
'טיפול במקור' - הלול המשפחתי
 הוראות הפעלה למשפחה

ברכות על הצטרפותכם לפרויקט 'טיפול במקור – 
קומפוסטר התרנגולות'. אנו בטוחים שתפיקו הנאה רבה 

מגידול התרנגולות ומהביצים. 

תכולת הלול
שלוש תרנגולות מטילות, תא לינה ומסתור 
מגשם, סולם טיפוס, ענף שינה, שוקת מים 

מחוברת למיכל, שוקת אוכל.

עזרים נלווים
פח שאריות לשיש, דלי עם תערובת מטילות, 
רסק עץ לחיפוי רצפת הלול, קש לתא ההטלה, 

יעה ממתכת לניקוי הלול. 

 התרנגולות שקטות ואינן קוראות כמו התרנגולים. 
 הן עוזרות לנו למחזר את שאריות האוכל שלנו, 

מרחיקות חרקים ורמשים ומייצרות זבל אורגני מצוין לדישון הגינה. 

 גידול תרנגולות הוא פשוט, מהנה ואינו דורש מאמץ רב. 
 יספיקו מספר דקות מדי יום להאכלה, 

בדיקת מיכל המים וניקיון מתקן השתייה.

 יחד עם זאת יש לשים לב למצבן של התרנגולות באופן יומיומי, 
כמו כל חית מחמד שמגדלים בבית.



הכנה ותפעול יומיומי

תנאים בסיסיים לפני הכנסת התרנגולות
על רצפת הלול יש לפזר שכבת רסק עץ - גם בתוך שוקת האוכל - לספיגת נוזלים 

ומניעת ריחות. בתוך תא ההטלה - שכבת קש ליצירת קן נעים. יש להציב את הלול 
במרחב מוגן ומוצל חלקית בחצר הבית. 

שתייה
שוקת המים מתמלאת עם לחיצה של התרנגולת על 

המקלון הצהוב. צריך ללמד את התרנגולות לשתות על 
ידי אחיזה בראשן ולחיצה עם מקורן על המקלון, כדי 
שיבינו איך זה עובד. חזרו על פעולה זו מספר פעמים 

במהלך הימים הראשונים ואז הן כבר ילמדו לשתות לבד.

השוקת מתמלאת מג'ריקן של חמישה ליטר המחובר 
ללול. יש לדאוג למלא את הג'ריקן כאשר המיכל מתרוקן 

ממים מעבר לחציו. יש לדאוג לניקיון השוקת מלכלוך 
פעם ביום למניעת מחלות. ניקוי מתבצע בעזרת האצבע 

או מטלית. 

מזון
התרנגולות הן חיות אוכלות-כל )אומניבוריות(. הן 

יכולות לאכול את כל שאריות המטבח המשפחתי ובכלל 
זאת ירקות ופירות, מוצרי חלב, שאריות אוכל מבושל 

כמו קטניות, פסטה או אורז ואפילו בשר ודגים. 
כדי שתהיה תנובת ביצים סדירה מומלץ לתת תוספת של 

תערובת למטילות. כ-50 ג"ר למטילה ליום )רבע כוס(. 

 ניתן לשחרר את התרנגולות בחצר הבית, בהשגחה, 
כדי שיאכלו חרקים ועשבים וישתזפו בשמש. 

השיטוט בחצר חשוב גם כדי שילקטו אבנים שעוזרות להן בעיכול האוכל ומוסיפות סידן למזון. 
במידה ולא משחררים אותן ניתן לקטוף להן עשבי בר ולתת להם סידנית בתוך כלי קטן. ניתן 

גם לתת להן לרעות על ערימת הקומפוסט שבה יש רימות, חרקים ותולעים, שיעשירו את מזונן 
בחלבון. תוספת תערובת למטילות וסידנית ניתן לרכוש אצל 'סופרי גינון' בבית שמש. 



 אין צורך להיכנס לתוך הלול לצורך איסוף הביצים. 
לתא ההטלה יש פתח עליון. 

בעונת החורף, החל מחודש נובמבר ועד לחודש פברואר, יורדת ההטלה באופן משמעותי. 
 בשל התקצרות שעות האור התרנגולות ישנות יותר ומטילות פחות. 

אל דאגה, עם בוא האביב הן יחזרו להטיל.

איסוף שאריות המזון בבית 
הפח שמונח על השיש משמש לאיסוף שאריות המזון, 
כאלה הנוצרות בזמן הכנת האוכל, שאריות מהצלחות 

לאחר הארוחה ומזון שפג תוקפו – גם מהמקרר וגם מזון 
יבש )ללא האריזה, כמובן(. פעם ביום מוציאים את הפח 

אל הלול ומאכילים את התרנגולות. 

האכלה בלול
פתחו בזהירות את דלת הלול )שלא תברח תרנגולת( 

ושפכו את השאריות לתוך מסגרת השוקת.

הטלה ואיסוף ביצים
 התרנגולות מטילות ביצה אחת ליומיים-שלושה, 

אם הן מקבלות תזונה טובה המכילה פחמימות, 
חלבונים, ירק וסידן. שאריות המזון המשפחתיות 

יספיקו להן. אם יש לכם פחות מידי בימים מסוימים 
או שאתם נוסעים למספר ימים, ניתן ואף רצוי לבקש 

השלמות מהשכנים. 

פחות אוכל=פחות ביצים.

הכנה ותפעול יומיומי )המשך(



אחת לשבוע יש לגרוף באמצעות מעדר או יעה את   •
שאריות האוכל ולהעביר אותן לתוך קומפוסטר או 

לערימה בפינה רחוקה של החצר ולכסות בחומר יבש 
)רסק עץ, עלים, עשב או דשא קצוץ וכדומה(. לאחר 

כשלושה חודשים תוכלו להשתמש בקומפוסט משובח 
מועשר בלשלשת עופות לדישון הגינה. יש לשים רסק 

עץ נקי בשוקת האוכל. 

החלפת קש בתא ההטלה.   • 
אם אתם מבחינים שהקש מלוכלך, פנו אותו מהתא 

והחליפו בקש נקי. את הקש המלוכלך הוסיפו לערמת 
 הקומפוסט. 

קש מלוכלך עשוי ללכלך את הביצים.

ניקיון ריצפה תקופתי אחת לחודש או חודשיים.   •
כאשר אתם מבחינים כי רסק העץ על רצפת הלול 
מלוכלך מאוד ו/או רטוב מאוד ולא מתייבש רצוי 

 להוציא את התרנגולות מהלול, לגרוף החוצה 
 את הרסק אל ערמת הקומפוסט 

ולהניח רסק חדש ונקי.

במהלך החורף יש להקפיד יותר על ניקיון הלול   •
ושמירה על מצע יבש.

70% מלשלשת התרנגולות מופרשת בלילה, לכן כדאי   •
להניח קרטון מתחת לענף הלינה או בתוך תא ההטלה 

מתחת לקש ולהחליפו מידי מספר ימים. 

ניקיון הלול

תרנגולת היא חיה חזקה ועמידה, ואוכלת-כל מטבעה. 
היא אינה רגישה לקור או חום במיוחד. יש לשמור על סביבה יבשה ובמידה ויש רטיבות בלול, 

 יש להחליף את המצע. היא רגישה לזיהומים במים ולכן חשוב להקפיד שהשוקת תהייה נקייה. 
אם אתם רואים תרנגולת שמתנהגת מוזר, מנוזלת או חלשה – פנו אלינו לייעוץ.



לפי הנחיות השירותים הוטרינריים יש לחסן 
תרנגולות פעם בשנה נגד מחלת הניוקאסל )מחלה 
הפוגעת בעופות ולא בבני אדם(. את החיסון ניתן 

לרכוש אצל סופרי גינון בבית שמש ועלותו לא גבוהה. 
יש לשומרו בקירור עד לשימוש. מאחר שגלולת 

החיסון שתקנו מיועדת ל-1000 תרנגולות, יש לקחת 
ממנה כמות יחסית שתתאים ללהקה שלכם. 

איך עושים את זה? 
את גלולת החיסון יש למהול ב-100CC  מים   .1

מינראלים )חצי כוס(.

2. לקחת מהנוזל המהול CC אחד )בערך רבע כפית( 
ולערבב אותו בתוך כוס מים מינראלים נקיים.

3. להגיש לשתיה לתרנגולות.

***חשוב להקפיד***
• לפני מתן החיסון יש לסגור את 

שוקת המים למספר שעות על מנת 
שהתרנגולות יהיו צמאות.

• לא לערבב את החיסון בשום פנים 
במים רגילים. הכלור שבמים הורג את 

החיידקים המוחלשים בחיסון. 

• ניתן להתארגן ביחד מספר משפחות 
 בישוב ולחסן באותו יום מאותה 

גלולת חיסון.

חיסונים



בפרויקט 'טיפול במקור' משתתפות משפחות נוספות 
מיישובכם. אנו ממליצים על שיתוף פעולה תוך-

ישובי של כל ה'מטפלים במקור'.

רכישה משותפת של שקי תערובת. תערובת נמכרת   •
 בשק של 50 ק"ג. 

אנו ממליצים לרכוש ביחד שק למספר משפחות 
ולהתחלק בו.

מומלץ לרכוש את החיסון ביחד, למהול אותו   •
ולקחת קצת לכל לול.

בכל ישוב בו יתחיל הפרויקט תציב המועצה ערמת   •
רסק עץ לשימוש התושבים לטובת ריפוד רצפת 

הלול ותא ההאכלה. 

 לשאלות ועזרה: 
 סיגל, יוזמת האנרגיה הטובה

077-5112299

 למידע נוסף על תרנגולות ואורח חייהן 
 תוכלו לקרוא באתר 

 של 'חוות לולי' בכתובת
http://www.lulyfarm.com  

שיתופי פעולה בקהילה


