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השוואה בין תרבית שמרים ושמרי בירה  

על ביצועיהם של בקר לבשר בקנדה

השפעת תרבית השמרים או שמרי בירה על ביצועים של  . 2טבלה 
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ג"בקממוצעהתחלתימשקל

ג"בקממוצעסופימשקל

ג"בקיומיתמשקלתוספת

ג"צריכת מזון יומית ממוצעת בק

ניצולת מזון יומית ממוצעת

ג"משקל טבחה ממוצע בק

אחוז טבחה ממוצע

אירועי מוגלה בכבד

A,B,C   מספרים הרשומים עם אות שונה שונים באופן מובהק

P <.01ב

תכולות מנת קבוצת ביקורת: 1טבלה 
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הייתה גבוהה בצורה מובהקת מהמנות של קבוצת הביקורת ושל קבוצת הניסוי   (P <.01 )תוספת המשקל היומית במנות שהכילו תרבית שמרים 

(. (P <.01שהכילו שמרי בירה 

קילו של מזון לכל קילו של תוספת  1ניצולת המזון השתפרה לפי , ג ליום "ק0.9צריכת המזון היומית הייתה גדולה ב, בקבוצת תרבית השמרים

השתפרה  המזוןהווניצולתג לראש ליום "ק0.5-בקבוצה של שמרי הבירה צריכת המזון השתפרה ב . בהשוואה לקבוצת הביקורת, משקל 

.ג של תוספת משקל בהשוואה לקבוצת הביקורת"ג של מזון לכל ק"ק0.27-ב 

הערך של הפחתה כזו  . 16.7%צומצמו בהאירועים בקבוצת תרבית השמרים , 8.3%אירועים של מוגלה בכבד צומצמו בקבוצת שמרי הבירה ב

עבודה נוספת נדרשת כדי לקבוע אם ניתן לחזור על  . בהשוואה לשימוש כשיירים,  המוגלה בכבד ניכר בערכם של הכבדים לצריכת אדםבארועי

.השפעה זו

הטבחהשמשקל , למרות. לא היה שונה בין טיפוליםההשחיטההטבחההמבוסס על משקלם של בעלי החיים בזמן השיווק ומשקל הטבחהאחוז 

תוספת המשקל שהתקבלה בקבוצת הטיפול של השמרים בא לידי ביטוי לא בצורה של השמנה מוגברת אלא  . היה גבוה יותר בקבוצות הטיפול

.בצורה של הגדלת הגוף וצמיחת שרירים
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