המגדלים של רויאל קאנין
בפינת המגדלים נביא מדי פעם ראיון עם מגדל של גזע מיוחד.
רויאל קאנין היא המובילה העולמית במחקר על הצרכים הייחודיים של כל גזע ומגוון המזונות
הגזעיים מאפשר למגדלים להאכיל בצורה מדוייקת את הגזע שבו הוא מתמחה .המחקר
המדעי הנערך בכלביה ובחתוליה הייחודית של רויאל קאנין בצרפת מתורגם למוצר איכותי
הנבדק בארצות שונות ע"י מגדלים ספציפיים שנבחרו למטרה זו .המזונות של רויאל קאנין
מספקים את כל הרכיבים והתוספים בהתאם לגיל הכלב ולאורח חייו ומבטיחים שמירה על
איכות החיים ושמחת החיים.

מרוסיה באהבה
סיפרה אילנה רוזנטל ,רשמה אינה בלייבס
צילום :ארכיון משפ' רוזנטל
אילנה נולדה בסנט פטרסבורג וכילדה הכלב היחידי שעליו אילנה ואמה אסתמטיות ופרווה שאינה נושרת היתה הכרח ובמקרה שכזה
שמעה היה זה שבסיפור של סבא שלה; הסב ,שהיה חייל הפרווה של האירדייל והשנאוצר התאימה .לשני הגזעים יש צורך בעיצוב
בצבא האדום סיפר על כלב שהציל את חייו במלחמת הפרווה )אחת הסיבות שיביאו אותה מאוחר יותר לעשות הסבה מקצועית(.
העולם השניה .הצבא האדום עשה שימוש נרחב בכלבים את האירדיילים והשנאוצרים מורטים ,כלומר מסירים את השיער המת
וחלקם אומן לחלץ פצועים תחת אש משדה הקרב .הכלב ,ומאפשרים לחדש לצמוח .המריטה היא תהליך המחייב מיומנות והבנה.
לעיתים ההבדל בין ציון טוב מאוד למצויין
מצוייד בערכת עזרה ראשונה
קם ונופל על המריטה .אילנה מורטת בעצמה
ואלונקה היה מאתר את הפצוע ,זוחל
אליו ומושך אותו לחוף מבטחים .הסיפור
את כלביה מגיל  16ועושה זאת במקצועיות
עשה את שלו ,וכאשר אילנה הייתה בת
ובמיומנות גם כיום.
 14היא ביקשה מהוריה לקנות לה כלב.
האופי של שני הגזעים עצמאי ומלא ביטחון,
וכך מכלול התכונות של שני הגזעים שבה את
בתחילה הם סרבו אבל סבא שלא שכח
ליבה .כיום אילנה מגדלת כ 10-אירדיילים ועוד
את מצילו עודד ותמך ולבסוף סוכם שיהיה
כ 15-שנאוצרים ,רובם בתנאי גידול.
זה כלב קטן .אילנה הביאה להם תמונות
אילנה היא אחות בהכשרתה ,אמא לגבריאל
של פוקס טרייר והסבירה שכך יראה גור
האירדייל טרייר שהיא בחרה .האירדייל
ולדניאל ,ולאחר מספר שנים כאחות רחמניה
הוא גזע לעבודה ואילנה השקיעה באילופו
היא הסבה את עיסוקה וכיום היא ספרית כלבים
ובהצגתו בתחרויות ותערוכות .אמנם
ועוזרת לווטרינר.
בתערוכות יופי הוא לא היה מוצלח כל כך
קוי הגידול של נסלנלד מוקפדים; האירדיילים
הגיעו מפינלנד ,ובמקורם מקווים אנגליים.
אך הישגיו המרשימים ככלב עבודה הפכו
השנאוצרים הגיעו מאיטליה מבית הגידול
אותו לכלב הרבעות מבוקש .עברו  5שנים
המפורסם  .Scedirהתוכנית הגידולית של
וגם אחותה הקטנה של אילנה ביקשה כלב.
אילנה בנויה על השארת נקבות והרבעתן בחו“ל
בדמי הרבעה שאילנה קיבלה עבור אחת
שקל אוף נסלנד ,כלב מגידול של אילנה שגר ברוסיה,
עם כלבים מטיפוס נכון ומתאים המגיעים
ההרבעות שביצע האירדייל שלה ,רכשה
מצטיין גם בתערוכות וגם בתחרויות אילוף
אילנה גורת שנאוצר ננסי שחור כסף ,נקבה
מקווי דם רצויים .בצורה כזו כל הרבעה מביאה
שהשתתפה בתערוכות רבות.
קוים חדשים ומאפשרת פתיחת הגידול למירב

Business with pleasure
נס על תקן השושבין בחתונתם
של אילנה ומרק ברוסיה
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ב 1992-אילנה עלתה לישראל מצויידת
בשנאוצרית ננסית מגידולה )בת של הכלבה
שנשארה ברוסיה עם אחותה הצעירה(.
האירדייל הראשון שלה מת בשיבה טובה,
ובשנת  1995הגיע לארץ Big Ladys
” ,Businessmanנס“ בפי ידידיו ,אירדייל
טרייר מבית גידול פיני משובח .האירדייל
הנמרץ היה גם ההשראה מאחרי שמו של
בית הגידול ”נסלנד“.
אילנה בחרה באיירדלים ובשנאוצרים בשל
פרוותם ,קשיחה ומקורזלת באיירדלים
וזיפית בשנאוצרים ,שני סוגי הפרווה אינם
נושרים כפי שניתן למצוא בגזעים אחרים.

דו-ירחון בהוצאת בית ארז  -חוות מילטין בע"מ

נובל אימפרס אוף נסלנד ,בעלים סבטלנה
דמיטרייב ,אלוף ישראל ,בולגריה,
סרביה ,קפריסין,
רומניה
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המגדלים של רויאל קאנין

האירדייל מקורו מעמק האייר שבחבל יורקשייר ,אנגליה .בתור הגזע
הגדול ביותר מבין כל גזעי הטרייר )קב‘  ( 3נחשב ”למלך“ הקבוצה.
במקורו יועד לציד בונים לאורך גדות הנהר .הבונה הוא מכרסם
גדול שבכוח שיניו לכרות עצים גבוהי קומה ועל כן האירידייל פותח
להיות חזק ,אתלטי ,זריז ונחוש .למרות גודלו הבינוני ,יכולותיו
הגופניות ,פיקחותו ,אופיו השש לעבוד וקשיחותו הפכו אותו לכלב
עבודה מבוקש ורבים מבני מינו משמשים בתפקידי שיטור ועבודה
בקרב כוחות הביטחון ,בעיקר באיים הבריטיים.

השנאוצר הננסי שחור כסף הצטרף אל הצבעים המוכרים של הגזע
בשנות השישים .הפרווה השחורה עם הסימנוים הבהירים היא אחת
הצורות היפות של הגזע ואכן אוהדים רבים לו .בארץ פעל בית גידול
מעולה לשנאוצר ננסי שחור כסף בר-לוז  -בבעלותו של חיים שקדי
ז"ל שחלק נכבד לו בהתפתחות הגזע גם בעולם אנו נקווה שאילנה
תשחזר את ההישגים של בר-לוז ותשיב עטרה ליושנה.
שדווקא הצליח בתערוכות הוגדר כבעל אגן  cולא
הוכנס למעגל ההרבעות“.

האפשרויות .אילנה אינה מאמינה שיש טעם
להשקיע ביבוא זכר מחו“ל מאחר ובמדינה קטנה
כמו ישראל הזכר ימצה את עצמו תוך פרק זמן
קצר ולא יצדיק את ההשקעה.
מבחינה גנטית אילנה שמה דגש על איתור וניטור
מוקדם של בעיות גנטיות; מלבד צילומי אגן ,כל
הכלבים עוברים בדיקת עיניים )לבדיקת ניוון
הרשתית( ופטלה לוקסציה )בעיה אורתופדית
במפרק המרפק והברך( לשנאוצרים" .בגנטיקה
אין הנחות" ,אומרת אילנה“ ,אחד האירדיילים

 SCEDIR MELANIEGRIFFITHכלבת יבוא מאיטליה
ממנה התחילה אילנה גידול בארץ

אילנה מציגה ומשתתפת בתערוכות רבות בארץ
ובחו“ל ורשימת ההישגים מרשימה; סגן אלוף
אירופה צעיר ,אלופים של מדינות רבות ומנצחי
תערוכות בארץ ובחו“ל .בשנים אחרונות מספר
בתי גידול וותיקים פנו לאילנה וקנו ממנה גורות
)גם אירדיילים וגם שנאוצרים( ושילבו אותן
בגידול שלהם .צאצאים של כלבות אלו מנצחים
כיום בתערוכות רבות ברחבי העולם.

מה אוכלים הכלבים של אילנה :האירדיילים אוכלים רויאל קאנין מדיום על פי הגיל .המזון
מאוזן ומעניק להם את החיוניות המאפיינת את הגזע .זהו גזע ”שלא נגמרת לו הבטריה“
והאנרגיה שהוא צורך מקבלת מענה מצויין .השנאוצרים קיבלו עד לאחרונה את מזונות
המיני של רויאל קאנין .בשנה האחרונה עברה אילנה להאכיל במזון המיוחד לגזע שנאוצר
ננסי והתוצאות בהחלט מרשימות!
מה אוכלים הגורים והאם המניקה" :כמו בספר" ,אומרת אילנה" .האם מקבלת את הHT-
 42dוהגורים מגיל  3שבועות עוברים לסטרטר בתוספת שימורי רקברי .לפעמים יש צורך
בתוספת של חלב אם ואז בשבועיים הראשונים אני מכינה לגורים תחליף חלב של רויאל
קאנין ,והתוצאות מצויינות".
מי יכול לקנות גור :אירדייל טרייר אינו מתאים לכל אחד .זהו כלב עם אופי ולמרות שאינו
מרשים בגודלו או בעוצמתו זהו כלב עבודה חזק הדורש בעלים היכולים לעמוד מולו.
השנאוצרים הננסיים לעומת זאת הם הכלבים המושלמים למשפחה ,קטנים בגודל אך
גדולים באופי ,קלים מאוד לאילוף ,מסתדרים נהדר עם ילדים וגבריאל ) (11ודניאל )(6
מסתדרים אתם נהדר .השנאוצרים עירניים מאוד בעלי יצר שמירה מפותח מאוד  -חיסרון
לבעלי שכנים רגישים...
טיפוח הכלבים :שני הגזעים דורשים טיפוח ומריטה .הפרווה הזיפית אינה נושרת וסירוק
והוצאה של הפרווה התחתית בתקופת המעבר תשאיר את הבית נקי .אילנה משתמשת
בתכשירי איב סן ברנרד ומורטת את כלביה בעצמה .מדי חודש כל הכלבים ללא יוצא מן
הכלל מקבלים טיפול בפרונטליין.
 - 2001מנצחת בתחרות זוגות בתערוכה בינ"ל בקפריסין

אילנה רוזנטל היא יו“ר החוג הישראלי לשנאוצר ,אחות מוסמכת במקצועה וספרית כלבים.
לפרטים נוספים 052-2568356
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