דיאטה לציפורים  -מאת ד" ר טרי מרטין
הכתבה הבאה הופיעה ביאהו  ,וחשבתי
שיכול להיות בה עניין עבור כלל המגדלים.
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ה " דיאטה הטבעית " של הציפורים
בבר איננה מתבססת על זרעים
יבשים כרכיב העיקרי .אנו מאכילים
אותן בהם רק כי זרעי הבוסר ( חצי
בשלים( אותן הן אוכלות בטבע
ירקיבו בסילו שלנו .לשם ניסיון אתם
יכולים לגדל עשבים אלו בחצר
האחורית ,ולראות באיזה שלב
ציפורי הבר יבואו לאכול אותם -
כמעט תמיד לפני שתחליטו לקטוף
אותם עבור הציפורים שלכם.
לזרעי הבוסר ערך תזונתי גבוה
הרבה יותר מזה של זרעים יבשים,
אשר בבסיסם אינם יותר מפחמימות
ושומן עם כמויות קטנות של חלבון
ארוזים יחדיו .ללא סידן ,ללא
ויטמינים ,ולאחר שגדלו באדמה
המנוצלת שנים רבות גם חסרים
חברה
ישנה
רבים.
מינרלים
באוסטרליה אשר מוכרת " זרעי
חלב  ",שהינם זרעי בוסר אשר
נקטפו לפני הבשלה מלאה והוקפאו
לצורך אכסון .באופן לא מפתיע
המחיר שלהם גבוה מאוד .זרעים
יבשים הינם זולים כל כך בחברה
המערבית ,שאנו איננו מעריכים את
הערך והמחיר של יצור מזון איכות.
הזמן הדרוש " ל " פיצוח " הגרעינים
בודאי שאינו מהווה " תעסוקה "
לציפורים ,ובנוסף זרעים יבשים הינם
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בעיקרם " מזון מהיר  ",ולכן ציפורים
הניזונות מזרעים בלבד נוטות
להשמנת יתר .ציפורים בטבע עושות
הרבה יותר מלאכול גרעינים כל
היום ,כפי שהן עושות בכלובים.
נכון שפינקים אינם " מבינים  ",ואף
אינם מזהים ,מה הן כופתיות ,אך
בבסיסן הן בדיוק אותו מזון שהן
אוכלות בכל מיקרה  -בהיותן
מבוססות על זרעים בתוספת
אלמנטים תזונתיים חיוניים .לכן
הקושי האמיתי הוא ללמד את
הציפורים לאכול אותן ,ולמצוא מקור
טוב לכופתיות איכותיות לתת להן.
כופתיות רבות אינן אידיאליות כמו
שהיצרן שלהן טוען ,ולא ניסו אותן
על מינים שונים .למרות זאת הן דרך
לשפר את התזונה מעבר לזרעים
היבשים שהינם מקור אנרגיה בלבד.
טרי
מעבר למאמר ,ברצוני להוסיף כי לאחר
ניסיונות רבים התייצבתי על מזון המבוסס
על זרעים יבשים בתוספת כופתיות  -אשר
חלקן נאכלות וחלקן נזרקות .בנוסף ,מדי
שבוע אני מוסיף בין פעם לפעמיים דרך
מי השתייה סידן נוזלי ,ומולטי ויטמין
בתוספת חומצות אמינו ומינרלים .כמובן
שמזון זה מושלם על ידי מזון ביצים יבש
שזמין תמיד בכמויות קטנות בכלי ניפרד,
ותוספת יומית של ירק או פרי .פעם אחת
בשבוע הן מקבלות בנוסף ביצה קשה
מגוררת עם הקליפה )ויותר כאשר יש
גוזלים צעירים(.
תומר ג .

כל הזכויות שמורות © תומר ג.

14/06/2006

