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עשוייהמוצריםואיכותהרכב

2בטבלהרחב.בתחוםלהיות
התחוםערכימובאים

הקיצוניים.
ממקורהרקיקיםהרכבי
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פריחה,התחלתבשלבמירקמ-15ו"עוקף,חלבון
מלאכותי.ייבושלאחר60מעלעד

פריחההתחלתבשלבמירקמ-9145הוא,:
מאוחר.הבשלהבשלבמירק60מעלעד

פריחההתחלתבשלבמירקמ-35יועוג,:
מאותר.הבשלהבשלבמירק45מעלעד

לק"גקלוריותמגהלחלב,נטואנרגיה
פריחההתחלתבשלבמירקמ-1.35

מאוחר.הבשלהבשלבמירק1מ-08.פחותעד
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לבדוקחשוברקיקיםמשלוחבקבלתהערמה.

מ-10%,גבוהההיאאםהלחות.שיעוראת
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ולקררו.הערמהאתלפרקחייביםלהתחמם
רצפתעלהרקיקיםפיזורידיעלייעשההקירור
מוצעכןכמומ'.כ-0.5שלבשכבהביטון

מאוחרמשלוחלפניזהחומרלהאביסלהקדים
יותר.יבש

יותרקטןלפחתצפוייםבאחסוןרקיקים

איכותקטנות.חבילותאובבלותאחסוןמאשר

למשלבאחסנה,לפחותעלולההרקיקים

יפחתוכןהקרוטן.ברמתפחיתהבעקבות

צבעםאתלרקיקיםשנותניםהקסנטופילים
הירוק.

כללחלוקתבדומהתבוצעהדקיקיםחלוקת

הכנסהידיעלאחריבשמספואחומר

המעונייניםאלההחומרים.יתרעםלמערבלת

ינסובמערבלתחלקםאוהרקיקיםבפירור

לפניאחדותדקותבמשךהרקיקיםאתלערבל

והרטובים.הלחיםהמזונותהכנסת

בעבראספסתברקיקיהשימוש
במדינתובייחודבארה"בשנה,כ-30לפני

רקארזואספסתשחתכאשרקליפורניה,
מ'))0.4%0.4%1.0רגילותקטנותבחבילות

לשחתבייחודלשחת,ריקוקמכונותפותחו
בכמויותיוצרוהאספסתרקיקיבשמש.מייבוש

בשיאהיווהםאךבשנה,טונותאלפימאותשל

הדקיקיםהאספסת.שחתמכללי-כ109עדרק

ביתרוןובלנוווהובלהלאחסוןיותרנוחיםהיו

ארוכים.למרחקיםבייחודבהובלה,עלותם

הקטנותהחבילותפיתוחעםהשנים,במהלך

יותרזולבציודלמיניהםוהבלותהדחוסות

באורךפגיעהללאוגםובהפעלהברכישה
כיוםהאספסת.ברקיקיהשימושפחתהסיבים

וחבילות.לבלותבהשוואהנפוץמוצראינםהם

מעלי-גירהמגדלייימצאועדייןאך

יתרוןשלמסיבותברקיקים,המשתמשים

חסכוןובטיפול,באיחסוןנוחותיתדמקומי,

ביתרונם.אמונהגםולעתיםאחסנהבמקום

סוסיםלהאבסתיותרנפוציםהאספסתרקיקי

העלותשלחובביםונראהקטנותהןהכמויות(

ייצואכגוןמיוחדיםלתנאיםוכןחשובה)פחות

ושםגסמזוןשחסרהליפןארה"במערבמצפון
אויחסית,הגבוההעלותםאתלשלממוכנים
בצורת.בשנתלישראלוצרפתמספרדייצוא
התנסינו,השבעיםשנותשבהתחלתלצייןיש

שחתברקיקיבשימושבישראלבהצלחה,



כ-20,000שלבכמותאספסת
בשנהטון

לשימושאזההמלצותלבן".כחול"מאספסת
קליג'רי)(ויעקבלבבנימיןלפיהיולמעלי-גירה

כלהלן:)3(
מזוןשלכמו(האספסתרקיקיניצוליעילות"

הנאבסתהמנהלהרכבבהתאםשונהאחר)גס
-חולבותלפרותהייצור.למטרתובהתאם

רבגסממזוןהיבשהחומרשיעורשבהןבמנות
שהנצילותיש-המנהמכללמ-4096-35%

המובאיםלערכיםדומהתהיהשלהם
המזוןמהווהשבהןבמנותאולם,בטבלאות.

במנההיבשהחומרמכללמ-70.5יותרהמרוכז
יותר.טובהלהיותהרקיקיםנצילותעשויה

מנותהמקבלותחולבותשלפרותאומר,הווה
רקיקיםנתינתעשויהמרוכז,מזוןשלגדושות

יותךרצוייחסלידילהביאהתערובתבמקום
טובהנצילותולידימרוכזלמזוןגסמזוןבין

שלאחדק"גהחלפתבכללה.המנהשליותך
אתמגבירהתערובתשלאחדבק"גאספסת
המקובלתלדעההסיבהוזאתהמנה,נצילות
מרוכז...ומזוןאספסתשלדומהמזיןערךבדגר

שלגדושותבמנותהנאבסיםעגליםבפיטום
במזוןזהממזוןחלקהחלפתתשפךמרוכז,מזון
תפחיתכזאתתחלופההמזון.נצילותאתגס
המזוןנצילותאתתגבירובכךההשמנה,את

חולבותפרותבהזנתמשקל...תוספתלקבלת
פתותגסמזוןשלמצומצמותבמנותהנאבסות

-במנההיבשמהחומרמ-30%-25%
מרוכז,מזוןשלגדושותמנותלכשמגישים

במקוםרקיקים)גם(גסבמזוןלהשתמשאפשר
אחדק"גכזה,במקרהמרוכז.מזוןשלתערובת

אחדק"גבמקוםיוגשיבש)חומר(גסמזוןשל
הרקיקיםיכוליםזאתהנתהמתוךתערובת.
במנה.מרוכזמזוןתערובתק"ג3עדלהחליף

בחלב,השומןשיעוריאתיגדילזהשדברסביר
מקרהבכלתנובה.מרובותפרותאצלבייחוד
במעקבמלווהלהיותהזאתהתחלופהחייבת
ברמתפגיעהאיןשאמנםלוודאכדיצמוד,

במנה.האנרגיהרמתהורדתידיעלהתנובה,
בשיעוריםהנאבסותפרותאצליאת,לעומת
מ-5098-40%יותרגס,מזוןשליחסיתגדולים

הערךאתלחשבישבמנה,היבשהחומרמכלל

כמובאהרקיקיםשלוהתחלופההמזין
בטבלאות."

אספסתבדקיקילשימושדרךכיוון
כיוםגירה,מעלילהאבסת

כדאייםהםכאשרבמנות,ייכללוהרקיקים1.
כשמאמיניםהמקובלים,המנותחישובילפי

חסרוכאשרמדומהאואמיתימוסףבערך
גסותערךלרקיקיםומייחסיםגסמזון

המרוכז.המזוןמשלגבוהה
מעלישלבמנותהאספסתרקיקישיעור2.

בעולםרחב.בתחוםלהיותעשויהגירה
משתנים,בשיעוריםבהםשימושעלידוע
מקומותישומקום.מקוםבכלהתנאיםלפי

במנה.הבלעדיהגסהמזוןאתהיוושהם
באביסתרביםנסיונותנערכועברובשנים

בייחודהשונות,אריזותיהעלאספסתשחת

בלעדיאועיקריגסמזוןכמקורשימשהכשזאת
בנושא.העבודותהאחרונות,פחתובשנים)4(.

אספסתשחתכאשרמהעבר,הניסוייםאת
עידןולפניבלעדיאועיקריגסמזוןמקורהיתה
כדלהלן.לסכםניתןהכולית,המנה

מרובהצריכהבולטתכלל,בדרךחלב:לפרות
שחתשלמאשררקיקים,בצורתשחתשליותר

במקצתטובהאושווההחלבתנובתמחבילות.
רבגוףלמשקלנטיהנמצאהלעתיםברקיקים.

השומןבאחוזרקיקים.אביסתבעקבותיותר
הפרש.נמצאלאבחלב

אודומותתוצאותכלל,בדרךבקר:לפיטום
בעליההמבתטאלרקיקים,קטןיתרוןעם

המזון.בנצילותופחותבמשקל
לשיעורשמעללומד,ניתןכלליבאופן
כ)-40%(החולבותבמנותגסמזוןשלמסויים

הגסהמזוןשיעורבהגדלתיתרוןלהיותעשוי
המזוןחשבוןעלכרקיקים,גרוס)לא(המקוצץ

מפורריםאספסתרקיקיאמנםהארוך.הגס
לפיגסבמזוןנחשבלאבהםהחלקיקיםגודל

שנערכוהרביםמהניסוייםאךמקובלים,מדדים
מזוןשלמסוייםערךלהםשישמסתברבעבר

גס.
שיעורהכללתשלומגבלותיתרונותכדאיות,

הגירה,מעליבמנותאספסתרקיקישלנמוך



אינםשולי,הואבמנההגסהמזוןכששיעור

עשויהבהםהשימושמידתמוחלטים.

איכותם(עצמםהרקיקיםלפילהשתנות

המקומייםהתנאיםבהם),החומרגסותותכונת

שלשונותהשקפותלפיואףהמנה)הדבבכולל(
בקר.תזונתומומחירפתנים

כדיבחלקואובכללגסמזוןחסדכאשד

שלההכרחיתהמינימליתהדרישהעללענות

השוניםבגיליםהשוניםלמעלי-הגירהגסמזון

מרובהחשיבותישנהמוסכם)ערךאינוזהגם(

הרקיקיםשלהחומרגסותערךמידתלהערכת

ול-ל612~28שביןמראות,הניסויתוצאות

בנוסףבביצועים.פחיתהקיימתבמנהגסמזון
לאעדייןשבומסוייםגבולישבשיעוריתכן,
נכוןהדבריהיהבביצועיםפחיתהתהיה

עלולהבעתידאךקצרה.האבסהלתקופת

מחלותכגון(בבריאותשבירהאופחיתהלהיות

וברביה.מטבוליות)

האספסת,ברקיקיהשימושזהשבמצבנראה,

אומנותעליתבססגס,במזוןגבוליותבמנות

בהאבסתיתנסהאשרהרפתןשלההאבסה
להגדיללהעדיףעשויהואבהדרגה,הרקיקים

עלכפיצויבמנההגסהמזוןשיעוראת
לעומתבדקיקים,יותרהקטניםהחלקיקים
ההתנסותאחר.גסבמזוןיותרגדוליםחלקיקים

שלבקרהכדיתוךתעשההדקיקיםבהאבסת

החסר.אתימלאושאלהמעוניניםכאשר
במזוןגבוליותבמנותהחומרגסותערךמידת

שונהלהיותעשויהוהיאברורהאינהגס
המקובליםהמדדיםבאמצעותשונים.בתנאים

גסותערךאתלקבועניתןלאכיוםהקיימים

שלמסוייםגבוליבשיעורהרקיקים.שלהחומד

ניסוילדוגמה,בביצועים.פחיתהצפויהגסמזון

42היובניסוי)5(.אילינויבאוניברסיטתשנעדך

לאחרשבועות14עדמ-2בתקופהחולבות

4.בטבלהמובאותהניסויתוצאותההמלטה.

הואאיןכימהמר,יהיההרפתןעדייןהביצועים.

בעתיד.הביצועיםלגביבטוח

סיכום
שהובאהאספסתרקיקימהותעלהידע

להתנסותלרפתןלאפשרעשויזהבמאמר

שתתברקיקיבשימושיותרמשכילבאופן

אספסת.
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