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דף מידע של המעבדה
לבדיקת מזונות לבעלי-חיים

Forage and
Feed Lab
Since 1998
ללקוחותינו שלום רב,
רגע לפני הבחירות המתקרבות אנו ממליצים לכולם להצביע ולהשפיע...

לבחור כחול ולבן במעבדה לבדיקת מזונות לבעלי-חיים
המעבדה מובילה את נושא בדיקות המזון לבעלי חיים מעלי גירה.
אנו מזמינים אותך להיות אתנו בקו הראשון של תכנון המנה!
והפעם...
החורף בעיצומו ומביא עמו סערות מחד וימים חמימים מאידך.
מזג האוויר ההפכפך מוביל לעיתים לירידה או עליה באכילה .בנוסף ,לחות וטמפרטורה עלולות
להוביל ליצירת עובשים וזיהומים שונים .אלו גורמים להפרעות עיכול שונות בשל רעלני פטריות-
מיקוטוקסינים בתחמיצים ושאר המזונות .לכל בעיות אלה אנו מנסים להקדים תרופה על ידי
ביצוע בדיקות לגילוי הרעלנים השונים ומתן חומרים שאמורים לסייע לבעלי החיים.
שיפורית )משפר נעכלות מוכח(
ספחן )סופח רעלנים מוכח(
ברוב המקרים ניתן לאבחן את הבעיות ולסייע בפתרונן!
חדש -בבדיקות לתחמיצים:
לאחרונה התחלנו לתת שירות למרכזי מזון ורפתות בבדיקה מעמיקה של טיב התחמיץ -מעבר
לבדיקות הרגילות .קיים ביקוש מתגבר לבדיקות חומצות שומן נדיפות בתחמיצים )חש"ן(.
בדיקות אלו נותנות הערכה טובה לטיב התחמיץ ,דירוגו יחסית לאחרים ,ומאלצת את
המשתמשים להשתפר בייצור התחמיצים.
השימוש בתוספים שונים עשוי להשפיע על כמותן ושיעורן היחסי של חומצות השומן השונות,
נושא מעניין שאינו נחקר מספיק ע"י מכוני המחקר השונים.
בנוסף לנ"ל המעבדה ממשיכה בהתפתחות וחידשה השנה ציוד של בדיקות חלבון ושומן.
אנו מאחלים לכולנו שנת גשמי ברכה ,שנת מספוא איכותית
והצבעה נכונה שתבטיח את עתיד המדינה והחקלאות!
המעבדה לבדיקת מזונות נמצאת בצומת ראם ליד משקי הדרום ומציעה ללקוחותיה בקרת איכות כוללת :שירותי

דיגום ,בדיקות מקיפות במזונות רפת החלב ,בקרת איכות מובנית במרכזי מזון ,ייעוץ ותמיכה במנות ההזנה ועוד ...אנו
מזמינים אותך להיות אתנו בקו הראשון של תכנון המנה!
צומת ראם )ליד משקי הדרום ד.נ .שקמים (79813
כתובת למשלוח דואר :ת.ד 283 .גדרה ,מיקוד 70752
פקס ,08-8505292 :טל08-8601315 :

esmoler@bezeqint.net
www.foragelab.co.il
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