מעבדתון לעונת האביב 2015
וחג השבועות
דף מידע של המעבדה לבדיקת מזונות לבעלי-חיים

צומת ראם ליד משקי הדרום ד.נ .שקמים 79813
050-5628125
ללקוחותינו שלום רב וחג שבועות שמח,
בחודש הקרוב מסתיימת עונת תחמיצי החורף והשחת ומתחילה הערכות לתחמיצי הקיץ
)תירס ,סורגום(.
עד עתה נראה שרוב החיטה והשעורה נקצרו ברמות ממוצעות של  35%+5חומר יבש
והיבולים נראים גבוהים ואיכותיים בדופן תא וחלבון.
על השחתות בדרום ירדו גשמים לא צפויים והמעבדה השתתפה בהערכת הנזקים
ובעזרה לקרן לנזקי טבע.
אנו כאן לרשותכם ומודים לכם כמידי שנה על האמון הרב שאתם נותנים לנו .השיטה של
אריזה בשקיות המיוחדות שלנו ושמירה בהקפאה מוכיחה את עצמה לאורך שנים
ומביאה להצלחה .במשוב האחרון של המעבדה מגיעות תגובות טובות ופרגון על פועלנו.
לכולנו חג שבועות\ביכורים שמח והמון חלב ומאכליו.

במעבדתון זה תוכלו לקרוא על...
•

חדשות מהמעבדה

•

תזכורת על שירות המעבדה בתחומים השונים

• מיקוטוקסינים ותוספי מזון חדשים לבעלי-חיים
חדשות המעבדה
•

עונת הירק והשחת .אנו נערכים כעת לסיום עונת הירק לתחמיצים ומקווים
שהגשם שירד בשביעי של פסח לא גרם להתפתחות עובשים ונזק רב בשחתות.
עד עתה רוב משקי דן נגב ודרום ומרכזי המזון בדקו אצלנו את תכולת החומר
היבש\מים וממשיכים בהצלחה לעבר עונת השחת ותחמיצי הקיץ .יש להיזהר
מהתפתחות עובשים ורעלנים .אנו מבצעים בדיקות עובשים ורעלנים .במקרה של
נזקים יש להפעיל את קנט .קנט-הקרן לנזקי טבע עובדת כבר כמה שנים עם
המעבדה שלנו לאפיון והערכת נזקים .במהלך השנה האחרונה יצרנו קשר עם
מעבדה באנגליה ובכך אנחנו מכסים את נושא הרעלנים במזון מכמה זוויות.

•

קליטת צעירים – אם יש לכם קשר לבוגרי רופין והפקולטה לחקלאות \חוזרי צבא
)הוכרנו כעבודה מועדפת( יש לנו מה להציע למתאימים .בתהליך ההתפתחות
וההתקדמות של החברה אנחנו מחפשים צעירים וצעירות דינמיים להשתלבות
בפעילויות השונות :דיגום עבודת מעבדה\ייצור ומכירות .בקיצור-עבודה
משמעותית עם תרומה ואתגרים וגם מוכרת כמועדפת.

•

נשמח אם מועמדים מתאימים בעלי רקע חקלאי ישלחו קו"ח למייל ויצטרפו
לאתגרי החברה בשנים הבאות.esmoler@bezeqint.net .

•

עם השינויים החלים בענף ,לקראת  2017בחוקים וברגולציה אנו נערכים לשנים
הבאות ומתכננים פעילות של הסמכה ע"י הרשות הלאומית למעבדות ובמקביל
אנו נערכים למבדק  ISOומעבר עתידי למבנה חדש במשקי הדרום.

•

אתר המעבדה  www.foragelab.co.il www.ehsmoler.comממשיך
להתפתח ואנו מזמינים את כולכם לבקר בו.

•

פיתוחים של המעבדה-כחול לבן" :ספחן" –סופח רעלנים על בסיס פחם פעיל
ו"שיפורית" -משפר עיכול על בסיס אנזימים וחומצות אמינו נמכרים בארץ ובחו"ל
לאחר שנות מחקר וניסויים והוכחות במחקר ובשטח.

•

בדרום אמריקה אנחנו פועלים כבר באורוגוואי ,צ'ילי ומקסיקו ובאירופה מתקדמים
לעבר מכירות .החברה מספקת פשתן טחון ואלקטרוליטים ליונקים .אחת המטרות
שלנו היא מניעת השפעה שלילית של מיקוטוקסינים על הייצור והבריאות של בעלי
החיים ובנושא זה אנו נכנסים לתצפיות ולמכירת מוצרים חדשים מתחום סופחי
רעלנים המתקדמים ביותר וקשורים למעבדות מובילות בעולם בנושא אבחון רעלנים
ובדיקות מיוחדות מסוגים שונים.

•
•

המעבדה לבדיקת מזונות לבעלי חיים מבצעת בדיקות מעבדה במטרה לייעל
תהליכי בקרת איכות במרכזי המזון והרפתות בישראל וכן ליצרני וספקי המספוא
השונים לענף )גד"ש ,פלחה( .תוצאות המעבדה נתקבלו בברכה ע"י מרבית העוסקים
בענף מעלי הגירה וגידולי השדה השונים בישראל .אנשי השדה שלנו פוקדים ודוגמים
את מרכזי המזון ,משקי הבשר והחלב ואת שדות התבואות בהתמדה בכל רחבי
ישראל.

תזכורת על שירות המעבדה בתחומים השונים
תחמיצים וירק – המעבדה מיישמת תהליכי בקרת איכות לשיטות מדויקות לקביעת  %חומר
יבש )ראה נספח( .יש להקפיד על דגימה נכונה ,שמירת הדוגמא בהקפאה ומשלוח למעבדה.

המעבדה מסייעת בפענוח התוצאות ובחישוב ערכים תזונתיים של המספוא הנבדק בהתחשב
בערכים מדויקים של חומר יבש ,אפר ,חלבון ,ADIP ,NDIP,NDF ,ADL ,ADF ,מינראלים
)סידן ,זרחן  ,נתרן ,אשלגן ,גופרית( וניטראטים.
המעבדה ממליצה על נטילת דגימות מייצגות משטח הכרייה וגם מקידוחים בבור במידת
הצורך )מינימום שלושה קידוחים תוך שילוב הפרשי גבהים(.
שחתות – המעבדה בודקת את השחתות בהתאם לצרכים ,בשדה או במתבן ,וקביעת את
טיב השחת בהתאם לפרמטרים תזונתיים מומלצים ע"י ועדת הזנה ארצית )חומר יבש ,אפר,
חלבון( .לאחרונה תוך כדי עבודה משותפת עם קנט עלה גם נושא העובשים ככלי לקביעת
איכות השחת .למעבדה ציוד דיגום משוכלל ונסיון מצטבר בדיגום והערכות נזקים וטיב
השחת.
בלילים וחומרי גלם  -המעבדה קובעת את תכולות הלחות,חומר אורגני פריק ,חלבון ,חלבון
מסיס ,חלבון פריק ,חלבון שרידי והערכת אנרגיה ומאפשרת תגובה חיובית במקרה של
שיבוש תהליכי הייצור.
תוצאות ותכנון המנה – חומר יבש ,אפר ,חלבון  ,ADF ,NDFשומן ,pH ,סידן ,זרחן,
ניטראטים הערכת אנרגיה ,חלבון פריק וחלבון שרידי הפכו לחלק בלתי נפרד מתכנון המנה
ובקרת תהליכי הייצור.
המעבדה מסייעת בקביעת מטריצת בדיקות כלכלית למשקים.
מחירי המעבדה – לארגוני הקניות הבדיקות ניתנות בהנחה ניכרת ,ללקוחותינו ניתנת
תמיכה בעזרת מאגרי מידע והכוונה ליצירת מטריצת בדיקות נבחרת במשק.

חג פסח מאחורינו ,זה עתה יצאנו משעבוד
לגאולה .יום העצמאות עבר וחג השבועות כבר
כאן.
אז...תקופת שחתות מוצלחת לכולנו :מעט
עובשים ורעלנים ,מעט ניטראטים והרבה ערך
תזונתי  TDNשישפיע לטוב על כמות ואיכות

החלב .חג-שמח
אנו כאן לשירותכם,

צוות המעבדה!
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) ...חומר יבש ,אפר ,חלבוןNDF, ADF, ,
,ADL,ADIP,NDIPבדיקות פריקות ,חלבון מסיס ,פריק-שרידי ,סידן זרחן ,אשלגן ,נתרן,
מינרלים נוספים ,רעלני פטריות ,ויטמינם ועוד(.

לקשר ישיר:
ד"ר אליעזר סמולר050-5628125 :
שי עובדיה:
טלפון המעבדה088601315 :
פקס088505292 :
דוא"לesmoler@bezeqint.net :
כתובת למשלוח דואר :ת.ד 283 .גדרה ,מיקוד 70752
אנו מזמינים אותך להיות אתנו בקו הראשון של תכנון המנה
צומת ראם )ליד משקי הדרום ד.נ .שקמים (79813
www.ehsmoler.com www.foragelab.co.il

