איך מזינים את הפרות והעגלות ברפת החלב
לקראת חג הפסח?
ד"ר גבי עדי
מנהל אג בעלי חיי
שירות ההדרכה והמקצוע )שה"מ(
משרד החקלאות
לקראת חג הפסח ובמהלכו מחויבות רפתות המשווקות חלב למחלבות השונות בישראל
להגיש למקנה )פרות נחלבות ,פרות בתקופת היובש ועגלות לתחלופה( מזו כשר לפסח.
לפיכ אבקש לפרט לפניכ את המזונות המותרי והאסורי ,ולתת לכ מספר טיפי
אודות המעבר למנות הפסח.

מזונות מותרי ואסורי
להל פירוט של המזונות הכשרי ,המותרי לשימוש במהל הפסח:
מזונות גסי  תחמי סורגו ותירס
שחת מגידולי קי  ויד ,פנסילריה ,דוח ,סיטריה
שחת קטניות  אפונה ,תלת ,בקיה ,אספסת
קש  תירס ,חמניות ,עגבניות ,בוטני ,סורגו
קש קטניות  בדר כלל שאריות מגידול זרעי אפונה ,תלת ,חומוס
שחמי קטניות  בדר כלל אספסת
מקורות עמילניי  גרעיני תירס ,סורגו
הערה :חיטה ,שעורה ושיבולת שועל הנקצרות בשלב הפריחה )לשחת או לתחמי ( ,יכולות
לשמש כמזו כשר לפסח בתנאי שבעת הקציר נכח בשדה משגיח מומחה מטע המחלבה.
מומל מאוד לשלב שחת חיטה כשרה לפסח ארוכת סיב במנות של פרות נחלבות ויבשות!
להל פירוט המזונות המקובלי ברפתות בישראל ,שאינ כשרי לפסח:
מזונות גסי  תחמי או שחת של דגניי ,ע דגש על חיטה ושעורה
קש  חיטה ,שיבולת שועל ,שעורה
מקורות עמילני  גרעיני חיטה ,שעורה ,שיפו ,שיבולת שועל
חומרי לוואי מתחנות הקמח  סובי ,רמולאז' חיטה ,שאריות מאפה
חשוב מאד לבצע מעבר הדרגתי!
בכרס של פרת החלב מתקיי שיווי משקל אקולוגי ,ע אוכלוסייה מיקרוביאלית יציבה :כ
 1010חיידקי )מעל  22סוגי; מעל  60מיני( לכל מיליליטר של מי כרס ,לצד פטריות
ופרוטוזואה.

חיידקי הכרס מאפשרי לפרה לנצל מקורות מזו שוני בצורה אופטימלית :ה מפרקי
את דופ התא ) (NDFשל מזונות גסי ומוצרי לוואי עתירי דופ תא )חציר ,תחמי  ,קש;
סובי ,קליפות תפוזי ,גרעיני כותנה ,גפת ועוד( ,והופכי אותה למקור אנרגיה; ה
מייצרי חלבו מיקרוביאלי בעל ער תזונתי גבוה ממקורות חנקניי )אוריאה( שאינ
חלבו ,לצורכי גדילה וריבוי; וא) מייצרי ויטמיני מקבוצת .B
חיידקי הכרס רגישי לגורמי שוני )כגו אנטיביוטיקה הניתנת דר הפה ,מחסור במזיני
מינרליי ובוויטמיני ,מנות לא מאוזנת ,שינויי במזג האוויר ושינויי  pHבכרס( ,וה
רגישי מאוד לשינויי דרמטיי בהזנה .מסיבה זו ממליצי תזונאי רבי להרגיל את
הבקר לשינוי על ידי מעבר הדרגתי ומבוקר ממנות רגילות למנות פסח .כלומר ,יש לצמצ
בהדרגה ,לאור תקופה של  75ימי ,את תכולת המרכיבי שאינ כשרי לפסח ,ובמקביל
להגדיל בהדרגה את השימוש במזונות הכשרי ,עד למעבר הסופי למנות הפסח .יש
תזונאי הממליצי על  2מעברי הדרגתיי ,של כ 3ימי כל אחד.
תזונאי המכיר היטב את מאפייני המשק ימלי על אופ המעבר למנות פסח בהתא
למרכיבי המנה הרגילה ברפת .ככל שהכמות היחסית של מרכיב שאינו כשר משמעותית
יותר ,חשיבות המעבר ההדרגתי גבוהה יותר .יש להקפיד על מעבר הדרגתי בעיקר בעגלות
הצעירות )יונקות וגמולות( ,פרות נחלבות ופרות יבשות.
שימו לב! ג החזרה למנות רגילות ע תו חג הפסח חייבת להתבצע בזהירות ובהדרגה!
יש לשי דגש מיוחד על החזרת של גרעיני עמילניי בעלי פריקות גבוהה בכרס ,כגו
חיטה ושעורה.

חג פסח כשר ושמח!

