
השפעת תרבית שמרי! XP על הייצור וצריכת המזו* של עגלי פיטו! 
מעורבי! "אוסטרליי!" בבליל פיטו! עתיר מזו* גס 

ליאור קיסרי, חובב עוזרד 
מבוא 

אחד התפקידי0 של תרבית שמריXP 0 הוא לספק לחיידקי הכרס חומרי0 המעודדי0 צמיחה  

של החיידקי0 המשתתפי0 בתסיסה בכרס על5ידי עידוד הצמיחה של חיידקי0 המפרקי0  

את דופ7 התא. בליל הפיטו0 המואבס במפטמת "ניר עוז" מכיל כ5 25% מזו7 גס.  

בעקבות זאת נראה הגיוני לבדוק את ההשפעה של שמרי XP על ביצועי העגלי0. 

מטרת העבודה 

בדיקת ההשפעה של תרבית שמרי0 מסוג XP על תוספת המשקל ונצילות המזו7 בעגלי הפיטו0  

בבליל עתיר מזו7 גס.  

חומרי! ושיטות 

בע"ח 
שתי קבוצות עגלי0 מאוסטרליה ("פנסיו7") במשקל התחלתי של כ5 310 ק"ג חולקו באופ7 אקראי 

לקבוצות של כ5 85 ראש כל אחת. לצור; העבודה נבחרו שתי קבוצות זהות בתנאי0 (שטח חצר לראש 

ואור; אבוס). כל העגלי0 נשקלו בתחילת העבודה ובהמשכה בהפרשי0 של כ5 30 יו0. ס;5הכל 3 שקילות, 

ואז שווקו לשחיטה. מש; העבודה 59 יו0. ניתוח הנתוני0 בוצע על העגלי0 שנשקלו בכל השקילות,  

  .SAS, JMP 3.2.6, T Test ניתוח סטטיסטי של תוספת המשקל היומית בוצע באמצעות

המזו* 
הבלילי0 חולקו לפי שני טיפולי0 שנקבעו: 

לקבוצת הביקורת  5 הוגש הבליל שמואבס באופ7 שגרתי במפטמה (בליל פיטו0). 

 XP 0לקבוצת הניסוי – הוגש הבליל שמואבס באופ7 שגרתי במפטמה בתוספת של 50 גר0 תרבית שמרי

לראש ליו0 (תרבית השמריXP0 הוספו לעגלה המערבלת לבליל הפיטו0 שחולק לקבוצת הניסוי). סכו0 

כמויות המזו7 הקבוצתיות נלקחו מנתוני הבקרית. 

תוצאות 
טבלה מספר 1 9 בע"ח 

טיפול  ביקורת   
 76  78 מספר עגלי0 

 59  59 ימי0 בניסוי 

 305  317 משקל התחלתי 

 388  393 משקל סופי 

 83  76 תוספת משקל תקופתית (בק"ג) 

 1.585*  1.421* תוספת משקל יומית חודש 1 (בק"ג) 

 1.231**  1.145** תוספת משקל יומית חודש 2 (בק"ג) 

 1.411*  1.283* תוספת משקל יומית כל התקופה (בק"ג) 

מזו* (חומר יבש) קבוצתית   

 8.590  8.734 צריכת ח"י ק"ג/יו0 

 2.671  2.460 % ממשקל גו> 

 6.088  6.807 נצילות מזו7,  ק"ג ח"י /  תוספת ק"ג משקל חי 

*p<0.05 (מובהק) **p>0.05 (לא מובהק)



 

 

 

 

הרכב בליל הפיטו0 הממוצע מופיע בטבלה מספר 2. 

תכולת הבליל בפועל מופיעה בטבלה מספר 3. 

טבלה מספר 2 9 הרכב בליל הפיטו! הממוצע בזמ* הניסוי 

אחוזי!  המזו* בסיס חומר יבש 

 17.514 שעורה לחוצה 

 26.551 תירס של0 

 2.277 כ. סויה 

 9.832 לח0 

 6.210 תחמי= סורגו0 

 11.557 שחת דג7 

 5.520 תחמי= ז"ע 

 7.072 קלימול 

 4.114 פרמול 

 5.002 שחת בוטני0 

 2.242 קש חיטה 

 0.862 קליפות הדר 

 0.415 שמ7 

 0.319 תרכיז ויט + רומנסי7 

 0.152 מלח 

 0.372 מלח/סידנית 

 100 סה"כ 

טבלה מספר 3 9 תכולה מחושבת של בליל הפיטו! 

אחוזי! בחומר יבש  תכולה  

 12.9 חלבו7 

 2.75 א. מטבולית 

 24.8 מזו7 גס 

 10.9 תאית 

 10.7 תאית ממזו7 גס 

 0.86 סיד7 

 0.67 זרח7 

 22.7 דופ7 תא 

 



 

 

סכו! ומסקנות 

צריכת המזו7 בקבוצת הביקורת הייתה גבוהה ב5 1.68% לעומת קבוצת הניסוי, 8.734 לעומת 8.590 ק"ג 

חומר יבש לראש ליו0. 

נצילות המזו7 בקבוצת הביקורת הייתה 6.807 לעומת 6.088 ק"ג חומר יבש לייצור ק"ג משקל גו>  

בקבוצת הניסוי 

תוספת המשקל היומית בקבוצת הניסוי לכל התקופה הייתה 1.411 לעומת 1.283 ק"ג ליו0  

 .(p=0.0123) בקבוצת הביקורת, הפרש של 0.128 ק"ג. ההבדל נמצא מובהק סטטיסטית

תוספת המשקל היומית הייתה גבוהה יותר, מובהקת סטטיסטית, בקבוצת הניסוי  

לעומת קבוצת הביקורת. 

צריכת החומר היבש בקבוצת הביקורת הייתה גבוהה יותר (בבדיקה קבוצתית)  

לעומת קבוצת הניסוי. 

נצילות המזו7 הייתה גבוהה יותר בקבוצת הניסוי לעומת קבוצת הביקורת. 

נראה כי לתרבית שמריXP 0 יש השפעה חיובית על צריכת המזו7 ועל נצילות הסיבי0  

במנות פיטו0 עתירות סיבי0 (מזו7 גס). 
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