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: מזון גס על קצה המזלג
יצרנות  , נעכלות, הרכב כימי

.והגורמים המשפיעים עליהם

רן סולומון
"אמבר"מכון תערובת 

פירמידת הזנת פרת החלב
אולם לגודל הקומות  ; לגודל קומות הפירמידה אין משמעות כמותית

Rick Landquist, 1995;    יש משמעות תזונתית ערכית

מזון תוספי

חלבון  
שרידי

מינרלים וויטמינים

:מ"מזונות תורמי פלחלבון פריק בכרס
גרעינים וחומרי לוואי

 מזונות גסים
; NDF סיב אפקטיבי   -אפקט פיזיקאלי ; נעכל

תוספות  
שומניות

כרס בריאה 
ומתפקדת

יצור מסה 
מיקרוביאלית

פרה בריאה ללא סימני מחסור

כיוונון עדין; שיפור יעילות

כיוונון עדין מאד
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, אקלים
, סביבה
,  בריאות
, פוריות

רווחת פרה

!  ניהול
הרכב  

, עדר
DIM

ממשק  
הזנה

הרכב המנה

נעכלות צריכת 
מזון

פוטנציאל  
גנטי

חשיבות   -בהקשר זה 
על למזונות גסים

?מהי, איכות מזון גס

)חלבון, אפר, ליגנין, NDF(הרכב כימי •
@נעכלות •
יכולת  ; אורך סיב: תכונות פיזיקאליות•

;  חיתוך/לעיסה; אכילה; שבירות/להיקצץ
ג"הע

עיכול/גורמים שליליים מעכבי אכילה•

  מערכת תקינות•
)כרס( העיכול

מזון צריכת•
חלב יצור•

3
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!האיזון העדין -חלוקה תזונתית של הפחמימות 

מ"פל -פחמימות לא מבניות מבניות - NDF -פחמימות דופן התא 

NDF י  "נעכל ע
  א"המק

הצלולוליטיים

אפקט פיזיקאלי

עידוד לעיסה 
ורומינציה

הפרשת רוק

יצור חומצות בכרסבופר -סתירת חומצות בכרס 

פריקות פחמימות גבוהה  
בכרס

הפחמימות שבמנת חולבות

NDF -----------------אפקטיבי

י  "עמילן נעכל ע
העמילוליטיים א"המק

pH: 6.2

pH: 5.5-6
חומציות יתר

pH: 6-6.8
חומציות אופטימאלית

מאזניים

.)ת.סוכרי ד(

ההרכב כימי של 
דופן התא ומגבלות  

עיכולו על ידי 
א"המק

5
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ח"תא של בע תא של צמח

ממברנת התא דופן התא הצמחי

ניגודים הקשורים בדופן התא הצמחי 
ואיכות המספוא

יבול

גבעולים

חוזק מכאני

סקלרנכימהרקמת 

ליגנין

דפנות תאים

נעכלות

עלים

פריקות ונעכלות

פרנכימהרקמת 

פחמימות דופן התא

פחמימות אגירה

7

8



ב"תשפ/תמוז/'ג

5

)ח"פד, מים, שמש( פוטוסינטזה

גלוקוזה

פקטין :חומרי דופן התא

וליגנין המיצלולוזה צלולוזה

:חומרי אגירה
סוכרים אחרים, עמילן

)קישורית בטון מזויין(מטריקס דופן התא 

NDF    =
)קישורית-אנליטיקה(

+

שני סוגי דופן תא קיימים בתאי רקמות הצמח

  ):חיים(תאים בעלי דופן ראשונית בלבד  - 1

  רשת כסלסלת הערוכים צלולוזה מסיבוני עשויה הדופן
  באופן מתמלאים ברשת החורים כאשר ,צפופה בלתי
 .חיים התאים .מילוי פחמימות ידי על חלקי

.ליגנין נטולת ,אלסטית ,דקה דופן :תכונותיהם

.גבוהה נעכלות בעלת הינה הראשונית הדופן

.בגבעול הפרנכימהתאי ; בעלה המזופילתאי : דוגמא

שעור גבוה בירקות ופירות –ואצל חובבי דיאטה 

יש יכולת חלקית ) גם שלנו(במעי האחורי  א"למק
לפרק דופן ראשונית

9
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שני סוגי דופן תא קיימים בתאי רקמות  
המשך..…הצמח

)מתים(דופן משנית + תאים בעלי דופן ראשונית  - 2

  עשויה ,מכני חוזק ובעלת קשיחה ,עבה המשנית הדופן
,S1( צלולוזה סיבוני של שכבות 3 S2, S3( הערוכים  

 מטריקס בתוך ומורבצים ,בצפיפות ,ניצבים בכיוונים
 וליגנין )המיצלולוזה( פחמימות של )מילוי חומר(

.ביניהם הקשורים

.ביותר עיכול קשת הינה משנית התעבות בעלת דופן

)העצה( המים הובלת רקמת ,התמך סיבי :דוגמא

זקנים מספוא ובצמחי לסוגיו בקש במיוחד משמעותי ריכוזה
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בכרס לפרק את דופן התא   א"המקמדוע מתקשים 
?האנזימאטיהצמחי המשני למרות כושרם 

הכרס בנוזלי מסיס אינו הצמחי התא דופן•
א"למק זמין פחות•
רבה ודחיסות קטן פנים שטח•
  פריק/מסיס הגדול חלקם( ופחמימות חלבונים כמו אחרים מזון לאבות בניגוד זאת•

)בכרס

פיזיים מבנה מכשולי•
הצלולוזה לסיבי הגעה היא א"המק של השאיפה•
סביבה המוטבעים והמיצלולוזה הליגנין ,התא דופן מטריקס – בדופן מחסומים•
וסיליקה כוטין כמו אחרים פיזיים מכשולים•

:אנזימטיות מגבלות מציבים מורכבים כימיים קשרים•
  גדול קשרים מגוון על להתגבר כדי צומת בכל אנזימים של רחב כלים ארגז נדרש•

והליגנין )המיצלולוזה( המטריקס פחמימת בין במיוחד ,בדופן

איך בכל זאת מתפרק דופן , למרות הקשיים
?ולו גם חלקי בלבד, התא הצמחי בכרס

הפנים שטח והגדלת הקטנתם ,החלקיקים גריסת ,הרוק י”ע וסתירה הרטבה :גרה העלאת•

)פ”ר ,ס”פ החיידקים בעיקר( החשופים הדופן לחלקיקי א”מק של ספיחה - בכרס•

התא דופן ולפרוק לספיחה אנזימאטיות מערכות ליצירת לאינדוקציה גורם הדופן עם מגע•

  י”ע מוגנים שאינן בדופן חשופים אזורים על ס”פ של יותר ואיטית פ”ר של מהירה התרבות תחילת•
ראשוניות מושבות יצירת ;אפידרמיס

התאים חללי לתוך אלו חיידקים של איטית חדירה•

ובהמיצלולוזה בצלולוזה קשרים פירוק י”ע המשני הדופן ריווח•

הפרוק ממוצרי הניזונים נוספים חיידקים של לפעולה כניסה•

קונסורציום – הפרוק תוצרי ומנצלי דופן מפרקי חיידקים של ועידה יצירת•

  ,מהעצה ביותר קטן וחלק והסקלרנכימה מהאפידרמיס חלק ,ושיפה פרנכימה ריקמות של מסיבי פירוק•
שעות 24-כ במשך

חשיבות להם מייחסים כי אם ,דיו ברור אינו בפרוק הפרוטוזואה תפקיד•

)מאד ארוך הדור זמן אך יכולת יש( מוגבל תפקיד כנראה הכרס לפטריות•
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קישורית  
לסימביוזה

מבחר  
:תמונות

  א"המק
בכרס

ובמיוחד עמילן  , השפעת עודפי פחמימות פריקות
מדוע   –על נעכלות דופן התא , פריק כרס במנה

?NDF-נפגעת נעכלות ה
  חומצה יוצרי כרס חידקי י”ע 6-ל מתחת pH-ה של ירידה•

לקטית
)הפרוטוזואה וגם( הצלולוליטיים החיידקים והעלמות מוות•

  פגיעה חלה עדיין ,בופרים ידי על 6 מעל נשמר pH-ה כאשר גם•
:התא דופן בנעכלות

  עמילן לנצל בחלקם מעדיפים הצלולוליטיים החיידקים - העיקרית הסיבה•
  ולפרוק אל לספיחה מורכבות אנזימאטיות מערכות וליצור להשקיע במקום

)חצץ פני על שוקולד לזלול מעדיפים( התא דופן

  מעבר קצב ?NDF-ה הנעכלות פוגע עוד מה - לכותרת קשר ללא•
  )קיום רמות( המעכל
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מועד הקציר 
ואיכות מזון גס

מהו הגורם בעל ההשפעה  
הגדולה ביותר על איכות  

?צמח המספוא

!!גיל הצמח

17

18



ב"תשפ/תמוז/'ג

10

קו החלב בנסיגה  
2/3מטה ובמיקום 

מועד קציר  
קו  -אופטימאלי 

החלב בנסיגה מטה 
ולא  1/2ובמיקום 

1/3-פחות מ

הגדרות למצב גרעין התירס עד הקציר
  זה במצב .השזרה בסיס לכיוון לרדת מתחיל החלב שקו לפני ,ומלא שלם גרעין – dent מצב•

הסופי ממשקלו 60%-כ הוא הגרעין משקל
  לתחמיץ לקצור הזמן זה .הסופי ממשקלו 85%-ב נמצא הגרעין – חלב קו גובה חצי מצב•

.)יבש חומר 35% סביב – לקציר אידיאלי(
•Black layer – בו מצב ,הגרעין של מלמעלה השקיעה מתחילה גם בו ,מידי מאוחר מצב  

בגרעין האפשרי העמילן כל נאגר
  יכול זה בארץ ;יום/יבש חומר יחידות dent – 0.5-0.75% ממצב – ב"ארה בתנאי התייבשות•

 סוגרים ומתי הגידול תנאי ,הקרקע ,האוויר במזג תלוי ,התייבשות ליום 1% לסביב להגיע
המים את

:משמעות תירס שנקצר מאוחר מידי

יותר נמוך חלבון % ;)עלים איבוד אך לגרעין תוספת( יבול תוספת אין•

יותר נמוכה NDF נעכלות•

מידי גבוה יבש חומר•
פחות טובים החמצה אפיוני ;מיטבי לא הידוק•

)פרולאמינים( משמעותית נמוכה עמילן נעכלות•

19

20



ב"תשפ/תמוז/'ג

11

שלבי גידול צמח דגני על ציר הזמןצדוקסטבלת 

חיוץ

פרקים

התבטנות שליפה

עלה דגל

התארכות , הפריה, פריחה
@ומילוי הגרעין 

:שלבי הגידול העיקריים
והצצה נביטה•
העלים התפתחות•
חייצים התפתחות•
הגבעול התארכות•
הפריה ,פריחה ,שליפה•
@ הגרעין/הזרע התפתחות•

נעכלות
NDF

% NDF

% NDF

י”נעכלות ח

מקטע הגרעינים

המקטע הצמחי

נעכלות
NDF

% NDF

המקטע הצמחי

דונג-סוף חלב, חיטה. תפריחה, חיטה. ת לעומת

NDF %; י”נעכלות ח NDF %; י”נעכלות ח

הצמח 
השלם

)לגודל האותיות יש משמעות(

מועד 
קציר 
מוקדם

מועד 
קציר 
מאוחר

שבועות 3סביב 

21
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  small grainהשפעת מועד קציר מוקדם ומאוחר של צמח מסוג
על הרכב כימי ואיכות  ) זן ותנאים אגרוטכניים, שנקצר מאותו שדה(

)למשל צמח חיטה שעורה שיפון(

קציר מאוחרקציר מוקדםפרמטר

% NDF נמוך ↑גבוה↓

% CP  נמוך ↑גבוה↓

/+) =-(= /+)-(%י "נעכלות ח   

↓נמוכה ↑גבוהה % NDFנעכלות     

↑גבוה ↓נמוך דונם/י"יבול ח 

י בקציר"ח%  
עמידות בחשיפה אירובית

↓נמוך 
↓נמוך ??? 

↑גבוה 
???↑גבוה ? 

כימיה

איכות

אחרים

הרכב צמחי מספוא בשלבי הגידול השונים

)ב חומר יבש”ע(% קטניות 

NDFחלבון  עליםשלב הבגרות
40<19>40-50קדם פריחה

35-4517-1940-46תחילת פריחה

25-4013-1647-51אמצע פריחה

51>13<30<פריחה מלאה

23
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המשך... הרכב צמחי מספוא בשלבי הגידול השונים

)ב חומר יבש”ע(%  grasses -דגניים 

NDFחלבון  עליםשלב הבגרות

Pre head 
  2-3-מקביל ל(

55<18>50>)שבועות צימוח
Early head 

  4-6-מקביל ל(
4013-1855-60~)שבועות צימוח

Head ) חצי פריחה
308-1261-65~)עד הבשלת חלב

קצב נעכלות/שעהנעכלות NDF% NDF %שלב בגרותגיל, ימים אחר הנצהסוג המזון גס
35.858.30.103קדם הנצה0
40.056.50.098הנצה7
43.754.70.093קדם פריחה14
49.550.70.082פריחה מלאה28

57.084.90.095צמוח מאוחר 0
62.282.80.087קדם פריחה7
65.478.70.080תחילת פריחה14
68.067.60.066פריחה מלאה28

 (CNC 97 )  של דגניים וקטניות שנקצרו באותו יום NDF  ריכוז,  נעכלות וקצב נעכלות

קטנית

דגניים

25
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40

50

60

70

80

90

1030507090110130

ת  
קו

רי
פ

%

שעות אינקובציה

של גרעיני דגן בכרס NDFפריקות  

שיפון. ג תירס. ג שעורה. ג חיטה. ג

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

255075100125150175200225250

ת  
קו

רי
פ

%

שעות אינקובציה

של מזונות גסים בכרס  NDFפריקות 

אספסת. ח חיטה. ח חיטה. תח

דגניים

קטנית

תירס

השאר

?מה מאפיין דגן לעומת קטנית

קיטנית דגן פרמטר
35-50 50-70 NDFריכוז 

8-12 3-7 ריכוז ליגנין

נמוך גבוה ההמיצלולוזהריכוז 

8-15 2-3 פקטיןריכוז 

מעט מאד )2%~(יש  חומצות פנוליות קשורות לדופן

גבוה נמוך בופריכושר 

בינונית

גבוה

גבוהה

נמוך

נעכלות דופן

קצב נעכלות דופן

27

28



ב"תשפ/תמוז/'ג

15

פרמטרים המשפיעים על הערך התזונתי של מזון : לסיכום
צריכת המזון של  - האכלותו; נעכלותו( NDFמזון עתיר /גס

)יצרנותו; מעלה הגרה

NDF-ה ריכוז•
)קשים( בליגנוצלולוזות גבוה ;בקטניות נמוך ;בדגניים גבוה•

)בקטניות נמוכה ;בדגניים גבוהה( ונעכלותו NDF-ה הרכב•
להמיצלולוזה הליגנין בין הקשרים ;הסיליקה ;הליגנין מריכוז נגזר•

NDF-ה נעכלות קצב•
)דגניים( לאט אך יותר נעכל ;)קטניות( ומהר פחות נעכל•

  מ"מ 4 של נפה מעל שנשאר המזון חלק PE-NDF - הסיב אורך•
@ )רומינציה ,נעכלות ;מעבר קצב( בכרס MAT-ב "ייתקע" – )פנסילבניה(

)עתידי למחקר נושאים( ?המעכל סמיכות ?שבירות ?רכות ?הסיב מרקם•

+)'ח 7עגלות =  2; חולבות=1(הדגשים חלבוןNDFהמזון הגס
)2, 1(י "ח% ; מצב גרעין; מועד קציר50-609-11תחמיץ חיטה

)2, 1(י "ח% ; מצב גרעין; מועד קציר±8 40-45תחמיץ תירס

)2, 1(לא /מכבש מקצץ; אפר; י"ח% ; מצב גרעין; מועד קציר50-607-12חציר חיטה

)2, 1(ריקבון /רביצה; אפר; מועד קציר45-5513-15חציר קטנית חורפי

לפ"כש; מועד קציר; ניטראטים6010-11סיטריה

)1) (קיץ, אביב, ניקיון(איזה קציר ; מועד קציר35-4517-22חציר אספסת

)אגרוטכנית, הקש המתאים ביותר(אפר ±3 70-80קש חיטה

)2, 1(אפר ±7 50-55 בוטנים" קש"

)2(קיצוץ ; אפר; תירס מתוק/פופקורן±7 50-70 חציר תירס/קש

)2(קיצוץ ; אפר±7   50-55קש חמניות

)2(קיצוץ ; גרעינים/כותנה; אפר±6 70כותנה) קש(גבעולי 

הדגשים -מזונות גסים מובילים בארצנו 
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  למרות ,אמיתיים גסים מזונות שאינם מזונות עוד ויש
  ,יחסית קצר סיב בעלי אולם ,NDF-ב עתירים שהם

  זרימת קצב ולהקטנת ג"להע ,MAT-ה לבניית שתרומתם
:כמו יותר קטנה ,המעכל

)נמוכה נעכלות( מילוי אפקט בעלי•
חמניות קליפות•
בוטנים קליפות•

בינונית נעכלות•
כותנה פסולת•

גבוהה נעכלות•
סובין•
סויה קליפות•

דוגמאות  #שחת קטניתדוגמאות  #שחת חיטהדוגמאות  #תחמיץ תירסדוגמאות  #תחמיץ חיטהפרמטר /מ"ג 
34.51195933.322486391.4514890.8234606ח"י

21.4230988*10.43959*12.8127208.28231517*חלבון כללי
NDF56.4120534321935757.83716*38.6224830
4.85106623.142141064.8126366.99199455ליגנין
6.161054132.42180354.1826741.37198296עמילן
10.3105684.362089188.38266710.7198055אפר 

 NDF 48 46.913796*64.772862.11575561169נעכלות

תוצאות אנליזות בסיסיות של מבחר מזונות גסים,  מעבדת דיירי  1,  2004-2022 % ; #  דוגמאות) 
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לטובת  , מה הדרישות ממזון גס: לסיכום
"משובח חביב וסימפטי"היותו 

מפגעים אחרים/יבול הולם ועמידות למזיקים•
קיצוץ , הקמלה, קציר: התאמה לאגרוטכניקה•
כושר שימור כתחמיץ או כחציר•
נעכלותווקצב  NDFנעכלות , י"נעכלות ח•
בקר וצאן –) טעימות/היאכלות( פלטביליות•
)טבעיים ומשניים(העדר גורמים רעילים •
ש  "מחיר הולם המאפשר רווחיות סבירה לגד –וכמובן •

ולרפת
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סתיו הגשומים-גידול עיקרי באביב ובקיץ•

אספסת ותחמיצי תירס+ מרעה /מזון גס עשבוני•

גידול מתבסס על משקעים; לא נדרשת השקיה•

רמת היצור במשק היא לרוב פונקציה של  ; מגדל המספוא הוא בעל הרפת•
)במיוחד אירופה(שטח האדמה הזמין לקליטת זבל 

חצי משלנו-שליש –עלויות יצור המספוא הגס •

!לובי נותן כוח; לחקלאים יש לובי•

)קופסא ירוקה(הממשלה שופכת כסף עקיף לחקלאים •

,  דרום קוריאה, ישראל(אין מחיר מטרה ; אין מכסות יצור ישירות –מאידך •
)  קנדה

מה ההבדל בין ענף החלב בישראל ובין זה שבארצות  
?עתיר במים/גשום/בעלות אקלים ממוזג

הערותס"ה עלותעלות לדונםדונמיםתאריך פרמטר הוצאה

קבלן         14,940₪        49830₪יול- 21דיסקוס 
קבלן         29,822₪        52057₪אוק- 21דיסקוס + ארגז

קבלן         13,000₪        52025₪נוב- 21זריעה/דישון
קבלן           7,800₪        52015₪נוב- 21מעגלה
קבלן           7,500₪        50015₪דצמ- 21ריסוס 
קבלן           7,800₪        52015₪ינו- 22דישון
ביטוח           4,904₪קנט

         85,766₪סה"כ עבודה

         25,143₪זרעים
בזריעה         11,280₪דשן
         50,000₪ניהול

           7,700₪חמרי ריסוס 
ראש         24,780₪דשן

8000  ₪/דונם         40,000₪מינהל/חכירה
       158,903₪סה"כ חומרים

       244,669₪סה"כ
לפי 520 דונם              471₪סה"כ/דונם

חומרים

עיבודים

סיכום הוצאות גידול חיטה לתחמיץ, עונת 2022; ביצוע ע"י רפת שקבלה 
את שטחי הגד"ש מהמשק (היבול בפועל - 1000 ק"ג ח "י/דונם )

'  מקרה קיצון א
חלומות   –

��באספמיה
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הערות ערכיםפרמטר 
760דונמים לטובת הרפת 

שטחים  טובים0.515יבול גרעינים לדונם ( טון) 
לינקייג'1400מחיר טון חיטה ( ₪) 
לדונם721הכנסות מגרעין, ₪ 
לדונם330הכנסות מקש, ₪

1051סה"כ הכנסות , ₪/דונם
לתחמיץ760דונמים שהוקצו לרפת 
798760סה"כ לחיוב לרפת 

0.823יבול טון ח"י תחמיץ/דונם
625סה"כ תחמיץ, טון ח"י

לחיוב   1,277₪עלות טון ח"י תחמיץ בקמה
משוער       900₪כמה שלמו מסביב בקמה

חיוב הרפת ע"י הגד"ש בגין תחמיץ חיטה; עונת 2022 

'  מקרה קיצון ב
מציאות   –

��עגומה

09-17, דיסקוברכנס  מרטנסדייב  – רומינציה
ארוך סיב של אכילה•
)אורכי חיתוך( שריידינג בשיטת למקטעים הסיב וחיתוך רוחבית לעיסה•
בליעה•
גירה העלאת•

מנוזלים הבולוס סחיטת•
ואינוקולציה ברוק הרטבתו•
 החומצות סתירת•
חוזרת בליעה•

  עם חלש קשר ;במזון שהיה מה את רק משקפת - PSPS – הנפות מדידת – מדגיש•
  אותם הארוכים החלקים את הבליעה לפני חותכת שהפרה משום ,לכרס שמגיע מה

.הרומינציה ושעור הניפוי תוצאות בין קשר נמצא שלא טוען .לבלוע מסוגלת אינה
sludge של במצב רק בעיקר שנגרם טוען – אצידוזיס בנושא• feeding )גסה אכילה(;  

  – ומסודר קבוע והקרובים החלוקה וממשק ,וקבועה סבירה והמנה במידה ,מאידך
.תקינה ג"הע עוד כל תקין באופן לייצר תמשיך הפרה 6-מ נמוך pH-ה אם גם
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"לא בריאה"סימנים בצואה לכרס 

 מחיאת כמו ולא נוזל כמו שנשמע צואה נפילת קצב :שמע•
כפיים

  :מופע•
נעכלו שלא ארוכים סיבים•

מעוכלים לא אחרים מזון חלקיקי•

למיקוטוקסינים סיכון או תקינה לא כרס פעילות :רירית מוקוזה•

במעי דלקות – בצואה דם•

qrCeSlPBQM7v=watch?com/.youtube.www//:https :סרט•

פחמימות  
במנה

המיצלולוזה צלולוזה פקטין סוכרים פרוקטאנים עמילן

גלוקוז

פירובאט

מתאן אצטאט אתנול בוטיראט פרופיונאט

לקטאט
1

2

: מטבוליזם של פחמימות בכרס
שלבי הביניים אינם מוצגים
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השוואה בין חד קיבתיים למעלי גרה ביחס לניצול מזונות

(%)שעור הנעכלות                המזון
ג”במע             בחד קיבתיים                

גרעינים עמילניים

10-20% NDF 80-9080-90

שחתות ותחמיצים

45-65% NDF5-1560-70

קש חיטה

80% NDF0-640-50

-1אלפא = דופן התא  פקטין
גלקטורוניתחומצה  4

חזרה
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,  תאית(הצלולוזה 
 1-4קשרי בטא 
)גלוקוז

קשרי מימן בתוך השרשרת ובין שרשראות  
המחזקים את המבנה הגבישי של התאית

קשרי מימן בין  
המולקולות של 

השרשרת

קשרי מימן 
בין שרשראות 

שונות
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אזור  
גבישי

אזור  
לא  

גבישי
חזרה

קסילוז 1-4שלד ביתא 

קשר עם  -הסתעפות חומצה פנולית 
הליגנין

הסתעפות חומצה גלוקורונית

הסתעפויות של ארבינוז

-ארבינו-גלוקורונו
:  המיצלולוזה=  קסילן

מבנה וקשרים לפירוק

חזרה
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מולקולת הליגנין
)  ה.ע.ח(

אבני הבניין החוזרות בליגנין  
הן נגזרות אלכוהוליות של  

;  וקוניפריל סינפיל, קומריל
סוגי   –האותיות הלטיניות 

הקשרים השונים במולקולת  
הליגנין

גשרים כימיים הקושרים את פחמימות דופן התא לליגנין

חומצה פנולית

ליגנין
פחמימות  

הדופן

חזרה

המיצלולוזה
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דופן התא  = בטון מזויין 
:הצמחי

סיבי הצלולוזה= ברזל 
+ ליגנין = מטריקס הדופן = בטון 

המיצלולוזה

חזרה

חזרה

פחמימות הצמח

CS= תוכן התא 
"המסיס"המקטע 

CW= דופן התא 
המקטע הסיבי

סוכרים עמילן פקטין

NDF

המיצלולוזה

ADF

צלולוזה ליגנין

)ומהר(נעכל טוב מאד 

50-95%

)ולאט(נעכל בינוני עד טוב  לא נעכל

20-80% 50-90% 0-20%

  הפרקציונאציהשיטת 
-ואן. בדטרגנטים של פ

נפטר לפני  , RIP, ל"ז( סוסט
)שנה

הומס=טקסט כחול מודגש

חזרה
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הקטנת גודל החלקיקים  
)I-הקיבה ה(ותנועתם בכרס  שק הכרס  

הגבי

שק הכרס  
הביטני

בתחתיתו  ( רטיקולום
)II-הקיבה ה –) המגנט

החריץ שבין  
  הרטיקולום

הקיבה  ( לאומסום
)III-ה

סבך 
החלקיקים

ושט
:פה

לעיסה , אכילה(
,וקיצוץ

,  הרטבה ברוק
)ובליעה

המלצה לבליל חולבות - % גודל חורים מ" מנפה #
1192-5
27.850-60
3 4 (1.8)10-20

השאר -תחתית

PE-NDF סט נפות של אוניברסיטת פנסילבניה המיועד לקבוע

כל מה שמעל 4 מ" מ תורם ל - PE-NDF   (פיזיקאלי אפקטיבי)

:2021, על פי ריק גרנט
מבוסס על מחקרים על  (

-50מנה אמריקאית של 
).מזון גס 60%

:ערכי טבלה אלו יאפשרו
ברור מינימאלי•
 3-5זמן אכילה יומית של •

שעות
  12-זמן מנוחה יומי של כ•

שעות
  8-יומי של כ ג"העמשך •

מרביתן בעת  , שעות
רביצה
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חזרה
  PE-NDFולחישוב  ג"להעתורמים 

)על פי ריק גרנט י"מהח 19-21%(

?מה זו נעכלות
פחות מה שיצא מהחלק הלא אחראי של מערכת  , מה שנכנס דרך הפה
:או במילים אחרות; חלקי מה שנכנס, העיכול

100*
Input

outputInput 

, חומר יבש: למשל; כמובן שהמונה והמכנה צריכים להיות על אותו בסיס
.בחומר היבש או כל פרמטר אחר NDF, חלבון בחומר היבש

  0.4צואה בכמות של  והפרישה, י חציר"ג ח"ק 1כבשה אכלה : לדוגמא
60%היא  י"החנעכלות ; י"ג ח"ק

נעכלות החלבון  ; ג חלבון בצואה"ק 0.3והפרישה , ג חלבון"ק 1עגלה אכלה 
חזרה70%היא 
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  –הפונדקאי  ג”מעשבכרס לבין  א”המקיחסי גומלין בין 
סימביוזה

ג”יתרונות עבור מע

ניצול דופן התא הצמחי כמקור  •
י פירוק הצלולוזה  ”לאנרגיה ע

וההמיצלולוזה

  -  NPN-מ מיקרוביאלייצירת חלבון •
הפחתת התלות של הפונדקאי  

בחומצות אמינו

Bויטמינים מקבוצת  סינטוז•
טווח מחיה רחב יותר מאשר   ג”למע•

במיוחד באזורי  , לחד קיבתיים
אקלים קיצוניים

א”המקיתרונות עבור 
פרמנטור -מיכל תסיסה גדול •
טמפרטורה מבוקרת; אנאירובי•
לחץ אוסמוטי; לחות מבוקרת•
•pH  6>(אופטימאלי ומבוקר(
אספקה קבועה של מזינים•
א"ערבול מתמיד של המזון עם מק•
גריסת המזון והרטבתו•
סילוק מוצרי תסיסה מעכבים•

א”מק י”עניצול , הפרשה, ספיגה•

סוגי חיידקים  200-כ: תוצאה•
סוגי פרוטוזואה   20-כ; )ל”מ/1110(
והרמוניה פ”בשתחיים ; )ל”מ/610(

חזרה

חזרה

מילוי 
גרעין  
החיטה
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  מזונות גסים
לואי תירסזרעי שמן חלבון מן החי כוספאות עמילנייםגרעיני דגן ירק קש שחתות תחמיצים

גלוטן פיד כותנה / פ/ אק.  דגים סויה טפיוקה תירסזוןחיטה חיטה חיטה 
גלוטן מילסויה ק.  דם ליפתיתתפוחי אדמה שעורה אספסתתירסשבולתתירס

DDGמטופלים ק.  עצמות/ בשר חמניותשירי מאפה סורגום דוחןכותנה סיטריה סורגום 
DDGSפסדים עופותבוטנים שירי חטיפים חיטה תירס מתוקתלתןוידאןאספסת
ק.  נוצותכותנה שיירי דגני בוקר ש" שמרעה בוטנים זוןשעורה 

שומשום שיפוןאפונה בקיה פנסילאריה 
ירק תירס  

שבבי תירסחומוסאספסתמתוק
נבטי תירס  

חוחובה 
דקלים שיירי צ'יפסחיטפוןחמניותתלתןארטישוק
גלעיני דקלדוחןעגבניותאפונה חיעטפון

לואי רטוביםליפתיתתירס מתוקתירס מתוק
עתירי תאית עתירי תאית מי סוכר שאריות כפות תמרים שונים

מינרלים"מזון "נעכלות נמוכהנעכלות גבוההמי גבינה ירקות ופרות זבליםHFPשומן 
מלח פסולת קפה פסולת כותנה פס" סקליפות תפוזים הדרים עופות אירוביNPNשזרות תירסשמן

סידניתגפת זיתים קל.  בוטנים פת" ז מולאסותגזר עופות מחומם אוריאה שאריות תירססופסטוק
DCPאורגניתקל.  חמניותסובין חיטה CMSאבוקדועופות מוחמץגופרת אמוןמתוקשומן מוגן

NaHCO3קל.  עגבניותסובין אורז בוצת מחלבה מלונים מצוי שומשום שאריות
MgOקל.  ענבים קל.  סויה גפת בירה צנוניותקוסמטיקה טיגון

MCPשומר שקד רמולאז 'לימוניתירוקים לסלאט גפת אבוקדו
שאריות פחם -עמילןקל.  כותנה סלק מספואסיבי סויה ת.  אדמה / בטטה שאריות ירק לסלט 

פלומת מנפטה סיבי כותנה סוגוט שאריות אורגנו
מדר ליקר / מי לקטוז קליפות רימונים 
מלחים אניונים מיצים / משקאותח .  ציטרית TSCמיצוי ק.  רימונים 

גפת תירס
טבעול,  רסק עגביות,  פסטות,  רוטבים ומה לאהשמדה מתעשיית המזון ההומאנית 

שומ רווי  
  99%

טריג'/  בודד 
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ב"תשפ/תמוז/'ג

30

קישורים להרצאות רלוונטיות

gnfil://https-: איכות לרפתני גרנותחציר דגן •
Documents/il/co_ambar_rans_personal/com/sharepoint.my.הרצאות

%גרנות%20רפתנים%20כנס/רגע%20בין%20שהוכנו%20בנושאים%20
pptx.%2003-22דגן%20חציר20
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