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 חיות הם הכלבים כל האיסלאם, חוקי לפי
 במגע. אתן לבוא אסור לאדם אשר טלואות,

 הסלוקי. ?לב — זה מכלל יוצא אחד סוג רק
 באוהל לישון הורשה בטהור, הוכרז הוא

.השייך.
 הבית, שבכלבי העתיק הוא זה כלב כי

 דמותו לעזר. לו להיות האדם אילף אותם
 קירות על החקוקים בציורים כבר מופיעה
 זמן ואשר בשנער, מזמן לא שנתגלו המערות

הס לפני שנה אלפי;ם 7 עד 6ב־ מוערך ציודם
 קיהיח גסעל החוקרים מצאו הסלוקי את .פיר

 שגילן במצרים, הפירמידות שבתוך המחילות
 יווניים, כדים על שנה, 3000מ־ ליותר מגיע

 הגדול אלכסנדר עתיקים. פרסיים בציורים
 צבאיים לשרותים בהם השתמש להעריכם, ידע

 הספירה. לפני שנים 329 להודו בפלישתו
 ישראל בני אחרי ברדפו בהם השתמש פרעה

בים־סוף.
המז מן הסלוקי את שהביאו הם הצלבנים

 הגזעים כל של לאביהם היה בד, לאירופה, רח
 לבורזוי ועד הגרמני מכלב־הזאב המפורסמים,

הרוסי.
 בעל הסלוקי, לכלב כלתי־רגילה. הזנה

 וחטוב־הגוף הרגלים ארוך החום, שער־המשי
 מפורסם הוא הווה. גם אם כי עבר רק לא יש

 ריצתו מהירות בשל מעולה, ציד (ככלב
ב גבוה ומחירו לשער,), קילומטר 60—75(

 מעולה שמירה כלב גם משמש .הוא *. יותר
למ ילדים. עם יחסי־חיבד, מהרה עד ומטפח

 די־ כלבי של מספרם ביותר קטן זאת, רות
ביש 13 בארצות־הברית, 27( בעולם סלוקי
 בצרפת, הזה כמספר בערך באנגליה, 12 ראל,

 שונות> בארצות אחדים ועוד בגרמניה 2
 הזנה הדורש שבגידולם, הרב הקושי בגלל

מיו ומומחיות וירקות בשר של בלתי־רגילד,
במינה. חדת

 אחד בעולם. מאד מעטים כאלה מומחים
שטיינר. גרשון ד״ר הוא מהם

שי שטיינר ד״ר פה. ככל כשר, מנת
אוני של החקר בתחנת ווטרינרי כמדריך מש

 לארץ עלותו עם בצ׳כוסלובקיה. ברן ברסיטת
 החליט פטרייה, באניה כמעפיל ,1940 בשנת

 לדעתו שהיה הסלוקי, כלב לגידול להתמסר
 התנ״ך, בתקופת בארץ שטופח הכלבים גזע

 שמדובר פעם בכל ספר־הספרים מתכוון ואליו
 לפועל יצאה לא ההחלטה סתם. כלב על בו
 מזור, בכפר שנים, ארבע לפני שהתיישב, עד

 כל את הקדיש ארצו, מיוצאי רבים עם יחד
האצילי. הכלב לגידול מרצו

 תושבי הערבים, : להסתמך מד, על לו היה
משתמ הסלוקי, כלב את מגדלים היו הארץ,

 את הרגיש העדין הגזע איילות. לציד בו שים
 זמן תוך שלו. כבתוך הארץ באקלים עצמו
 גורי כמה שטיינר ד״ר של במשקו גדלו קצר

ה הקצבת את את פד, בכל שזללו סלוקים,
שקיבלו. המיוחדת בשר

 לאד־ כלביו את לייצא מקווה שטיינר ד״ר
 זר, למטבע מקור רק לא זה יהיה צות־חוץ.

 כמקורו ישראל, של עטרתה החזרת גם אלא
הבית. שבכלבי האצילי של הראשון

ז1ז7ג
בודו לעולם חלבון בנגב,
 גבוהות שדה־שיבלים האיכר, של לעיניו
 אך מרהיב, מראה זהו מוצף־שמש. וצפופות
 דואב: בלב מראה אותו על מסתכל החימאי

 כזד, בשדה בא השמש מאור זעיר חלק רק
 חלק רק התבואה, גידול לצורך ניצולי לכלל
ל ראוי — הגרעינים — התבועה מן זעיר

 באמת. נאכל מהם זעיר חלק ורק אדם מאכל
 של משווע ביזבוז המדע, איש של לגביו זהו,

 רחבה. ביד לנו המוענקים הטבע אוצרות
 אלפי האדם ידי על נזרקים ביומו יום מדי

 קליפות, עלים, גבעולים, שרשים, של טונות
בגידולם. קשה טרח לכן שקודם

 מצת עם להשלים יכלו לא המדע מוסדות
ה הנתונים את שינצלו גידולים חיפשו זה,

 1007־,־ב לאדם מזון יהוו מלא, ניצול טבעיים
חלקיהם. של

 החודש לירוקת. משפחתית קרבה
 שבמוסדות הגדולים מן קרנגי, מנון הודיע
 פי־ בידו שיש בארצות־הברית, המדעי החקר
 אשר צמח, בתוך שכן הפיתרון לבעייה. תדון

 האנושי, המין ידי על מאד מעט נוצל כה עד
 ומזון לאריגים צבע להכנת רק לפעמים■ שימש

 חד־תאית, אצה :הצמח חיידקים. לתרביות
 מים המכסול לירוקת משפתיה קירבה בעלת

עומדים.
: לאשפה הנזרקים חלקים כל אין באצה

של גדולה כמות המכיל אחד, תא רק לה יש

דןלר. מ־סס! למעלה : הברית בארצות *

 מנה וכן )50,־/״ — הייבוש ^(אחרי חלבון
 חומר הוא אף כלורופיל, של ראוייו^לשמה

. חשובות בריאותיות סגולות ובעל מזין
 12 בכל לשנים מתחלק האצה של תאה
 גידולה, בשיא מיד נמצאת ותרבותה שעות

 בג־דולים הרגילות קיפאון, של תקופות ללא
בתוך גדלה שהיא מאחר אחרים. חד־תאיים

וכלפיו שטיינר גרשון ד״ר
העטרת והחזרת זר מטבע

 כפור. או שרב מרוח, סובלת היא אין מים,
 שסביבה, המים מן קולטת היא מזונה את

 הפחמן דו־תחמוצת בפשטות, ממיסים, בהם
חנקן. של ותרכבות
 גס יש לאצה שעועית. לטעם דומה
 ביעילות לגדלה אפשר אי :משלד, מיגבלות
 דו־ מתנדפת בו מקום פתוחים, במיכלים
 והאצה החופשי לאויר הפחמן תחמוצת

 מיקרוסקופיים, מזיקים על־ידי להיתקף עלולה
במהירות. אותה המכלים
 את לסובב :לגדלה ביותר הטובה הדרך

רח צינורות דרך רבה במהירות התרביות
 דק פלאסטי מחומר העשויים ושטוחים, בים

 התועלת מלוא את מפיקים התאים ושקוף.
 משך לו גלויים הם אם רק השמש מאור
ל חזרה כך אחר מועברים שניה, של חלק

החשוכים. מעמקים
 ירוק צבע בעל סמיך נוזל ה״יבול״, את
 או צנטרופוגד, על־ידי לאסוף אפשר בה־ר

 אין אם מהר, להתקלקל נוטה הוא שקיעה.
ל דומה. טעמו כלשהי. בדרך אותו משמרים

לימה. שעועית טעם
 הצליח ניכר במאמץ לדונם. טון 4,5
 החומר, של קילוגרם 50 להפיק קרנגי מכון

 הוא אין המזוני. ערכו את לבדוק כדי די
 לתחילת עד לגידול. קלה שהאצת מתיימר
 על להתגבר צורך עוד יהיה המעשי הגידול

 לפתו! אפשרות שישנה ייתכן : קשיים כמה
 יהיה אפשר אותם האצה, של חדשים זנים
 יותר, גבוה בחום בית־חרושת, בתנאי לגדל

הרבייה. להמרצת שיגרום
 אנשי טוענים נוספים, שיפורים ללא גם אך

מיו אצה של טון 4,5 להפיק אפשר המכון,
 אדמה דונם מכל חלבון, שמחציתה בשת,
החל אחוז את המכילה למשל, סויה בשנה.

ב (הנופל הקטניות בין ביותר הגבוה בון
 של יבול נותנת באצה), החלבון מאחוז הרבה

 כבר המכון אנשי לשנה. לדונם קילוגרם 170
המשתר למזון, בתי־חרושת בחלומם רואים

 לאנושות: מספקים עצומים, שטחים על עים
למאכל. טוב חלבון של טונות מיליוני הרעבה

 אנשי־ בהמצאר, עניין גילו בינתיים אך
 פורייה בקרקע דלות ארצות שתי של המדע

וישראל. יפן : מדעיים בכוחות עשירות אך
 הנגב קרקע מחצית את ישראל תכסה אם

 להלכה, תוכל, אצות, במשקי־גידול השומם
כולו. העולם של החלבון תצרוכת את לספק

829 הזה העולם


