הבהרת תזונה
הבהרה לגבי איסור הזנה בזבל עופות בתכנית חי בריא
בתקופות בהן המרעית הופכת לקמל ,נוהגים משקי בקר לבשר בישראל לעשות שימוש בזבל עופות כמקור זול
ויעיל לחלבון בהזנה של הפרות )האמהות( במרעה .כמו כן ,במשקים רבים בישראל נעשה שימוש בזבל עופות
בשלב פיטום העגלים במטרה להוזיל את עלות מנת הפיטום.
מחקרים בעולם מצביעים על הסיכון הנובע מהזנה של בעלי חיים בזבל עופות ולפיכך ,מדינות רבות אסרו פרקטיקה
זו על פי חוק .לצערנו ,במדינת ישראל פרקטיקה זו מותרת והמדינה אינה פועלת לסייע למגדלים למציאת חלופות
הולמות.
נהלי "חי בריא" אוסרים על הזנת בעלי חיים המשווקים במסגרת תכנית "חי בריא" בחלבון מן החי ובכלל זה בזבל
עופות .יחד עם זאת ,לעת עתה ,במקרים בהם איכות המרעית ירודה ,מתירה חי בריא את הזנת הפרות (אמהות)
בזבל עופות אך אינה ממליצה על כך ובכל אופן ,לכשתימצא חלופה הולמת "חי בריא" תאסור זאת לחלוטין .למען
הסר ספק ,הפרות (האמהות) ממשקי "חי בריא" אשר הוזנו בזבל עופות לא ישווקו עם תו "חי בריא".
כדי למנוע מצב בו העגלים היונקים יאכלו זבל עופות ,חי בריא דורשת שבכל מקום בו משקים הפועלים תחת התו
מספקים לפרות (האמהות) זבל עופות וקיימת בו נוכחות של עגלים יונקים ,יספקו המשקים לעגלים מתקן קריפ
המכיל תזונה איכותית ונאותה.
הקריפ הינו מתקן המשמש להזנת עגלים בשלב הינקות במזון מוצק איכותי .השימוש בקריפ מספק יתרונות רבים
לעדר :הוא מאפשר להוריד את הלחץ מהאמהות המיניקות ומפחית את העקה של העגלים במעבר לפיטום.
ממחקרים ומעדויות של מגדלים עולה כי עגלים הצורכים מזון מוצק איכותי כבר בשלב הינקות גם עמידים יותר
למחלות.
העגלים וגם הפרות יעדיפו באופן מובהק את המזון הנמצא בקריפ על פני זבל עופות .אך בעוד הפרות לא יוכלו
להיכנס לקריפ ולצרוך ממנו ,העגלים ימנעו מצריכת זבל העופות שמחוץ לקריפ ויתמקדו בצריכת המזון האיכותי.
בשלבי הפיטום" חי בריא" אוסרת באופן מוחלט הכנסת זבל עופות לתזונת העגלים ולכן בשלב זה אין כל סיכון כי
העגל ייחשף לזבל עופות.
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