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החורף בא

גשם ,קור וממשק ההזנה
ברשימה זו סוקר ד"ר אסי קציר
בקצרה ,את ההתאמות שיש לבצע
בממשק ההזנה בזמן החורף ,הבא
עלינו לטובה .השפעות החורף על
הפרות וממשק ההזנה הן ברמת
הטמפרטורה ,הרטיבות והרוחות •
ד"ר אסי

קוצר | החקלאית

טמפרטורה

ירידת הטמפרטורה מעלה את הדרישה האנרגטית של בעלי
החיים .מקובל לחשוב כי במידה והפרות אינן חשופות לרוחות
חזקות ,וגופן נשאר יבש ,הצריכה האנרגטית עולה בצורה
מינימלית והתיקון נעשה דרך עליה קלה בצריכת המזון.

..אספקט חשוב
נוסף של הרטיבות
הוא קלקול .ברגע
שהמזון נרטב,
היכולת של עובשים
ומיקוטוקסינים
להתפתח עולה...

רטיבות

הגשמים גורמים ברוב המקרים לרטיבות המזון .ברגע שהמזון
נרטב ,כמות החומר היבש יורדת ,ז"א שהפרה מקבלת פחות
מזון מהצרכים התזונתיים האמתיים שלה .כלומר ,הרטיבות
תגרום לכך שהפרות יאכלו פחות מזון גס ,אם נוסיף לכך גם
קצב מעבר מהיר יותר ,שהוא תוצאה של הטמפרטורה הנמוכה
והעליה בכמות המזון הנאכל אנו עלולים להגיע למצבים
של תסיסה לא תקינה בכרס ואף לחמצת תת קלינית .חשוב
להבדיל בין שני מצבים :רטיבות כלל המנה בניגוד לרטיבות
מזונות שונים טרם הכנת הבליל ,כאשר בדרך כלל אנו
מתייחסים למזון הגס (שחתות ותחמיצים).

רטיבות כלל המנה

אם בדרך מהמרכז מזון ,או באבוס בגלל קירוי לא מספק,
הפתרון ברמת הממשק הוא העלאת כמות כלל המזון ,קרי
יצור או הזמנת יותר מנות.

רטיבות מזונות טרם הכנת הבליל

כאשר מזון מסוים נרטב ,יש צורך להעלות רק את החלק
שלו במנה על מנת לשמר את תכולת החומר היבש של
אותו מזון .כלל "אצבע" שניתן להשתמש בו הוא העלאת
כמות המזון בכ 10%-בהתאם לעצמת הגשמים וחשיפת
המזון למים .אספקט חשוב נוסף של הרטיבות הוא קלקול.
ברגע שהמזון נרטב ,היכולת של עובשים ומיקוטוקסינים
להתפתח עולה .בדיקה פשוטה של מראה וטמפ' המזון
בבור יכולה לתת את התשובה ,ובמידת הצורך ניתן גם
לשלוח מזונות לאנליזה מעבדתית.
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מה לעשות מחר בבוקר?

 .3העלאת כמות קירובי המזון .לבצע לפחות  6-7קירובים
ביום .לדאוג שמקרב המזון נקי (גלגלים+כף).
 .4ניקיון אבוסים יסודי פעם ביום.

 .1בדיקות שבועיות של החומר היבש בתחמיץ.
 .2משק שעובד באבוס החולבות על בסיס של שאריות ,צריך
לוודא שכמות השאריות בימי החורף זהה ,במידה ולא -
עליו להזמין עוד מנות ממרכז המזון או לחלק יותר מנות
במידה והוא מייצר לבד .משק שעובד ללא שאריות ,חייב
לשים לב שהאוכל באבוס לא נגמר מוקדם מידי ,ממשק
שבו האבוס ריק יותר משעתיים ביום הינו ממשק לקוי.

החורף מהווה אתגר לרפת .רפתנות טובה וממשק נכון יבטיחו
ברוב המקרים תוצאות טובות גם בתנאים פחות טובים.
בתקווה לחורף גשום ,שבסופו יבול גבוה ואיכותי.
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