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 EM-ZOOתחמיצים
טכנולוגיה ייחודית ואופטימלית לשידרוג ולשימור התחמיץ!

מהפכת הביו-תחמיץ כבר כאן!

השימוש בטכנולוגית החיידקים המועילים (-EM-ZOOתחמיצים) לבעלי חיים
רקע:
• ® EMהינה טכנולוגיה יפנית שפותחה באקדמיה בשנת .1982
• משווקת כיום בכ– 130מדינות בעולם.
• פשוטה לשימוש ,כלכלית ובטוחה לחקלאי.
•  EM-ZOOפעילה בכל שלוחות הגידול במשק החי – בעלי חיים ,מזון ,מים ,מבנים ,רפד ,וסביבה.
• מכילה חיידקים ושמרים מועילים ומיוצרת בתהליך של התססה.
• החיידקים והשמרים נלקחים מהטבע ,ללא שינוי גנטי וללא תוספות כימיות.
• נמצאת בשימוש במדינות רבות בעולם במשק החי.

כנס מפיצי  EMבאירופה 2018

עקרון הפעולה￼ :

•  EM-ZOOפועל על עיקרון הדחיקה התחרותית.
• חיידקי  EM-ZOOמייצרים חומרים תומכי חיים ,ויטמינים ,אנזימים ,נוגדי חמצון ,חומצות אמינו ועוד.
• פעילות זו מונעת התפתחות של חיידקים ופטריות גורמי תחלואה ,וירוסים ועוד.
• חיידקי  EM-ZOOמפרקים חלקית את המזון עבור בעלי החיים והופכים אותו לעשיר וזמין יותר.
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חופשיים
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 EM-ZOOמשפיע על מאזן המיקרואורגניזמים
עפ"י עקרון הדחיקה התחרותית ,מביא לרוב של
מיקרואורגניזמים מטיב וחיובי שמייצר חומרים
תומכי חיים ומפחית את המיקרואורגניזמים
המזיקים ואת הרעלנים שהם מייצרים.

יתרונות ה EM-ZOO -לתחמיצים￼￼
•  EM-ZOOמייצב את התחמיץ ומונע הפסדים של חומר יבש ואורגני בתהליך ההחמצה.
• חיידקי  EM-ZOOמנצלים את החנקן הלא חלבוני והופכים אותו לחלבון גופם עם
ערך ביולוגי גבוה ביותר.
• החיידקים המועילים מעלים את רמת החלבון האמיתי ,רמת חומצות האמינו ואיכותם.
• החיידקים המועילים מפרישים אנזימים המגדילים את פירוק דופן התא שבתחמיץ.
•  EM-ZOOמזרז ומגדיל את ייצור החומצה לאקטית ומזרז את ירידת ה pH-בתחמיץ.
• חיידקי  EM-ZOOמשפרים את הנעכלות של החומר היבש של התחמיצים.
• משפרים את ניצולת החלבון והאנרגיה על ידי בעלי החיים.
• תוצרי חילוף החומרים של חיידקי  EM-ZOOמשפיעים לטובה על הנתונים האורגנולפטים
של התחמיץ ,כגון ריח ,מרקם ,צבע וטעימות.
• החיידקים המועילים מונעים היווצרות של פטריות ועובשים ומצמצמים הרעלות על ידי רעלני
הפטריות (מיקוטוקסינים).
• חיידקי  EM-ZOOמסייעים להפחתת תופעות של רקבון או חומר מקולקל בשכבות הרגישות
של התחמיץ ,כגון השכבה העליונה והדפנות.
• החיידקים המועילים מייצרים חומרי מונעי חמצון וכך מונעים קלקול והפסדים בתחמיץ
בחשיפה לאוויר (חיי מדף ארוכים יותר לאחר פתיחת התחמיץ).
על בסיס מחירי המזונות בנובמבר  - 2018תוספת  EM-ZOOלתחמיץ מוזילה משמעותית
את העלות הכוללת של המנה  -ראה עמוד אחרון בחוברת זו.

כל הנתונים המוצגים בניסויים שלהלן התקבלו במסגרת עבודות מאסטר של סטודנטים בחוג
לבעלי חיים ,בהנחיית פרופ' סמיר מבג'יש ,הפקולטה לחקלאות ,האוניברסיטה העברית בירושלים.

ניסוי בתחמיץ חיטה – 2016
הטיפולים:
 – 1ביקורת
 – 2אוריאה ( 4% = 0.5%חלבון)
 1 = 0.1%( EM-ZOO – 3ליטר ,לטון ירק טרי)
 + EM-ZOO – 4אוריאה

חומר אורגני

89.72

89.32

85.82

ירק חיטה

84.84

EM

אוריאהEM+

ביקורת  +אוריאה

85.67

ביקורת

 EM-ZOOמקטין את הפסדי החומר האורגני בתהליך ההחמצה.

חלבון כללי

12.95

10.88

12.75

9.73

ירק חיטה

9.87

EM

אוריאהEM+

ביקורת  +אוריאה

ביקורת

 EM-ZOOמקטין את התנדפות האמוניה הטבעית בירק וזאת שנוצרת בתהליך ההחמצה ,והופך אותה לחלבון חיידקי.

נעכלות חומר יבש
52.92
49.13

48.73
43.96

ירק חיטה

EM

אוריאהEM+

ביקורת  +אוריאה

42.24

ביקורת

 EM-ZOOמעלה את נעכלות החומר היבש ובכך משפר את הערך האנרגטי של התחמיץ.

pH

4.26
4.09
3.96
3.81

אוריאהEM+

EM

 EM-ZOOתורם לירידה משמעותית ב pH-הסופי של התחמיץ.

ביקורת  +אוריאה

ביקורת

יתרונות מדעיים של  EM-ZOOתחמיצים
מאפשר החמצה מהירה וירידה ב pH-תוך זמן קצר ומונע פחת מיותר בחומר היבש והאורגני.
מתקבל תחמיץ בעל מרקם מצוין עם ריח ארומטי ייחודי המשפר את הטעימות והאכילה
אצל בעלי החיים.
שומר ומשדרג את המרכיבים התזונתיים ומשפר את נעכלות החומר היבש של התחמיץ.
החיידקים והשמרים המועילים שב EM-ZOO-מפרקים חלק מהחומר האורגני שבתחמיץ לטובת
בניית גופם ,וכך מספקים לבעלי החיים תחמיץ עם זמינות גבוהה יותר של מרכיבי התזונה.
שומר על תחמיץ קר ומקטין הפסדים הנגרמים מהתחממות בתהליך ההחמצה.
משפר את רמת החלבון בתחמיץ .החיידקים והשמרים המועילים קושרים את האמוניה
וחלק מהחלבון הנמצאים באופן טבעי בירק והופכים אותם לחלבון גופם ,חלבון איכותי
עם ערך ביולוגי גבוה.
 EM-ZOOמאפשר חשיפה ארוכה של התחמיץ לאוויר ומונע קלקולים והפסדים מיותרים.
מונע התפתחות של שמרים ועובשים רעילים ושומר על איכות התחמיץ לאורך זמן.

יתרונות מוכחים בשטח
 EM-ZOOנבחן בבורות תחמיץ ברפתות ובמרכזי מזון והביא לתחמיצים איכותיים ביותר.
על ידי השימוש ב EM-ZOO-התקבל תחמיץ נקי מפטריות ,עובשים וקלקולים.
נתקבל תחמיץ נקי מרעלנים הפוגעים בבריאות בעלי החיים.
נתקבל תחמיץ קר וארומטי ,בעל מרקם וצבע אופטימלים.
על ידי השימוש ב EM-ZOO-קטן פחת החומר האורגני בתהליך ההחמצה.
 EM-ZOOתורם לשיפור משמעותי בערך האנרגטי של התחמיץ.
 EM-ZOOמעלה את רמת החלבון בתחמיץ.
השימוש ב EM-ZOO-משפר את טעימות המנה.
 EM-ZOOמביא לניצולת מירבית של המרכיבים התזונתיים במערכת העיכול של מעלי הגירה.
 EM-ZOOקל ונוח ליישום.
לאור יתרונות אלו
השימוש ב EM-ZOO-בתחמיצים
משפר את עלות המנה לבעלי החיים.
צלחות פטרי עם מזון לעובשים ,לאחר
הדגרת נוזל תחמיץ חיטה ב 300-למשך  5ימים.
 EM-ZOOמונע התפתחות של עובשים
מזיקים גם אחרי  5ימי חשיפה לאוויר!

ביקורת

EM-ZOO

מערכת יישום להרטבה ומינון

מערך ייחודי ובלעדי להרטבה ומינון במשק.
מערכת בטוחה  -לא עוד עובדים המסתובבים בין גלגלי הטרקטורים והמשאיות.
פיזור מיטבי על כל הירק הטרי.
כמות מדויקת וידועה המבטיחה את המינון הרצוי.
מערכת קלה לתיפעול.
מערכת מודולרית לפי צרכי המשק.
אפשרות להפעלה מרחוק (עד  150מ').
הרכבה ופירוק פשוטים וקלים ע"י צוות מקצועי ,ללא עלות נוספת*.
*המערכת מורכבת לימי הכנת התחמיץ בלבד.

ניסוי בתחמיץ חיטה – 2018
הטיפולים:
 – 1ביקורת
 – 2אוריאה ( 4ליטר  N 21 %ל 1-טון ירק טרי)
 1 = 0.1%( EM-ZOO – 3ליטר ,לטון ירק טרי)
 + EM-ZOO – 4אוריאה

P< 0.0001

P< 0.05

 EM-ZOOתורם לירידה משמעותית ב pH-הסופי של התחמיץ.

 EM-ZOOמקטין את התנדפות האמוניה הטבעית בירק וזאת שנוצרת
בתהליך ההחמצה ,והופך אותה לחלבון חיידקי.

P< 0.05

P - NS

חומצה לקטית גורמת לירידה מהירה של ה ,pH-הפחתה של הפסדים
בח"י וחלבון ומשפרת את טעימות התחמיץ.

 EM-ZOOמפחית היווצרות של כלל חומצות שומן נדיפות ובכך מקטין
הפסדים בתחמיץ.

P< 0.0001
 EM-ZOOמפחית התפתחות של עובשים ופטריות
וכך נוצר פחות פחמן דו חמצני.

ניסוי בתחמיץ תירס – 2017
הטיפולים:
 – 1ביקורת
 – 2אוריאה ( 4ליטר  N 21 %ל 1-טון ירק טרי)
 1 = 0.1%( EM-ZOO – 3ליטר ,לטון ירק טרי)
 + EM-ZOO – 4אוריאה

P<0.01

P< 0.0001

 EM-ZOOתורם לירידה משמעותית ב pH-הסופי של התחמיץ.

 EM-ZOOמקטין את התנדפות האמוניה הטבעית בירק וזאת שנוצרת
בתהליך ההחמצה ,והופך אותה לחלבון חיידקי.

P - NS

P< 0.0001
 EM-ZOOמפחית היווצרות של כלל חומצות שומן נדיפות ובכך מקטין
הפסדים בתחמיץ.

P< 0.0001
 EM-ZOOמפחית התפתחות של עובשים ופטריות
וכך נוצר פחות פחמן דו חמצני.

המחקר בעיצומו ויפורסם במלואו עם סיומו.

אופן השימוש ב –  EM-ZOOתחמיצים
קל ונוח לשימוש.
בטוח למשתמש  -החומר טבעי ולא מזיק.
אפשר לרסס בכל שלבי הכנת התחמיץ.
ניתן לדלל במים לנוחיות העבודה.
 EM-ZOOאינו קורוזיבי ולכן ניתן לרססו באמצעות כל מרסס.
לקבלת תוצאה מיטבית ,חשוב לרסס את השכבה העליונה של התחמיץ לפני הכיסוי הסופי.

מינון
המינון המומלץ ,על בסיס המחקרים שנערכו בארץ (במעבדה ובשטח):
 1ליטר  EM-ZOOתחמיצים ל 1 -טון ירק טרי.
תוספת אוריאה 4 :ליטר  N 21 %ל 1-טון ירק טרי.
*תוספת האוריאה מומלצת אך לא הכרחית.
**אין לערבב את ה EM-ZOOעם אוריאה אלא לתת במקביל ובנפרד.

צנצנות עם תחמיץ תירס לאחר
חשיפה לאוויר במשך  9ימים.

EM-ZOO

ביקורת

היתרון הכלכלי בשימוש ב EM-ZOO -תחמיצים
השוואת מנות לפרות חולבות:
תכולת המנה

הרכב המנה

תכולת התחמיץ

 – EM-ZOOהטכנולוגיה לכל מעלי הגירה!
מועיל ל -בקר לחלב ,בקר לבשר ,עגלים יונקים ולצאן
• מאזנים את אוכלוסיית החיידקים במערכת העיכול.
• תורמים לשיפור המערכת החיסונית.
• משפרים את ניצולת המזון.
• מקטינים תופעות של שלשולים תזונתיים.
• מייצרים אנטיביוטיקה טבעית בגוף.
• מפחיתים מקרי תחלואה ותמותה.
• מקטינים את הצורך בשימוש באנטיביוטיקה.
• מייצרים ויטמינים מסוג  Bואחרים ,נוגדי חמצון ,מינרלים זמינים ביולוגית וכו'.
• מפחיתים את רמת האמוניה בסביבת בעלי החיים.
• מסייעים ותורמים לבריאות העור.
• מונעים ומנטרלים ריחות רעים בזבל ,מיטרדים סביבתיים והתפתחות של זבובים.

 – EM-ZOOגם לעופות!
מועיל ל -מטילות ,פטמים והודים
• מאזנים את אוכלוסיית החיידקים במערכת העיכול.
• תורמים לשיפור המערכת החיסונית.
• מפחיתים תופעות של תחלואה.
• מייצרים אנטיביוטיקה טבעית בגוף ,ויטמינים מסוג  Bואחרים,
נוגדי חמצון ,מינרלים זמינים ביולוגית וכו'.
• מפחיתים את רמת האמוניה בסביבת העופות בלול.
• מסייעים ותורמים לבריאות העוף.
• מונעים ומנטרלים ריחות רעים בלשלשת ובזבל ,מיטרדים סביבתיים והתפתחות של זבובים.

לקבלת ייעוץ מקצועי נוסף נשמח לעמוד לרשותכם:
 EM-ZOOמושב טל שחר.
שרות לקוחות08-6991679 :
emzoo@em-zoo.co.il
www.em-zoo.co.il
EM ZOO Israel

