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האוניברסיטה העברית בירושלים



נבטים-מספוא ירוק 

הנו העתיד של החקלאות המודרנית  ( נבטים)מספוא ירוק •
.  המדייקת

משנה את פניה לחקלאות  21-המודרנית במאה ההחקלאות •
.נקייה ומדייקת שחוסכת במשאבים ושומרת על איכות הסביבה

ירוק הנו גידול גרעינים במתקנים דמויי הידרופוניים  מספוא •
.  ימים6לקבלת נבטים ירוקים בתקופת זמן קצרה של 
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הפקולטה לחקלאות-יש'מבגסמיר' פרופ

נבטים-מספוא ירוק 

ממוחשבת  באמצעי בקרה גידול השימוש בין יתר המאפיינים של ה•

.  ומדייקת ללא שימוש בדשנים אורגניים או כימיים

קולטים את החנקן האטמוספירי והנוטריינטים מהמים  הנבטים •

/  פוטוסינתזהוהופכים אותם לרקמה צמחית באמצעות תהליכי 
.  ביוכימיים



נבטים-מספוא ירוק 

מרבדי הנבטים מורכבים בעיקר •
גרעינים שלא  , ממסה של שורשים

. נבטו ומסה ירוקה

בתאורת לד מתאימה השימוש •
.  תורמת להתייעלות בתהליך הגידול

הידרופוניים נחשבים גידולים •
לחסכוניים ולא מזהמים את הסביבה  

ותורמים לרווחת בעלי החיים בהיותם  
.  מספוא טרי וירוק

הפקולטה לחקלאות-יש 'סמיר מבג' פרופ



:מטרות המחקר

את הערך המזוני למעלי גירה של נבטים מסוגים שונים או  לבדוק •

:המחקר חולק לשני חלקים. תערובת שלהם

אנליזה כימית ונעכלות במבחנה של נבטים שונים או תערובת  . א

.נבטיםשל 

הערכת נעכלות בכבשים כחיית מודל למדידת השפעת האבסה  . ב

נעכלות לכאורה של , על צריכת מזון' בנבטים מובחרים משלב א
ערך אנרגיה ובנוסף NDF, חלבוןכמו , השוניםרכיבי המזון 

.  מטבולית
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:שיטות וחומרים

כימית מלאה של נבטים ממקור של גרעיני דגניים  אנליזה •

או  ....( 'וכוחמניות , סורגום, דוחן, שיבולת שועל, חיטה, שעורה)

(.  בקיה ומאש)קטניות 

שלב  . (TDN)נעכלות במבחנה לכלל החומרים הנעכלים מבחני •

.  זה אפשר לנו לדרג את הנבטים בהתאם לערכם התזונתי

,  שעורה עם מאש, שעורה: בחרנו ארבעה סוגים של נבטים•

שעורה עם בקיה ושעורה עם גרעיני חמניות בהתאם לדירוגם  

בצענו ניסוי מטבולי בטלאים  . מהשלב הראשון מבחינה תזונתית
(.  שני כבשים לכל טיפול)כפול 4x4במתכונת ריבוע לטיני 
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:  ניסוי מטבולי עם טלאים

. קביעת נעכלות של נבטים שונים ברמת החייה השלמה: מטרת הניסוי•

(.זכרים4-נקבות ו4)טלאים שימשו למטרת הניסוי 8•

.כפול4x4לטניהניסוי בוצע במתכונת ריבוע •

+ שעורה , בקיה+ שעורה , שעורה: סוגי נבטים שונים4: הטיפולים היו•

על בסיס משקל גרעינים  1:4יחס של )חמניות + שעורה , מאש

(בהתאמה

שבועות כאשר שבועיים ראשוניים היו הרגלה 3סיבוב בניסוי נמשך •
למנות ועוד שבוע לאיסוף כללי
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:מדדים בניסוי המטבולי

.צריכת מזון  ואיסוף הפרשות כולל שתן•

.pH-אמוניה ו, במיץ הכרס נמדדו ריכוזי חומצות שומן נדיפות: מיץ כרס•

שתנן ואנזימי תפקודי כבד , ריכוזי מטבוליטים שונים כמו גלוקוז: דם•

.  ועוד

,  אנרגיה מטבולית, נעכלות אנרגיה•

.נעכלות חנקן ומאזן חנקן•
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:תוצאות

.תכולות וערכי נעכלות של נבטים נבחרים. 1' טבלה מס
)%(תכולות 

*נעכלותחלבון כלליNDFחומר אורגניחומר יבשנבטסוג

16.796.538.915.875.5שעורה

23.596.540.713.173.9שיבולת

28.997.426.814.286.6דוחן

18.996.822.435.689.2בקיה

27.996.617.527.492.4מאש

15.697.253.417.878.2חמניות

11.3497.132.518.089.5ומאששעורה

13.097.134.920.485.5ובקיהשעורה

14.297.337.515.989.7וחמניותשעורה
.במבחנהנעכליםחומריםכלל*
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:מסקנות מניסוי הסריקה לנבטים שונים
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כללי לכל הנבטים היו  באופן  NDF-החלבון ותכולות •

. גבוהות יותר בהשוואה לגרעין המקור

חלבון בנבטי הקטניות היו כמעט פי שתיים מאשר  תכולות •
.  בדגניים ובהתאמה ערכי הנעכלות



הרכב הנבטים 
השונים בניסוי  

: המטבולי
ממוצעים 

מוצגים על  
בסיס חומר  
יבש למעט 

תכולת חומר  
יבש
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Table 1. Green fodder composition consumed by sheep expressed on DM
basis (except DM content).

Treatment1

Item Barley BM BS BV SEM P< 

DM, % 15.5 14.2 16.6 15.0 2.85 0.690

OM, % 97.3 97.0 97.3 97.0 0.27 0.164

CP, % 14.5b 19.2a 15.3b 18.1a 1.57 0.003

EE, % 2.70b 2.82b 14.4a 3.01b 1.47 0.001

NDF, % 42.1 41.5 45.5 41.8 8.25 0.890

ADF, % 12.3 13.1 18.4 14.5 3.04 0.080

Hemicellulose, % 27.6 26.8 26.2 26.3 1.44 0.506

Cellulose, % 10.6b 11.1b 14.0a 11.7ab 1.56 0.050

ADL2, % 1.73 2.00 5.05 2.76 1.96 0.140

GE3, Kcal/g 4.68b 4.63b 5.25a 4.67b 0.15 0.001

1 BM= barley+Mash, BS= barley+sunflower, BV= barley+vetch.
2 ADL = acid detergent lignin.
3 GE = gross enrgy.



רכיבי המנה  תצריכ: ביצועי הטלאים בטיפולים השונים
השונים

P < טיפול

מין מזון SEM ב+ ש  ח+ ש  מ+ ש  שעורה רכיב

יום/ג"ק

מ"ל 0.001 0.724 5.15a 3.33b 5.23a 4.81a מזוןצריכת

מ"ל 0.01 0.117 0.704b 0.481b 0.682a 0.645a י"חצריכת

מ"ל 0.011 0.114 0.681a 0.467b 0.660a 0.626a א"צריכת ח

מ"ל 0.001 0.020 0.126a 0.071c 0.132a 0.093b חלבוןצריכת

מ"ל 0.024 0.049 0.279a 0.194b 0.260a 0.236ab NDFצריכת

יום/ מגה קלוריות, אנרגיהצריכת

מ"ל 0.090 0.556 3.35 2.63 3.29 3.18
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נעכלות לכאורה של  : ביצועי הטלאים בטיפולים השונים
רכיבי המנה השונים
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P < טיפול

מין מזון SEM ב+ ש  ח+ ש  מ+ ש  שעורה רכיב

מ"ל 0.005 3.253 76.25a 71.77b 78.83a 77.58a %, חומר יבש

מ"ל 0.004 3.157 78.19a 73.54b 80.67a 79.44a %, חומר אורגני

מ"ל 0.026 4.247 73.06b 71.67b 78.07a 71.18b %, כלליחלבון

מ"ל מ"ל 6.227 60.96 56.89 64.64 59.13 NDF,%

מ"ל 0.012 3.303 77.05ab 73.59b 79.69a 79.17a GE,%



:השוניםמדדים בכרס בטיפולים 
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P < טיפול

מין מזון SEM ב+ ש  ח+ ש  מ+ ש  שעורה רכיב

Mol/ 100 moles ן"חש

0.039 מ"ל 3.89 54.4 58.5 54.0 54.7 C2*

0.058 0.023 2.46 28.6b 28.5a 25.7b 25.7b C3

מ"ל 0.002 2.78 14.4a 10.3b 17.1a 16.4a C4*

מ"ל מ"ל 0.62 0.14 0.77 0.34 0.64 C5i

0.021 0.043 0.53 1.91a 1.31b 2.01a 2.11a C5

מ"ל מ"ל 0.40 0.52 0.67 0.86 1.05 C6

מ"ל 0.013 31.1 142.7a 86.3b 138.2a 117.1ab TOTAL

מ"ל מ"ל 0.33 1.92 2.12 2.12 2.23 C2:C3

מ"ל מ"ל 0.19 6.68 6.87 6.69 6.90 Ph

0.048 2.20 10.88ab 13.21a 13.13a 10.43b NH3-N
mg/dl*



:  סיכום תוצאות ודיון

מתנהגים כמזון מרוכז ודומים בערכם  NDFלמרות התכולה הגבוהה של , נבטים•

.לגרעין המקור(אנרגיה מטבולית ונעכלות)התזונתי 

.  ל"הממצאים של מדדי נעכלות רכיבים שונים במנה תומכים במסקנה הנ•

ל שהמזון מתנהג כמזון  "מחזקים את המסקנה הנן"חשמדדי הכרס של יצור •

.מרוכז בכרס

בכרס נשמרה בתחום הניטרלי רחוק מאוד ממצבי של  pH-ל רמות ה"למרות הנ•

.  בכרסאוקטיתחמצת אקוטית או תת 

.שכנראה מתנהג כסיב אפקטיביNDF-הנה תכולת ה, הסיבה העיקרית לכך•
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!תודה על ההקשבה

.ותודה לצוות המעבדה והתלמידים שהשתתפו בביצוע הניסוי והאנליזות•

-תודה מיוחדת ל

(מקבלת מלגת תלמידים מצטיינים במסגרת תכנית אמירים)' קארין חאג

–קריס סבסטיאן 

מנהלת המעבדה וטכנאית הדיר

-
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