3.01        שת"מ*

 ת.. *שת"מ= שגיאת תקן ממוצעP< 0.05ערכים המסומנים באותיות שונות באותה עמודה שונים באופן מובהק  ,א,ב
 בנימינה.וענבים ליין נדגמו מיקב: ברקן, תישבי, זיכרון יעקב,  שזרות 1

 שבוע.במהלך חשיפה לאוויר למשך שזרות ענבים של וטמפרטורה   pH. התפתחות שמרים ועובשים ושינויי14טבלה 
 

 

 

 

 

*log CFU/gDM  = לוג שלcolony forming units בגרם חומר יבש 
ויר שזרות נמוכה. במהלך שבוע ימים של חשיפה לאו NDFגבוהים יחסית ונעכלות התחלתית בשזרות ענבים, ערכי נעכלות חומר יבש 

 עובשים ושמרים, הטמפרטורה עלתה, וכתוצאה מכך ירדה נעכלות החומר היבש. ב התכסוענבים ה

 עבשים )מ"צ( טמפרטורה pH זמן
 (log CFU/gDM) 

 שמרים
 (log CFU/gDM) 

 הערות

 רגישות לקלקול 6.40 5.90 25.0 4.5 )טרי( 0יום 

  8.50 7.10 31.3 3.2 3יום 

 מעופש מאד 8.70 7.80 29.8 4.3 7יום 
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 חומרי לוואי מתעשיית שמן אבוקדו 

 
 וקליפות אבוקדו ם, גרעיניגפת

 
במהלך חשיפה לאוויר למשך   ווקליפות אבוקד םאבוקדו, גרעיני גפת של)%(  שינויים בהרכב הכימי הממוצע )% בח"י( ובנעכלות בכרמ"ל .15טבלה 
 שבוע

  ח"י  זמן \חומר לוואי
  )% מטרי(

נעכלות  ליגנין הצלולוז ההמיצלולוז  NDF חלבון  ח"א
 ח"י

 נעכלות
NDF 

           אבוקדו גפת

 א21.2 א29.9 33.4 29.7 12.5 75.2 14.7 95.5 18.6 )טרי( 0יום 

 ב11.0 ב23.8 33.5 30.8 10.9 74.8 15.4 95.4 19.9 3יום 

 ב12.8 ב22.2 35.8 30.5 10.3 76.6 15.1 95.0 21.8 7יום 

 0.088 0.148        *שת"מ

           קליפות אבוקדו

 2.13 א22.5 36.4 19.1 11.1 66.1 10.4 95.5 15.9 )טרי( 0יום 

 2.83 א21.4 40.5 18.7 12.1 70.8 11.4 95.4 17.9 3יום 

 1.55 ב17.2 40.7 20.5 11.7 72.6 11.4 95.7 21.0 7יום 

 0.013 0.119        שת"מ

 59.7 66.6 11.1 6.75 32.4 49.9 7.05 97.1 41.3 גרעיני אבוקדו

 . *שת"מ= שגיאת תקן ממוצעת.P< 0.05ערכים המסומנים באותיות שונות באותה עמודה שונים באופן מובהק  א,ב,
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 במהלך חשיפה לאוויר למשך שבוע  אבוקדו וקליפות אבוקדו גפתשל  רהוטמפרטו  pHהתפתחות שמרים ועובשים ושינויי .16טבלה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*log CFU/gDM  = לוג שלcolony forming units בגרם חומר יבש 
  6.9לוג מספר מושבות של אנטרובקטריות בקליפות אבוקדו =

מזערית. נעכלות  NDFת הליגנין גבוהה, ולכן נעכלות הגפת נמוכה. בקליפות אבוקדו נעכלות ה ותכול 18.2%אבוקדו  גפתהשומן ב תכולת
 3גרעיני אבוקדו המכילים חומרי תשמורת גבוהה יחסית. בגפת אבוקדו ובקליפות אבוקדו חלה התפתחות גדולה של עבשים ושמרים במהלך 

 NDFובטמפרטורה וירידה בנעכלות של החומר היבש וה  pHה עלייה ב כתוצאה מכך, חל. (16ימים ראשונים של חשיפה לאוויר )טבלה 
 .  (15)טבלה 

 

זמן \חומר לוואי  pH מ"צ( טמפרטורה( בשיםוע   
*log CFU/gDM 

 שמרים
 log CFU/gDM 

 הערות

אבוקדו גפת  רגישות לקלקול     

0יום   4.51 26 2.8 6.1  

3יום   7.21 27 7.0 8.3  

7יום   8.30 21 8.0 8.3  

*וקליפות אבוקד       

)טרי( 0יום   יציב 5.0 3.8 21 6.82 

3יום   7.80 24 5.1 6.1  

7יום   8.03 20 6.0 6.5  
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 חומרי לוואי מתעשיית הבירה 

  נוזל שמריםובירה, אבק ממגורות, גפת  של )%( שינויים בהרכב הכימי הממוצע )% בח"י( ובנעכלות בכרמ"ל  .17טבלה 
  במהלך חשיפה לאוויר למשך שבוע

 \חומר לוואי
 זמן

 י ח"
 )% בטרי(

נעכלות  ליגנין ההמיצלולוז  צלולוזה  pH NDF חלבון  ח"א
 ח"י 

נעכלות
NDF  

           גפת בירה

 א57.4  48.9 18.8 46.5 22.1  87.7  6.86  18.4 96.1  19.3 )טרי( 0יום 

 ב52.3  47.4 18.3 43.6 23.3  85.3 6.33  21.4 96.0  18.8 3יום 

 ג45.9  46.7 13.6 40.0 23.4  76.8  8.39  20.2 95.3  22.5 7יום 

 0.303 0.279         שת"מ*

אבק 
 ממגורות

84.6 95.7 12.2  45.2 11.8 27.7 7.7 68.4 56.7 

נוזל שמרים 
 ליצור בירה

10.8 92.8 38.2  15.7 0.77 14.1 0.96 94.9 80.8 

 . *שת"מ= שגיאת תקן ממוצעת.P< 0.05הק ערכים המסומנים באותיות שונות באותה עמודה שונים באופן מוב ,א,ב 
 גרעיני שעורה נשמרים בסילו ומועברים תוך טחינה לתהליך יצור בירה. במעבר נוצר אבק ממגורות שנאסף ונמכר להזנת בע"ח. 

 
 במהלך החשיפה לאוויר למשך שבוע גפת בירה וטמפרטורה של   pHהתפתחות שמרים ועובשים ושינויי. 18טבלה 

*log CFU/gDM  = לוג שלcolony forming units בגרם חומר יבש 
( 18טבלה )  pHת רבה של שמרים ועובשים שמביאה בעקבותיה לעלייה ב ימים של חשיפה לאוויר של גפת בירה חלה בחומר התפתחו 7תוך 

 (. 17)טבלה  NDFולפחיתה בנעכלות ה 

 עבשים ורה) מ"צ(טמפרט pH זמן
 (log CFU/gDM) 

 שמרים
 (log CFU/gDM) 

 הערות

 יציבות בינונית 2.0 <2.0 27 6.9 0יום 
  5.7 <2.0 27 6.3 3יום 
  8.8 5.8 27 8.4 7יום 
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 חומרי לוואי מתעשיית מוצרי תירס 

 
במהלך  וקלחי תירס ללא גרעינים , נבטי תירסגפת תירס של )%( שינויים בהרכב הכימי הממוצע )% בח"י( ובנעכלות בכרמ"ל .19טבלה 

  ויר למשך שבוע חשיפה לאו
 \חומר לוואי

 זמן
 ח"י 

 )% מטרי(
נעכלות  ליגנין צלולוז המיצלולוז  NDF חלבון  אפר

 ח"י 
נעכלות 

NDF  
          תירסגפת 
 א82.4 88.8 0.15 10.6 32.6 44.5 18.9 5.20 31.3 )טרי( 0יום 

 ב88.8 89.7 0.23 11.0 38.2 51.6 17.8 5.80 32.5 3יום 

 ב88.0 87.6 0.30 11.6 40.4 54.2 14.8 5.50 36.2 7יום 

 0.019 0.007        *שת"מ

          נבטי תירס 

  56.0 16.7 9.5 36.7 62.4 13.7 0.10 55.2 )טרי( 0יום 
  52.7 13.3 10.6 38.3 61.3 13.7 0.10 57.3 3יום 
  38.5 6.9 8.8 34.3 49.8 11.7 0.11 73.7 7יום 

  0.025        שת"מ

         י תירס בלי גרעיניםקלח
 א75.2 א76.3 0.84 22.4 35.2 57.9 9.38 2.62 22.9 )טרי( 0יום 

 ב71.9 ב72.0 1.88 24.2 37.3 62.9 9.26 2.75 29.0 3יום 

 ב71.9 ב70.4 1.70 27.5 34.9 63.4 10.9 2.88 31.5 7יום 

 0.005 0.004        שת"מ
 . *שת"מ= שגיאת תקן ממוצעת.P< 0.05באותה עמודה שונים באופן מובהק  ערכים המסומנים באותיות שונות ,..א,ב

 שמן תירס ומסופקים להזנת בע"ח. 50%נבטי תירס מכילים כ 
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וקלחי תירס  , נבטי תירסגפת תירסבמהלך החשיפה לאוויר למשך שבוע של וטמפרטורה   pHהתפתחות שמרים ועובשים ושינויי. 20טבלה 
 בלי גרעינים

*log CFU/gDM  = לוג שלcolony forming units בגרם חומר יבש 
 

חומר יבש, ולכן במשך שבוע ימים של חשיפה  33%רק כ  של גפת תירס גבוהה מאוד, אבל חומר לוואי זה מכיל  NDFנעכלות החומר היבש וה

 ( וירידה קלה בחלבון. 20)טבלה  NDFלאוויר התפתחו בחומר שמרים ועובשים תוך עלייה בטמפרטורה ובתכולת ה 

 

 

 

 עבשים  טמפרטורה) מ"צ( pH זמן \יחומר לווא
(log CFU/gDM) 

 שמרים
 (log CFU/gDM) 

 הערות

 רגישות לקלקול     גפת תירס

  6.8 5.9 24 4.20 0יום 
  9.1 8.0 32 8.50 3יום 

  9.1 7.8 29 7.40 7יום 

 רגישות לקלקול     נבטי תירס

  7.3 5.0 24 4.5 0יום 
  8.4 7.0 24 5.7 3יום 
  7.8 4.4 43 5.6 7יום 

קלחי תירס בלי 
 גרעינים

     

  _ 7.49 29.5 4.63 )טרי( 0יום 
  _ 8.83 33.5 4.62 3יום 
  7.7 8.60 32.2 4.05 7יום 
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 חומרי לוואי מתעשיית מוצרי עגבניות ומוצרי שומשום
 

במהלך החשיפה לאוויר  סחיט עגבניות וקליפות שומשום של )%( שינויים בהרכב הכימי הממוצע )% בח"י( ובנעכלות בכרמ"ל. 21טבלה 
 למשך שבוע  

 
 \חומר לוואי

 זמן
   ח"י

 )% מטרי(
נעכלות  ליגנין המיצלולוז  צלולוזה NDF חלבון  אפר

 ח"י 
נעכלות 

NDF  
 שומן

          סחיט עגבניות

 0יום 

 )טרי(

  א46.6 א55.4 27.3 12.1 22.0 60.8 17.5 4.56 25.3

  א43.9 ב46.8 33.4 14.1 22.4 69.4 23.3 6.04 17.5 3יום 

  ב37.6 ג41.8 35.8 15.0 19.8 70.2 26.8 6.57 18.4 7יום 

  0.009 0.006        שת"מ

           **שומשוםקליפות 

 15.5 א53.7 א65.9 2.63 10.3 5.60 19.3 10.1 31.0 73.5 )טרי( 0יום 

 12.2 ב58.6 אב61.5 2.20 10.2 4.70 19.5 9.10 31.6 79.0 3יום 

 10.7 ג44.9 ב61.6 1.16 10.8 7.37 19.8 8.31 32.8 81.2 7יום 

  0.017 0.012        שת"מ

 ממוצעת. . *שת"מ= שגיאת תקןP< 0.05ערכים המסומנים באותיות שונות באותה עמודה שונים באופן מובהק  ,א,ב
 **קליפות שומשום מכילות גם קצת תוכן של זרע.

 
.  קליפות שומשום יבשות משמעותית במשך שבוע ימים יםיורדובקליפות שומשום בסחיט עגבניות  NDFנעכלות חומר היבש ושל הערכי 

 . NDFחומר יבש( ומכילות מעט  80%יחסית )כ 
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 סחיט עגבניות של –במהלך החשיפה לאוויר למשך שבוע וטמפרטורה   pHהתפתחות שמרים ועובשים ושינויי. 22טבלה 
 וקליפות שומשום 

  
 שמרים )מ"צ( טמפרטורה pH זמן \חומר לוואי

 (log CFU/gDM) 

 עבשים

 (log CFU/gDM)  
     סחיט עגבניות

 _ 4.97 30.2 3.96 )טרי( 0יום 

 _ 7.48 33.4 7.47 3יום 

 _ 6.97 29.3 8.29 7יום 

     שומשום קליפות

 4.3 2.8 19 5.26 )טרי( 0יום 

 7.1 5.8 39 5.66 3יום 

 7.5 7.3 23 5.94 7יום 

*log CFU/gDM  = לוג שלcolony forming units בגרם חומר יבש 
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 חומרי לוואי ממחלבות
מחלבה ומי  תמדר ליקר, בוצים בהתפתחות של שמרים ועבשו )%(, שינויים בהרכב הכימי הממוצע )% בח"י( ובנעכלות בכרמ"ל  .23טבלה 
  במהלך חשיפה לאוויר למשך שבוע גבינה

  ח"י זמן \חומר לוואי
  )% מטרי(

נעכלות  שומן pH חלבון  ח"א
 ח"א 

 עבשים שמרים

          מדר ליקר
 2.9 7.4 97.8 1.65 4.36 12.9 72.3 22.4 )טרי( 0יום 

 2.0> 8.0 98.6 1.47 4.41 6.90 78.5 31.7 3יום 

 2.0> 7.5 98.4 1.07 4.56 8.83 74.2 48.8 7יום 

   0.005      שת"מ
          מחלבה תבוצ
 2.0> 7.4 א77.1 22.4 4.95 21.3 93.5 15.6 )טרי( 0יום 

 2.0> 5.9 ב80.3 21.5 3.72 17.5 93.4 17.8 3יום 

 2.0> 8.3 א76.8 19.8 3.60 27.1 92.9 31.9 7יום 

   0.002      שת"מ*

         גבינהמי 
 3.2 7.2 א95.7 6.04 3.21 15.4 89.8 4.47 )טרי( 0יום 

 2.0> 7.6 א95.9 4.47 3.34 14.6 89.3 5.15 3יום 

 2.0> 7.2 ב93.0 5.80 3.35 25.9 80.3 6.03 7יום 

   0.002      שת"מ
 שת"מ= שגיאת תקן ממוצעת.. *P< 0.05ערכים המסומנים באותיות שונות באותה עמודה שונים באופן מובהק  ,..א,ב

הנמוך שלהם לא מתפתחים עליהם עובשים ולכן אין בהם פחיתה  pHהנעכלות של מדר ליקר, בוצת מחלבה, ומי גבינה גבוהה, ובגלל ה 
 ניכרת בנעכלות בחשיפה לאוויר. 
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 מולאסות

 
פרמול בו קנה סוכר, תסאבמולשמרים ועבשים והתפתחות של )%(  בנעכלות בכרמ"ל ,שינויים בהרכב הכימי הממוצע )% בח"י(. 24טבלה 

(CMS) במהלך החשיפה לאוויר למשך שבוע  

  ח"י זמן \חומר לוואי
 מטרי( )%

נעכלות  שומן pH חלבון ח"א
 ח"א 

 עבשים שמרים

         ת קנה סוכרסאמול

 2.0> 3.8 98.8 0.58 4.70 0.52 98.6 60.6 )טרי( 0יום 

 2.0 4.1 98.7 0.85  0.62 97.8 50.7 3יום 

 2.0> 2.0> 98.5 0.74 5.07 0.36 96.9 69.1 7יום 

   0.001      שת"מ*

         CMSפרמול 

 2.0> 2.0> 93.3 1.77 4.34 30.2 77.3 54.3 )טרי( 0יום 

 2.0> 2.0> 93.4 1.96  29.6 71.0 56.2 3יום 

 2.0> 2.0> 95.9 2.31 4.39 27.7 76.9 71.8 7יום 

   0.006      שת"מ

 . *שת"מ= שגיאת תקן ממוצעת.P< 0.05הערכים באותה עמודה לא שונים באופן מובהק 
 הן תמיסות צמיגות יציבות לאורך זמן, שאין עליהן התפתחות שמרים ועובשים ופחיתה בנעכלות במהלך חשיפה לאוויר. סות אהמול



26 
 

 חומרי לוואי ממאפיות

  במהלך החשיפה לאוויר למשך שבוע - שאריות לחם ובצק  של )%( בנעכלות בכרמ"לשינויים בהרכב הכימי הממוצע )% בח"י( ו .25טבלה 
 

 \חומר לוואי
 זמן

ח"י 
 )%מטרי(

נעכלות  ליגנין המיצלולוז  צלולוזה  NDF חלבון  ח"א
 ח"י 

  - NDFנעכלות

          לחם

 100 99.0 1.00 1.64 20.8 23.7 21.8 96.9 66.3 )טרי( 0יום 

 100 98.7 1.56 2.34 21.2 25.0 17.8 96.8 85.5 3יום 

 100 97.2 1.63 2.57 22.7 26.6 17.6 96.8 93.1 7יום 

 0.007 0.004        שת"מ*

          בצק

 100 96.4 0.85 1.96 6.01 8.60 23.4 97.5 63.6 )טרי( 0יום 

 100 95.8 0.72 2.03 4.20 6.63 15.7 97.4 78.1 3יום 

 100 97.7 0.74 1.65 6.34 8.59 15.9 97.2 92.0 7יום 

 0.031 0.006        שת"מ

 . *שת"מ= שגיאת תקן ממוצעת.P< 0.05הערכים באותה עמודה לא היו שונים באופן מובהק 
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 החשיפה לאוויר  ימים במהלך שבועשאריות לחם ובצק וטמפרטורה ב  pHהתפתחות שמרים ועובשים ושינויי. 26טבלה 
 

 log) שמרים  מפרטורהט pH זמן \חומר לוואי

CFU/gDM) 

 log) עבשים

CFU/gDM) 

     לחם

 6.0 7.5 25 5.83 )טרי( 0יום 

 6.0 8.3 41 5.34 3יום 

 7.0 9.1 29 6.36 7יום 

     בצק

 2.0> 8.2 22 4.61 )טרי( 0יום 

 2.0> 7.4 21 4.45 3יום 

 2.0> 7.7 19 3.90 7יום 

*log CFU/gDM  = לוג שלcolony forming units בגרם חומר יבש 
 

כנראה משוני בהרכב הקמח בין הדוגמאות, ומהנוכחות של  קמח מלא בצק נובע לבין בין שאריות לחם  NDF ה הרכבבתכולה ובהשוני 

וגרעינים שונים שמשולבים בלחם. הנעכלות של שני חומרים אלה מאד גבוהה ואינה יורדת באופן משמעותי כתוצאה מחשיפה לאוויר. 

יותר יציבות לאורך שבוע של חשיפה לאוויר בהשוואה ללחם וסה"כ הבצק מכיל פחות עבשים בהשוואה לשאריות לחם. שני  ת בצקשאריו

 החומרים מכילים תכולה גבוהה של שמרים. 
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 חומרי לוואי מתעשיית מוצרי סויה ומתעשיית יצור חומצת לימון 
 

במהלך החשיפה לאוויר למשך  ולימונית)אוקרה( בי סויה יס של )%( כלות בכרמ"לשינויים בהרכב הכימי הממוצע )% בח"י( ובנע. 27טבלה 
 שבוע  

 \חומר לוואי
 זמן

 ח"י 
 )% מטרי(

סוכרים  חלבון  ח"א
 מסיסים

נעכלות  ליגנין המיצלולוז  צלולוזה  NDF שומן
 ח"י 

נעכלות 
NDF  

            *סיבי סויה

 א92.2 א92.3 3.46 30.4 19.4 53.3 1.77 1.76 30.4 94.9 16.1 )טרי( 0יום 

 א91.2 ב94.2 5.10 31.2 16.4 52.8  0.84 24.4 95.6 16.9 3יום 

 ב80.3 א91.7 6.40 20.4 16.6 43.7  0 25.1 94.8 16.9 7יום 

 0.004 0.003           שת"מ*

            לימונית
 א96.7 א90.1 11.0 20.4 45.8 77.3 2.84 1.02 16.3 99.6 17.1 )טרי( 0יום 

 ב94.6 א90.2 9.0 25.8 45.6 80.3  0 11.3 99.5 17.0 3יום 

 ג93.0 ב87.1 9.70 25.1 44.3 78.8  0 12.6 99.5 17.2 7יום 

 0.003 0.004          שת"מ

 . *שת"מ= שגיאת תקן ממוצעת.P< 0.05ערכים המסומנים באותיות שונות באותה עמודה שונים באופן מובהק  ,א,ב

 ם מסיסים. יפנול 1.3%מכילים  ויהסיבי ס*

של סיבי סויה ולימונית גבוהים מאד וכתוצאה מכך גם נעכלות החומר היבש גבוהה. הנעכלות יורדת במהלך שבוע  NDFערכי נעכלות 
 להקטנה )טבהמתפתחת בחומר בשים ועהכמות וחשיפה לאוויר, של הנמוך הלימונית יציבה לאורך שבוע   pHהודות לחשיפה לאוויר. 

לעומת זאת סיבי הסויה אינם יציבים בחשיפה לאוויר, מתפתחים עליהם כמות גדולה של שמרים, אנטרובקטריות ועובשים שגורמים  (.28
 ולפחיתה בנעכלות הדופן.   NDFובתכולת ה  pHלירידה בחלבון ולעלייה ב 
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  סיבי סויה ולימוניתשל –יר למשך שבוע במהלך החשיפה לאוווטמפרטורה   pHהתפתחות שמרים ועובשים ושינויי. 28טבלה 

  
 שמרים )מ"צ( טמפרטורה pH זמן \חומר לוואי

 (log CFU/gDM) 

 עבשים 

(log CFU/gDM)  
     סיבי סויה

 >2.0 >2.0 28 6.77 )טרי( 0יום 

 6.4 6.74 28 5.20 3יום 

 8.4 8.13 22 8.20 7יום 

     לימונית

 3.6 8.1 22 2.84 )טרי( 0יום 

 >2.0 8.8 21 2.93 3 יום

 >2.0 8.2 19 2.88 7יום 

*log CFU/gDM  = לוג שלcolony forming units בגרם חומר יבש 
  4.5( = log CFU/gDM)בי סויה יאנטורבקטריות בס

 לימונית    סיבי סויה )אוקרה( 
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 חומרי לוואי מגדולי ירקות
 %)והרכב כימי , משך שבועבבמהלך חשיפה לאוויר  פלפל ישיח של)%(  ות בכרמ"לשינויים בהרכב הכימי הממוצע )% בח"י( ובנעכל .29טבלה 

 ן.  לוימ יושיחשרי עגבניות  ישיחשל בכרמ"ל )%( ונעכלות  ח"י(ב
 

 \חומר לוואי
 זמן

 ח"י 
 )% מטרי(

נעכלות  ליגנין המיצלולוז  צלולוז  pH NDF חלבון  ח"א
 ח"י 

נעכלות 
 ח"א 

נעכלות 
NDF  

 פלפל ישיח

 א80.1 א74.4 א83.6 8.34 13.8 14.8 36.8 6.00 18.8 77.1 17.7 )טרי( 0ם יו

 אב77.6 ב73.7 ב81.8 6.92 13.1 14.2 34.4 6.00 20.1 75.0 16.8 3יום 

 ב73.6 ב73.4 ב82.4 7.15 11.5 11.6 30.4 6.16 21.5 75.3 21.3 7יום 

 0.008 0.003 0.006         *שת"מ

 81.8 79.4 89.2 5.86 19.2 8.17 33.5  17.1 80.0 80.7 ןלוימ ישיח

 עגבניות שרי  ישיח

ירוקים 
 למחצה

82.9 77.4 6.77  53.2 10.4 34.4 7.76 69.4 53.6 53.7 

 49.2 43.6 55.4 11.1 50.0 13.5 74.3  4.91 91.3 92.9 יבשים

 שת"מ= שגיאת תקן ממוצעת.. *P< 0.05ערכים המסומנים באותיות שונות באותה עמודה שונים באופן מובהק  ,א,ב
 

של שיחי הפלפל הלחים יורדת הדרגתית במשך שבוע של חשיפה  NDFשיחי פלפלים נדגמו מחממות מיד לאחר קטיף הפלפלים. נעכלות 

בצמח עולה וכן עולה בהם תכולת  NDF לאוויר. נדגמו שיחי עגבניות שיובשו בשטח וחלקם יובשו רק למחצה. במהלך הייבוש תכולת ה 

 בשיחי עגבניות יורדת בעקבות ייבושם בשטח. NDFגנין. כתוצאה משינויים אלו נעכלות החומר היבש וה הלי
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 וממטעי בננות חומרי לוואי ממטעי תמרים
 

 2ותחמיץ תמרים , סנסני1כפות תמרים של)%(  שינויים בהרכב הכימי הממוצע )% בח"י( ובנעכלות בכרמ"ל .30טבלה 
 

 \חומר לוואי
 זמן

 ח"י
 רי()% מט

נעכלות  ליגנין המיצלולוז  צלולוז  pH NDF חלבון  ח"א
 ח"י 

נעכלות 
NDF  

כפות תמרים 
 1+סנסנים

87.0 80.3 6.87  62.6 12.4 36.0 10.3 46.5 25.4 

 41.6 65.4 6.65 21.7 14.2 48.2 7.81 7.82 69.3 54.2  2תחמיץ

 תמרים סנסני
 מדילול

28.0 94.3 11.1 5.98 71.5 21.1 39.6 10.5 43.7 36.3 

 תמרים  סנסני
 יבשים

87.7 95.3 4.35  80.7 20.7 51.7 8.38 36.2 29.0 

גבעולים של 
 ניצני בננות

5.00 72.7 25.1  53.7 27.3 18.0 8.78 27.3 0 

 חודשים ונגרסו.  3-4ממטעי עין יהב יובשו בשטח במשך כפות תמרים וסנסנים  1 
י מלונים וזבל שיחיחד עם , וסנסנים יבשים כנ"ל כפות תמריםרוולי ניילון מתערובת של: התחמיץ ששימש להזנת בקר לבשר, הוכן בש 2

 עופות.
 

 הגבעולים עליהם גדלים התמרים. על מנת שהתמרים יגיעו לגודל המסחרי הרצוי מדללים את הסנסנים בעצי תמר. אשכולות הסנסנים הם 

 ור עם הגזע. בחיבאותן מורידים וכפות התמרים מכילות את העלה והענף 

 ם להתפתח.  יאים מספר ניצנים ואותם מדללים על מנת לאפשר לגבעולים הראשייהבננות מוצשיחי 

נמוכה יחסית.  NDFנעכלות של החומר היבש וה הבכפות התמרים ובסנסנים גבוהה והם מכילים בעיקר המיצלולוז.   NDFתכולת ה

 אפסית.  NDFיבש נמוכה ונעכלות ההחומר ה, נעכלות (5% רק)חומר היבש של גבעולי ניצני בננות נמוכה התכולת 
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  חומרי לוואי יבשים מתעשיית השקדים, החמניות, הבוטנים, הכותנה, הקמח
 

 חומרי לוואי יבשים מתעשיית הגרעיניםוערכי נעכלות בכרמ"ל )%( של  )%ע"ב ח"י(הרכב הכימי . 31טבלה 

)% ח"י  חומר לוואי 
 מטרי(

נעכלות  ליגנין המיצלולוז  לוזצלו  NDF חלבון  ח"א
 ח"י 

נעכלות 
 ח"א 

נעכלות 
NDF   

 שומר שקד ירוק
   מיובש

86.4 92.8 3.40 29.8 8.09 13.0 8.81 80.3 74.0 53.4 

שומר שקד תע' 
של שומר+ 

 קליפות

85.2 90.8 5.27 50.5 23.0 12.0 13.7 52.1 50.9 15.3 

 30.3 25.2 36.0 17.3 42.4 14.5 73.9 10.2 96.1 91.4 קליפות חמניות

 36.7 73.1 75.1 7.79 10.9 17.6 36.0 35.0 92.6 89.6 כוספת חמניות

 7.75 16.1 17.7 34.2 8.73 44.1 86.7 7.61 96.8 88.5 קליפות בוטנים

ת פסולת מנפט
 כותנה

90.4 83.4 14.2 55.0 24.0 15.2 14.2 55.0 50.1 35.5 

 56.4 73.1 73.5 5.63 30.3 11.1 45.6 22.9 94.6 86.7 סובין

 

 בשומר שקד ירוק, כוספת חמניות וסובין.נמצאו  NDFה וחומר היבש הערכי נעכלות גבוהים של 
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  2014 תשלישיהשנה ב

ובדקנו  אבוקדו וגפתרימונים, גפת ענבים,  גפתהתמקדנו בחמישה חומרי לוואי: לימונית, סיבי סויה, 

מנות  .32בטבלה יכול של חומרי הלוואי הטריים מובאים הרכבי המנות לניסויי הע. נעכלותם בכבשים

הניסוי הכילו את חומרי הלוואי הטריים בשילוב עם כופתיות או שחת חיטה בהתאם לערכם התזונתי 

המוערך עפ"י הרכבם הכימי ונעכלותם בכרמ"ל. חומרי לוואי בעלי נעכלות גבוהה בכרמ"ל כמו לימונית 

שחת חיטה. לעומתם חומרי לוואי בעלי נעכלות כרמ"ל נמוכה )גפת  40% -וסיבי סויה שולבו במנה עם כ

כופתיות. במקרה של קליפות רימונים, הטלאים קבעו כמה  47%ענבים וגפת אבוקדו( שולבו במנה עם 

 כופתיות.  80%קליפות רימונים יחד עם  20%מחומר זה הם מוכנים לצרוך, ולכן ניתנו במנה זו 

 
 שגיאת תקן( +נות הניסוי בכבשים )% מח"י( ): הרכב כימי של מ32טבלה 

 

כל מנות הניסוי כללו תערובת ויטמינים ומינרלים כדלקמן ) גר'/קג ח"י(: =   מינרלים וויטמינים תערובת

CaCO3- 220 ,DCP- 220 ,NaCl 90 ,NaHCO3- 220 ,MgO- 66  מיקרואלמנטים וויטמינים גר'  184ו

   Zenou and Miron (2005).כמתואר בעבודתם של 
, 30 -, כוספאת סויה200 -, חיטה גרוסה200 -, שעורה גרוסה300 -)גר'/ קג' ח"י(: תירס גרוס הרכב הכופתית2

DDGS- 70כמתואר בעבודתם של 70, וויטמינים ומינרלים 60-, סובין70 -, כוספת חמניות ,Zenou and 

Miron (2005). 
3

EE – ETHER EXTRACT  =שומנים 
 
 
 
 

 
1מנות הניסוי

 

 מרכיב

57% 
לימונית + 

שחת 
 חיטה

סיבי  57%
 סויה +

 שחת חיטה

קליפות  20%
רימונים + 

 כופתיות

גפת  47%
ענבים + 
 כופתיות

47% 
אבוקדו + 
 כופתיות

שחת 100%+
כוספת  9.0%

 סויה

100% 
כופתיות 
2לכבשים  

 88.6±0.1 89.3±0.09 54.7±1.93 67.8±1.09 75.8±0.43 47.5±0.83 48.1±0.20 חומר יבש

חומר 
 אורגני

95.9±0.05 93.4±0.08 94.3±0.1 88.7±0.17 94.8±0.09 90.8±0.03 93.6±0.11 

 16±0.02 12.6±0 14.6±0.01 13.3±0.03 14.4±0.02 19.2±0.02 13.0±0.01 חלבון כללי

NDF 65.5±0.13 64.7±1.17 28.5±0.04 43.5±1.09 42.7±0.46 59.0±0.09 22.8±0.36 

3
EE 3.04±0.02 3.28±0.04 5.71±0.008 9.19±0.021 11.3±0.021 4.71±0.003 6.03±0.007 

 14.5±0.37 23.5±0.15 11.7±0.21 13.6±0.27 15.3±0.25 35.8±0.35 36.1±0.22 המיצלולוז

 5.7±0.06 27.8±0.26 17.0±0.20 9.14±0.371 7.88±0.011 22.8±0.32 23.4±0.17 צלולוז

 2.24±0.33 5.84±0.123 14.0±1.13 20.3±0.58 5.69±0.2107 6.13±1.041 6.33±0.16 ליגנין
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 :הטריים צריכה ונעכלויות בכבשים של חומרי הלוואי

 

 . 33בטבלה נתוני הנעכלויות בכבשים של חומרי הלוואי הטריים הנבחנים בעבודה זו, מובאים 

מרכיב הלימונית  של  NDF-תוצאות מבחן הנעכלות בטלאים מראות כי הנעכלות לכאורה של הח"י, וה

של מרכיב   NDF-, בהתאמה(. גם הנעכלויות לכאורה של הח"י, וה95.0% -, ו86.0%במנה גבוהות מאוד )

בהתאמה(. לעומת זאת הנעכלות לכאורה  של  92.7% -ו 87.7%סיבי הסויה במנה היו גבוהות מאד )

בהתאמה(. נעכלות  60.6%ו  88.5%החלבון הייתה גבוהה מאוד בסיבי הסויה ונמוכה יותר בלימונית ) 

וחלבון התקבלו בגפת הענבים ופולפת האבוקדו. בגפת הרימונים, בנוסף  NDFנמוכות של  ח"י, 

נמוכות, התקבלה נעכלות חלבון המיצלולוז וליגנין שלילית. נעכלות החלבון  NDF -לנעכלות ח"י ו

הרימונים, נפגעה גם נעכלות  השלילית מרמזת על כך שבנוסף לחלבון שלא נעכל שמקורו אולי מקליפות

 חלבון ממקורות אחרים, כדוגמת החלבון האנדוגני וחלבון מהכופתיות. 
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 צריכה ונעכלויות בכבשים של המנות וחומרי הלוואי. :33בלה ט

 

 

 NDF- Neutral detergent fiberחומר אורגני,    -חומר יבש, ח"א -ח"י1

ערכים ממוצעים לאותו פרמטר ובאותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים באופן מובהק  א, ב, ג,ד

 P<0.05ברמה של 

 

 

 

 

 

 SEM אבוקדו ג.ענבים ק. רימונים סיבי סויה לימונית

ב יום(\צריכת ח"י מנה )ג'
 1002

ב 
 1037

ג 
 928

א 
 1104

ב 
 1008

 20.5 

573בא (ליום\ג')צריכת ח"י מחומר הלוואי 
א 

603 
ד

185
ב 

538
ג 

500
 12.4 

   נעכלות מרכיבי המנה )%(                        

א א74.7  1ח"י
 75.4

א 
 73.6

ג 
 56.8

ב 
 61.1

 0.97 

א  1ח"א
א 77.2

78.8
א 

75.8
ג 

57.4
ב 

62.3
 0.98 

NDF
1  

א
80.0

א 
76.7

ב 
40.2

ב ג23.9 
37.5

 1.41 

א המיצלולוז 
77.2

א 
80.7

ב 
45.6

ב 
42.7

ב 
40.0

 2.11 

א צלולוז 
83.5

ב 
57.9

ג 
37.1

ג 
33.8

ב 
60.5

 1.44 

א ליגנין 
63.4

א 
68.1

ג 
7.91

ג 
11.9

ב 
18.8

 2.10 

ב חלבון 
62.9

א 
85.1

ב 
63.4

ג 
47.8

ג 
45.8

 2.16 

ג שומן
34.8

ב 
51.1

א 
69.7

א 
65.1

אב 
62.1

 3.78 

 נעכלות מחושבת של  חומר הלוואי )%(                                                

1ח"י
א 

86.0
א 

87.7
ב 

42.3
ג 

28.4 
ב

39.7 2.53 

א המיצלולוז
86.9

א 
83.5

ד 
-16.7 

ב
27.5 

ג
6.12 1.69 

א צלולוז
85.3

ד ב 57.4 
14.1 

ג
23.4 

ב
62.0 2.73 

ב ליגנין
83.7

א91.4 
ד 

-21.7
ג 

10.0 
ג

13.6 1.58 

ב חלבון
60.6

א 
88.5

ד 
-72.5 

ג
7.89 

ג
4.21 1.61 

ב שומן
19.2

א 
31.8

א 
61.6 

א
62.6 

א
59.9 4.40 
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 מנות שחת החיטה והכופתיות.יות בכבשים של צריכה ונעכלו :34טבלה 

 

 

 בכבשים של חומרי הלוואי הטריים. In vivo: השוואת ערכי נעכלות כרמ"ל לנעכלות 35טבלה 

 )%( NDFנעכלות  נעכלות חומר אורגני )%( 

 In vivo כרמ"ל SEM In vivo כרמ"ל SEM 

ב85.3 לימונית א90.1   1.12 95.0 96.7 1.20 

ב88.2 סיבי סויה א91.2   1.23 92.7 92.2 1.58 

ב44.0 גפת רימונים
א65.4   3.02 2.00

א33.9 ב  3.71 

ב29.9 גפת ענבים א36.1   1.02 11.9 13.6 0.90 

א42.5 גפת אבוקדו ב28.9  א31.1 1.24  ב21.2   1.03 

צעים לאותו פרמטר ובאותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים באופן מובהק ערכים ממוא, ב, 

 P<0.05ברמה של 

 

כופתיות  100%מנת  מנת שחת חיטה  

 צריכת המנה הכולית 
 974.6±2.0 933.4±71.12 )גר'/ ח"י ליום

 נעכלות ) % מח"י(

ח"י     61.2±0.49 81.4±0.33 

 84.0±0.37 64.9±1.58 ח"א 

NDF  53.8±2.40 56.8±0.21 

 61.6±0.80 58.3±2.17 המיצלולוז 

 52.1±0.31 61.5±2.68 צלולוז 

 44.2±3.81 35.1±3.21 ליגנין 

 80.0±0.37 72.4±2.51 חלבון 

 73.1±1.19 65.7±1.39 שומן
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, מראה כי בכל חומרי הלוואי 35בטבלה ח"א בכרמ"ל המוצגת  לנעכלות In vivoהשוואת נעכלות ח"א 

ו השיטות בערכי הנעכלות ח"א. אולם, הבדלים אלשתי שנבחנו בעבודה זו ישנו הבדל מובהק בין 

נמוכים יחסית בלימונית ובסיבי הסויה. לעומת זאת בגפת הרימונים ובגפת ענבים המכילים אחוז גבוה 

גבוה התקבל פער גדול בין נעכלות ח"א בבעל החיים  האבוקדו המכילה אחוז שומן ובגפתשל טנינים, 

 תאמה(.בה 28.9%לעומת  42.5% -ו 36.1%לעומת  29.9%, 65.4%לעומת  44%לנעכלותו בכרמ"ל ) 

השערת המחקר בעבודה זו הייתה: בחומרי לוואי עתירי תרכובות מסיסות כדוגמת פנולים מסיסים, 

חלבונים ושומנים, צפוי שהנעכלויות בכרמ"ל יהיו גבוהות יותר מאשר הנעכלויות בכבשים, משום 

מערכת שייתכן וחלק ממרכיבים מסיסים אלו אשר נחשבים כנעכלים במלואם בכרמ"ל, אינם נספגים ב

 .((Min et al. 2003, Aregheore, 2000העיכול 

בהתאמה בין  5.4%ו  4.5%בלימונית וסיבי סויה טריים, בהתאם להשערת המחקר, מתקבל פער של 

נעכלות הח"י בכרמ"ל לנעכלותו בכבשים. הגורם לפערים הנ"ל הוא שבכרמ"ל המזון נכנס בצורה 

ס עם המזון ומעלה את נעכלותו. בנוסף, בכרמ"ל כל מ"מ( דבר המגביר את מגע נוזלי הכר 1טחונה )

מה שמסיס נחשב נעכל ואילו בבעל החיים מרכיבי מזון מסיסים אין בהכרח שיהיו נעכלים במלואם. 

לדוגמא, חלבון המזון והחלבון המיקרוביאלי המצויים במבחנת הכרמ"ל מסיסים כמעט במלואם ע"י 

לואם, בעוד בבעל החיים חלבונים אלו נספגים במעי ולכן נחשבים כנעכלים במ HCl+pepsinפעולת 

לא התקבלו בחומרים אלו פערי נעכלות  NDF -. לעומת זאת, ביחס לנעכלות ה61-89%רק בשיעור של

 בין הבדיקה בכרמ"ל לבדיקה בכבשים. 

בגפת רימונים וגפת ענבים אדומים התקבלו פערים גדולים יותר בין ערכי נעכלות הח"י בכרמ"ל 

הפוליפנולים המסיסים  הנובעים מפערי נעכלות של , בהתאמה(, 19.5%ו  35.7%ו בכבשים )לנעכלות

והמקטע החלבוני. בתנאי כרמ"ל הפוליפנולים המסיסים נמצאים בפרקציה הנוזלית ולכן נחשבים 

 ,Miron and Ben-Ghedaliaנעכלים, בעוד שבמערכת העכול של מעלי הגירה, רובם לא נעכלים )

, ישנה פגיעה בנעכלות החלבון הנגרמת עקב היווצרות קשרים כימיים בין הפוליפנולים (. בנוסף1987

לבין חומצות אמינו, אשר יוצרים קומפלקסים. קומפלקסים אלו, בדומה לפוליפנולים עצמם, נמצאים 

כול של מעלי הגירה הם יבפרקציה המסיסה של כרמ"ל ועל כן נחשבים נעכלים, בעוד במערכת הע

.  ואכן, בעבודה זו, נעכלות החלבון בכבשים של גפת הענבים (Min et al. 2003נספגים )  ברובם אינם

( המעידה על 72.5%-( ובגפת הרימונים התקבלה אפילו נעכלות שלילית ) 7.89%הייתה נמוכה מאוד )

 פגיעה גם בחלבון של חומרי הלוואי וגם בחלבון שמקורו מהכופתיות. פגיעה נוספת בנעכלות החלבון,

 .Min et al. 2002, Jones et al)מתרחשת עקב פגיעה באוכלוסיית החיידקים הפרוטאוליטים בכרס 

, או בצורה ישירה ע"י קשירת פנולים לחלבוני המעטפת של תא החיידק דבר המשבש מעבר (1994

ם נוטריינטים וקיום תהליכים ביולוגים תקינים בחיידקי הכרס. הפנולים יכולים גם להיקשר לאנזימי

חיידקיים ולהפריע לפעולתם בתהליכי עיכול המזונות. בנוסף, יצירת קומפלקסים בלתי מסיסים של 
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פנולים מסיסים עם חלבונים ומינרלים עלולה לפגוע בהספקת הנוטריינטים הדרושים לחיידקי הכרס 

Min et al. 2003)) . 

שת עקב פגיעתם בנעכלות השפעה שלילית נוספת של הפוליפנולים המסיסים על נעכלות המזון מתרח

בכרמ"ל של גפת רימונים וגפת ענבים לנעכלותה בכבשים מראה  NDF -דופן התא. השוואת נעכלות ה

בהתאמה(. הסבר אפשרי לפערים אלו הוא שבדומה לחיידקים  12.5%ו  94.1%פערים גדולים )

ע ביכולת פירוק הפרוטאוליטיים, גם החיידקים הצלוליטיים נפגעים מהפנולים המסיסים דבר הפוג

הגדולים בגפת הרימונים נובע מכך  NDF -ייתכן והגורם העיקרי לפערי נעכלות הבנוסף דופן התא. 

שהקומפלקסים הנוצרים בין הפנולים של גפת הרימונים לבין החלבון של הכופתיות והמנה במעי בעל 

בצואה, וכחלק שאריתי  NDF -החיים, אינם מסיסים בדטרגנט נויטראלי, ולכן הם מחושבים כ

ולערכים שליליים  NDF -מפרקציית ההמיצלולוז והליגנין שבצואה, ובכך גורמים לפחיתה בנעכלות ה

מהווה  NDF. הפגיעה הגדולה בנעכלות ה ((Makkar 2003של נעכלות המיצלולוז וליגנין בכבשים 

 חלק מההסבר לפגיעה בנעכלות החומר היבש של גפת רימונים וגפת ענבים. 

פגיעה בנעכלות המתוארת לעיל, פוליפנולים פוגעים גם בצריכת המזון. טעמם המריר, הירידה בנוסף ל

בקצב פינוי המזון הנעכל מהכרס ותחושת העפיצות הנוצרת בפה עקב קשירת חלבונים מהרוק, 

(. ואכן, בעבודה זו הדבר בא לידי ביטוי בכך Makkar 2003)מובילים לפגיעה בצריכת המזון 

גפת רימונים טרייה, והסכימו לצרוך רק מנה שהתייצבה  60%ו לאכול מנה שהכילה כ שהכבשים סירב

קליפות רימונים. מגמה דומה נצפתה בניסוי דומה בכבשים בו שילוב  20%על תכולה מקסימלית של 

 באכילה  12%מהמנה הוביל לירידה של  5.5%דחוסים בריכוז של -מזון המכיל טנינים

(Waghorn et.al. 1994) .  

בגפת האבוקדו בניגוד להשערת המחקר, נעכלות בכבשים של החומר היבש של הגפת הייתה גבוהה 

. (18.2%מזו שנמצאה בכרמ"ל. פער זה נוצר כנראה עקב תכולת השומן הגבוהה באבוקדו ) 32.7%

במבחנת הכרמ"ל גפת האבוקדו מוכללת כמזון יחיד, בעוד במבחן הנעכלות בכבשים היא ניתנה 

כופתיות, ולכן תכולת השומן בתערובת ירדה בחצי. תכולות שומן במנה העולות על  50%ם בשילוב ע

( רעילות לחיידקי הכרס ולכן פוגעות בנעכלות גם בכרמ"ל וגם NRC, 1989מהחומר היבש )  5%

בכבשים. בנוסף, אחוזי שומן גבוהים מפריעים לספיחה של החיידקים הצלוליטים לדופן התא פעולה 

ם פירוקו. אבל, במערכת של כרמ"ל הפגיעה הזאת נמשכת כל הזמן עקב ערבוב ההכרחית לש

המבחנות והיות גפת האבוקדו סובסטרט יחיד.  לעומת זאת בכרס בעל החיים שומן גפת האבוקדו צף 

שמתחתיו. ולכן בגלל  Mathלחלק העליון של הכרס ואילו מרבית פירוק הדופן מתבצעת בשכבת ה 

של  NDFום פעילות החיידקים הצלולוליטיים מאידך, הפגיעה בנעכלות ה מיהול השומן מחד ומיק

 גפת אבוקדו בכבשים הייתה נמוכה מהפגיעה בנעכלותה בכרמ"ל.  
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 סיכום 

מתוצרת הארץ בשלבים שונים של  חומרי לוואי לחיםנבחנו  (2013השנייה )ו (2012הראשונה )בשנה 

מונים, גפת זית, גפת ענבים אדומים ולבנים מיצור היין קליפות רי :תהליך תעשייתי וממקומות שונים

והמיץ ענבים, שזרות ענבים, פולפת אבוקדו )כוספת לאחר מיצוי שמן(, קליפות אבוקדו, גרעיני 

אבוקדו, גפת בירה, נבטים, אבק ממגורות, נוזל שמרים ליצור בירה,גפת תירס, כוספת שומשום, 

מדר ליקר, בוצת מחלבה, מי גבינה(, מולסה סוכר, פרמול קליפות שומשום, מוצרי לוואי ממחלבות )

(CMS (, שמן סובסטוק, שאריות מאפיות )לחם, בצק(, חומרי לוואי מחממות)שיחי: פלפל, עגבניות

שרי, מלונות(, כפות תמרים, סנסנים יבשים ומדילול, סיבי סויה, לימונית, קליפות הדרים לפני ואחרי 

 המיצוי.

קד ירוק, קליפות שקד, קליפות חמניות, קליפות בוטנים, כוספת חמניות חומרים יבשים: שומר ש

 פסולת מנפטה, סובין. 

 תוצאות 

 בקליפות הדרים,  12.5%במי גבינה, כ 5%כ :הייתה לוואיבחומרי  תכולת חומר היבש .1
, בוצע סיבי סויה, לימוניתגפת וקליפות אבוקדו, גפת בירה, בקליפות רימונים,  16-20%

 גפת תירס, גפת ענבים לבנים,, גפת זיתב 30-40%כ; ליקר, שיחי פלפל מחממה מחלבה, מדר

מולסה סוכר, פרמול, ב 60-90%; כוקלימול אדומיםבגפת ענבים  45-55%כשזרות ענבים, 

 . שאריות מאפה, כפות תמרים, שומר שקד, קליפות בוטנים, פסולת מנפטה  

  :בחומרי לוואי שנבחנו הייתה תכולת החלבון .2

, שיח עגבניות, כפות תמרים, , שזרות ענביםגפת זית, ק' רימונים, בקליפות הדרים 5-10%כ 

גפת תירס, כוספת שומשום, מי גבינה, מדר , בגפת ענבים, בגפת בירה 10-20%; כ שומר שקד

, כוספת , פרמולבסיבי סויה 30%;כ , פסולת מנפטהלימוניתשיח פלפל,  ,ליקר, שאריות מאפה

 . חמניות

 הייתה:בחומרי לוואי   NDFתכולת  .3

בקליפת  40-60%כ  קליפות אשכוליות;בכוספת שומשום, שאריות בצק ולחם,   20%כ עד 

, סבי סויה, קליפות הדרים רימונים, בשזרות ענבים, גרעיני אבוקדו, גפת תירס, שיח פלפל

בגפת זית, גפת ענבים,  70%כ  לאחר מיצוי, שומר שקד +קליפות שקד, פסולת מנפטה;

לימונית, קליפות בגפת אבוקדו, גפת בירה,  70%מעל  כפות תמרים וסנסנים;פות אבוקדו, קלי

  בוטנים, קליפות חמניות.

 :נעים חומרי לוואי טריים של  in vitroנעכלות חומר היבש ערכי  .4

, מדר ליקר, מי גבינה, גפת תירס , קלימול ,לימונית, סיבי סויה, קליפות הדריםב 80-100%בין  

קליפות ב 60-80%בין  פרמול, לחם, בצק, בוצת מחלבה, שיחי פלפל , שיחי מלונים מולסות,

,שיח עגבניות, שומר שקד ירוק, כוספת חמניות, שזרות ענבים טריים, גרעיני אבוקדו, רימונים

, ונעכלות גפת זית 35%כ  כפות תמרים, פסולת מנפטהבגפת בירה, נבטים,  40-60%בין  ;סובין

 , קליפות בוטנים.בגפת וקליפות אבוקדו 20-30%בין  ת חמניות, קליפוגפת ענבים
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, ושל לימונית, סיבי סויה וקליפות הדרים 6.85%של גפת ענבים רק  נעכלויות דפנות התאים.  5 

 . 90%מאד גבוה 

נשארו קבועים בקליפות רימונים, גפת זית ולימונית.  pHלאורך שבוע חשיפה לאוויר ערכי ה  . 6

יורד. במשך שבוע חשיפה לאוויר,  העובשיםובמקביל ריכוז  שמריםתפתחים בחומרים אלו מ

 עובשים.   ומתפתחים גם שמרים וגם pHבסיבי סויה יש עליה ב 

לל וכשאטלס  פורסם, 2012-2013על סמך נתוני הסקר שמתבצע בשנתיים הראשונות של הפרויקט  

חומרי הלוואי לחים  ורך חיי המדף שלוא in vitroאת הנתונים הבאים: הרכב כימי מפורט, נעכלות 

 האטלס ישרת את ענפי הבקר והצאן בארץ.. המתאימים להזנת בקר בארץ

סיבי ו הלימוניתמרכיב לכאורה של ח"י מראות כי הנעכלות  נעכלות חומרי הלוואי הטריים בכבשים:

תה גבוהה מאוד לעומת זאת הנעכלות לכאורה  של החלבון היי  .87% , כהסויה במנה היו גבוהות מאד

 NDFבהתאמה(. נעכלות נמוכות של  ח"י,  60.6%ו  88.5%בסיבי הסויה ונמוכה יותר בלימונית )

 NDF -וחלבון התקבלו בגפת הענבים ופולפת האבוקדו. בגפת הרימונים, בנוסף לנעכלות ח"י ו

מרמזת על כך נמוכות, התקבלה נעכלות חלבון המיצלולוז וליגנין שלילית. נעכלות החלבון השלילית 

שבנוסף לחלבון שלא נעכל שמקורו אולי מקליפות הרימונים, נפגעה גם נעכלות חלבון ממקורות 

 אחרים, כדוגמת החלבון האנדוגני וחלבון מהכופתיות. 
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Abstract 

Prices of grains and forage crops used for ruminant feeding are on the rise in the world for various 

reasons: demand is increasing in developing countries, droughts in various parts of the globe and the fact that 

much of the grown forage crops especially corn, are designated for bio-fuel production which lower their 

supply for animal husbandry.  Therefore, the use of by-products from the food processing industry and crop 

residues for animal feeding is a lucrative option. By products contain valuable components for ruminant 

nutrition and are relatively inexpensive. If not used for feeding animals, large quantities of by-products might 

become an environmental nuisance. The annual amount of industrial by-products in Israel which can be used 

for ruminant feeding is estimated at 630,000 tons of dry matter. Total mixed rations (TMR) usually include 

about 20 to 35% of by-products which replace part of ration concentrates or forages. This program was 

conducted for 3 years: 2012-2014. The objective of the current study in first and second year (2012-2013) 

was to conduct a comprehensive survey of by-products and crop residues available for ruminant feeding in 

Israel and analyze their composition, in vitro digestibility and shelf-life. The third year (2014) was dedicated 

to measure digestibility by sheep of the following by-product: pomegranate pulp, olive pulp, grape pulp, 

avocado pulp, soy-okara and Aspergillus residues (by-product of citric acid production).  

Results: The by-products with the highest dry matter in vitro digestibility (higher than 70%) include 

molasses, dairy by-products, Aspergillus residues, soybean okara, soy hulls etc. Those with the lowest DM 

digestibility (lower than 50%) include grape pulp, avocado and olive pulps, banana stovers, avocado and 

peanut peels. In vitro dry matter digestibility values were in range 50-70% for: spent brewer's grains, white 

grape pulp, pomegranate pulp. The aerobic stability of the fresh byproducts was examined by exposing to air 

the samples in PVC containers, under average ambient temperature of 25
o
C for a week. The containers were 

sampled on days 0, 3 and 7. Significant changes in composition and decrease in dry mater (DM) and NDF 

digestibility occurred during spoilage under aerated storage. Following parameters were recorded: odor and 

structural changes, yeast and mold development, pH, soluble sugars and in vitro DM digestibility. By- 

products contain a high in water-soluble sugars such as citrus and pomegranate peels lose most of the sugars 

during spoilage. 

In vivo digestibility was tested with four Assaf lambs housed in individual metabolic cages, and fed TMR 

which contain one type of fresh wet by product plus supplements. In addition, two control rations were used 

to determine the digestibility of the complimentary feedstuffs (starchy pellets or wheat hay). One control 

ration contained starchy pellets including minerals + vitamins mix, and the second contained wheat hay and 

minerals + vitamins mix. The TMRs of the highly digestible Aspergillus residue and soy okara contained 

57.3%, and 58.1% byproducts respectively, with wheat hay as roughage supplement. The TMRs of the low 

digestible pomegranate pulp, avocado pulp and grape pulp, contained 20%, 49.6% and 48.8% byproduct 

respectively, mixed with concentrated pellets.  All the TMRs contained vitamins, minerals and soybean meal 

as protein additives, if needed. DM in vivo digestibility values of the by-products, Aspergillus residue, soy-

okra, pomegrate pulp, grape pulp and avocado pulp were: 86.0%, 87.7%, 42.3%, 28.4% and 39.7%, 

respectively. The results of this comprehensive survey were published in an Atlas containing the data of 

Israeli wet and dry by products, very useful for ruminant feeding. 

 


