אני ואצה נשנה את העולם
החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר-מנשה
מחקרים ופרוייקטים העוסקים באתגרי כדור הארץ
והחקלאות בשיתוף התעשיה והקהילה

חוברת תקצירים תשעט 2019 -
עבודות גמר  5יח' בחממה האקולוגית

תוכן העניינים

תוכ

ניקוי תרכובות שנוצרות מהפירוק של סירופ דקסטרוז שבמי התמלחת של חברת גלעם בעזרת הסרטן
 Artemia Salinaהודיה מדהלה ,אולפנה כפר פינס
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אומדן רמת העמידות ליובש בקרובי הבר של השעורה על ידי שימוש בליזימטרים ואומדן אורך השורשים
לנא נזאם עתאמנה ,אבן אלהיתם
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פיתוח מכשיר למדידה רציפה של אצות הספירולינה במים
אמרי ברוש ,מבואות עירון

12

שיטות להגברת הפקה של פיגמנט כחול מאצת הספירולינה
שונר ער ,מקיף גוונים מנשה

13

שימוש באצות אולווה ( )Ulvaוספירולינה ( )Spirulinaלניקוי שפכי חקלאות ימית
אלונה פשקוב ,אלוני יצחק

14

השפעת ויטמין  Cעל גידול אצת ספירולינה
אורי שחר ,אולפנה כפר פינס

15

שיפור תהליך גידול הספירולינה בעזרת ההורמון הצמחי Brassinolide
אוראל מלכה ,אלוני יצחק

16

גידול צמחים בעלי ערך כלכלי ותזונתי על תימלחת מי ים במיהולים שונים
טליה בן ברוך ,אולפנא כפר פינס
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השפעת אצה מהונדסת גנטית המכילה הורמון גדילה על רימת זבוב החייל השחור ,והשפעת הרימה על
גדילה של דג קרפיון הנוי יובל ברמן ,מבואות עירון

18

השפעה של הזנה בפסולת אורגנית ממפעל נייר חדרה על הגדילה של רימות זבוב החייל השחור(,)BSF
והשפעת הרימות על גידול דג קרפיון הנוי (קוי) אלינה אדמובה ,כפר הנוער אלוני יצחק

19

קמח רימות כמקור חלבון חלופי לדג הזהב Carrasius auratus
יוליה גרנין ,אלוני יצחק

20

התנהגות הקשר הסימביוטי אנדומיקוריזה-אבוקדו מזן האס בתנאי מליחות נתרן כלורידית ודשן זרחתי
ברמות שונות דנייל רזיאנוב ,מבואות עירון

21

כיצד משפיעות רשתות שונות הפרוסות מעל עצי אבוקדו במטע ,על הטמפרטורה מתחתיהן?
רועי ביכלר ,מבואות עירון

22

בדיקה השוואתית  -יעילות הטיפול בחיידקים גורמי מחלות דגים בעזרת שמנים אתריים ,מול טיפול
באנטיביוטיקה ייעודית תהלה כהן ,אולפנה כפר פינס

23

3

ברכות לתלמידים ולצוות המורים והמנחים

שותפים יקרים,
מועצה אזורית מנשה הציבה את החינוך במרכז עשייתה .מחלקת החינוך רואה בתהליכי חינוך המציעים חקר
משמעותי עמוק את אחת מהמטרות החשובות בחינוך ילדינו .תהליכים אלה אותם אתם עוברים במסגרת
החממה מעידים על ההשקעה הבאה ממקום של אמונה בדרך .עבודות החקר עליהם השקעתם למידה,
מאמץ ועניין מהוות מקור גאווה לכולנו.
אני מאחלת לכולכם הצלחה בדרככם.
נועם ,אביטל וצוות המורים החוקרים והמלווים תודה רבה על העשייה באמונה בדרך.

שלכם,

שרה טויל-מנהלת מחלקת החינוך

תלמידים ,מורים ואנשי צוות יקרים,
בחווה לחינוך חקלאי נפגשתם עם עשייה חקלאית חדשנית,
המשלבת שאילת שאלות ,מחקר וחשיבה יצירתית
לצד טיפוח רוח האדם -היוצר ומפיץ הלאה את פרי מחשבתו.
בשם המינהל לחינוך התיישבותי ,המקדם את העשייה בחווה ,מאחלים לכם המשך עשייה ויצירה!

בברכה,

יואל אבני ,מפמ"ר חקלאות,
ד"ר שדאד אבו-פול ,מפקח כולל של החווה החקלאית בעין שמר
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דברי פתיחה

קוראים יקרים,

אנו מתכבדים לפרסם את תקצירי המחקרים המובילים אותם ערכו תלמידי החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין
שמר בשנות הלימודים תשע"ח-תשע"ט .2018-2019 ,מחקרים אלו מהווים את "הקטר המוביל" שלנו ,הן בהיבט של
חדשנות מדעית ,סביבתית ,חקלאית וטכנולוגית ,והן בהיבט של ההשקעה של בני הנוער ,תלמידי החממה.
המחקרים והפרויקטים המוצגים כאן הינם תולדה של שיתוף פעולה של החממה עם מפעלים ,חברות ,יזמים ,חוקרים
ומומחים .בתהליך משותף ,אשר כלל מומחי תחום ,מורים ותלמידים ,נבחרו אתגרים המעניינים את התעשיה ,את
התלמידים ואת המורים ,אתגרים בעלי השפעה וחשיבות עולמית .בתהליך שארך כשנה וחצי ,חקרו התלמידים את
האתגרים ,כשהם עוברים שלבים רבים ,מלימוד חומר הרקע ,ניסוח שאלות המחקר ותכנון הניסוי ,דרך ביצוע הניסוי (או
מספר ניסויים) ,ועד עיבוד התוצאות ,הפקת המסקנות והצגת הממצאים בפני גורמים שונים.
הקו המחבר את המחקרים אותם מבצעים תלמידי החממה הינו העיסוק באתגרי כדור הארץ .הרצון לחקור ,לגלות
ולהמציא סביב הציר המחבר חקלאות ואקולוגיה .בעת ובעונה אחת ,לחפש רעיונות ופתרונות שיאפשרו את קיום האדם
והמערכות האקולוגיות בכדור הארץ .אנו מאמינים כי דור העתיד ,בני הנוער הסקרנים ,יכולים למצוא ולהמציא את
הרעיונות המאפשרים להאכיל  10מיליארד בני אדם ולשמור על הכדור האחד שלנו.
במבט עתידי ,אנו מקווים כי בני הנוער ,החוקרים הצעירים ,יגדלו להוביל ולהנהיג באשר יבחרו ,וכי המודל המתקיים
בחממה ,המחבר בני נוער עם הקהילה לחקר אתגרים חדשניים בתחומי הסביבה והחקלאות ,ינבט במקומות נוספים
בארץ ובעולם.
ברצוני להודות לצוות המורים שהוביל את תהליכי הלמידה :ד"ר גל דישון ,תמר ביאר ,רינת לוטן ,זינא גאנם ,ארז
רבינוביץ' ואביטל גבע.
בשמי ובשם צוות החממה ,אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ,ומזמינים אתכם לחבור אלינו ולהצמיח את הרעיונות
הבאים .וכברכתו של ד"ר גל דישון ,מנהל המחקר של החממה" ,אני ואצה נשנה את העולם!"

נועם גבע
מנהל החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר
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אודות החממה

החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר ,המועצה האזורית מנשה ,הינה מרכז חינוכי חדשני ,מודל ייחודי ,בו
בני נוער מכל קשת החברה הישראלית נפגשים ,לומדים וחוקרים יחד את אתגרי כדור הארץ ,בחיבור ושיתוף פעולה עם
מומחים ,תעשיות וחוקרים .הלמידים ,מכל קשת החברה הישראלית ,עוסקים באתגרים חדשניים המשלבים חקלאות,
סביבה ,מדע וטכנולוגיה ,וביניהם ההתחממות הגלובלית ,טיפול במים ,גידול מזון ,חקלאות עירונית ,ביו-מימיקרי,
הדפסה בתלת מימד ועוד .מומחים מתעשיות ,חוקרים מהאקדמיה ומתנדבים מהקהילה משולבים בפרויקטים של
התלמידים ,ומסייעים להם להתקדם ולהצליח.
החממה מפתחת ומיישמת מודל העוסק בארבעה אתגרים מרכזיים :האתגר החינוכי – חשיבה מחדש על חינוך ,פיתוח
ויישום דרכי למידה ועיצוב סביבות הלמידה של המאה ה –  .21האתגר החברתי – יחד ,בני נוער מקהלים שונים בחברה
הישראלית ,סביב אתגרים משותפים .האתגר הקהילתי  -יצירת שיתופי פעולה בקהילה ,בתי ספר ,מפעלים ,מומחים.
האתגר הסביבתי – עיסוק באתגרי כדור הארץ ,סביבה ,מים ,אקלים ,מזון.
בחממה לומדים וחוקרים שמונה מאות תלמידים בכיתות ד'-יב ,במסגרת תכניות לימודים פורמאליות בשיתוף בתי
הספר של מנשה והסביבה ,ואחרי הצהרים במסגרת הבלתי פורמאלית במרחב החממה .גולת הכותרת של העשייה
החינוכית בחממה הנה עבודות הגמר ,בהן לוקחים חלק בכל שנה תלמידים בכיתה יא'-יב'.
החממה נוסדה על ידי האמן אביטל גבע בשנת  1977זוכה פרס משרד התרבות למפעל חיים ,וייצגה את ישראל בתערוכת
הביאנלה הבין לאומית בונציה בשנת  1993ובתערוכות נוספות בעולם .לאורך שנות פעילותה ,הצמיחה החממה אלפי
בוגרים סקרנים ,מהם אשר הקימו ומובילים כיום חברות הפועלות בתחומי ההיי-טק ,הטכנולוגיה והחקלאות ,חוקרים
הפועלים במוסדות מחקר מובילים ,אנשי חינוך ואנשי חברה.

9

ניקוי תרכובות שנוצרות מהפירוק של סירופ דקסטרוז שבמי התמלחת
של חברת גלעם בעזרת הסרטן Artemia Salina

אומדן רמת העמידות ליובש בקרובי הבר של השעורה על ידי שימוש בליזימטרים
ואומדן אורך השורשים

הודיה מדהלה ,אולפנה כפר פינס
בהנחיית סיגל לוצקי ,ובליווי דובי גפן (מפעל "גלעם")
בתמיכת החברה הכלכלית מנשה

לנא נזאם עתאמנה ,אבן אלהיתם
בהנחיית ד"ר חנן סלע (מכון הדגנים ,אונ' תל אביב) וזינא גאנם
בתמיכת יק"א בישראל

במחקרי בחנתי פתרון ביולוגי ,ידידותי
לסביבה ,לטיהור מי התמלחת של
חברת גלעם ,מהחומר האורגני,
 ,colorantעל מנת שיהיה אפשר
לשפכם בחזרה לים .סרטן הארטמיה
( )Artemia Salinaנבחן כפתרון
ביולוגי לסינון חלקיקי הcolorant-
מהשפכים מאחר והוא ניזון על ידי
סינון חומרים אורגנים מיקרוסקופיים
מהמים ,שוכן במים מלוחים ואופן
גידולו ידוע.

השעורה היא הדגן הרביעי בחשיבותו בעולם לאחר החיטה,
התירס והאורז ,ומשמשת כמזון לבעלי חיים ולתעשיית
הבירה .גם בעבר היוותה השעורה חלק משמעותי מסל מזונו
של האדם ואף נמנתה בין שבעת המינים שהשתבחה בהם
הארץ .כיום ,בגלל שינויי האקלים והתרחבות המדבור יש
צורך להשביח את השעורה לעמידות ליובש.

שאלות המחקר שנבחנו:
1 .1כיצד ישפיע ריכוז המלח במי
התמלחת על יעילות סינון חלקיקי
ה  colorantעל ידי הארטמיה (שלב  )2שבמים?
 2 .2כיצד ישפיע ריכוז ה  colorantבמי התמלחת על יעילות סינון חלקיקי ה colorantעל ידי הארטמיה (שלב ?)5
בניסוי הראשון ,הארטמיה הצעירה ,בשלב השני להתפתחותה (ארטמיה נאופלי) ,לא שרדה במי התמלחת של חברת
גלעם .אני משערת שבשלב צעיר זה להתפתחותה ,הארטמיה ,מתקשה להתמודד עם השינויים האוסמוטיים ,משום
שהאיברים ,דמויי הזימים ,המאפשרים לה לחיות במליחות גבוהה אינם מפותחים .בביקורת (הזנה בספירולינה) ,כשליש
מכמות הארטמיה שרדה וסיננה כמות גדולה מהחומר האורגני.
מתוצאות הניסוי השני ,אני מסיקה ,בזהירות רבה ,שהארטמיה הבוגרת (שלב  )5סיננה את החומר האורגני ממי התמלחת
של גלעם .בטיפולים בריכוז תמלחת  9%,6%,4%נמדדה ירידה משמעותית בריכוז ה  colorantשבמי התמלחת אך
בסוף הניסוי הארטמיה לא שרדה .אני ממליצה לחזור על הניסוי ולמדוד את שרידת הארטמיה בכל החזרות ,בכל יום.
אני ממליצה על הוספת בקר שינטר את רמת החמצן במערכת הניסוי וזאת מאחר והחומר האורגני הרב הוריד את רמת
החמצן בתמלחת הנבדקת.
מסקנתי מהניסוי השלישי היא שיש השפעה לריכוז החומר האורגני בתמלחת על השרידות ויכולת הסינון של ארטמיה
בוגרת .בטיפול שבו נמהלה התמלחת פי שניים נמדדה שרידה גבוהה של ארטמיה וירידה בריכוז ה  .colorantגידול
ארטמיה במי תמלחת מהולים פי שניים במי ברז היא השיטה המהירה והיעילה יותר להזנת הארטמיה מה colorant
שבתוכם .יישום מסקנתי תבוא לידי ביטוי בהקמת ניסוי המשך גדול ,כשני ליטרים לכל טיפול ,שיבדוק האם התוצאות
שהתקבלו זהות לתוצאות שמצאתי גם בסדר גודל כזה על מנת שיוכלו ליישמו במפעלים גדולים ,בהיקף תעשייתי.

10

אחת הדרכים לטיפוח זני שעורה עמידים ליובש היא להעביר
אליהם תכונות לעמידות ליובש ,מקרובי הבר של השעורה
הגדלים בסביבתם הטבעית בתנאי עקה (מחסור במים) .כדי
לאתר את הצמחים המתאימים ביותר יש צורך לאמוד את
רמת העמידות ליובש של צמחי שעורה מבתי גידול שונים
בארץ .ההנחה היא ,כי שעורה שגדלה במדבר תהיה מותאמת
יותר ליובש מאשר שעורה שגדלה בתנאי גידול לחים .בצמחים
הגדלים במדבר ,אמורים להימצא מנגנוני התאמה לעמידות
ליובש .מנגנונים אלו הם ברמה הפיזיולוגית של הצמח והתא
ולא ניתן לאבחן האם הם קיימים ללא גידול הצמח בתנאי
יובש .רמת היעילות של המנגנונים יכולה להשתנות בין צמח
לצמח באותו המין כתוצאה מהתאמה לתנאי הסביבה .צמחים
עמידים ליובש סוגרים בדרך כלל את הפיוניות שלהם כשלחץ
הטורגור בצמח יורד .תופעה זו מקטינה את אובדן המים מחד
אך גם יוצרת מחסור בפחמן דו חמצני הדרוש לגידול הצמח
מאידך .לכן ,צמחים שעמידים ליובש באופן זה אינם מתאימים לגידול חקלאי .אנחנו מחפשים צמחים שיסבלו לחץ
טורגור נמוך או יצליחו בעזרת מערכת שורשים ענפה לשמור על לחץ טורגור סביר גם כשהקרקע מתייבשת .צמחים אלו
לא יסגרו פיוניות בשעת עקה ולכן יוכלו להמשיך לגדול.
במחקר זה נבדקה רמת העמידות ליובש בקרובי הבר של השעורה על ידי שימוש בליזימטרים ואומדן אורך השורשים.
נחקרו האורגניזמים :שעורה תרבותית ,שעורת התבור .הצמחים נלקחו משלוש סביבות שונות :מעורת מדבר מהנגב –
נחל חצץ ,מהצפון – שעורת הצפון מבירנית ,ומהמרכז – שעורה תרבותית ,זן עלי ,מאזור החוף .ערכתי שני ניסויים :א.
ניסוי גידול חיטה ב"שרוולים" העשויים מניילון ,ובחינה של עומק ומבנה השורשים .ניסוי זה נמשך לאורך  8שבועות .ב.
ניסוי גידול חיטה בדליים ,ובחינה של קצב הדיות ,באמצעות ליזימטרים .ניסוי זה נמשך  20יום.
תוצאות המחקר הראו שמערכת השורשים של הצמח ממקור מדברי ארוכים יותר ,תכונה אותה אפשר לנסות להעביר
לשעורה תרבותית .התוצאות הראו ששעורה שמקורה במדבר מאבדת מים בדומה לשעורה התרבותית ,ובהיבט זה אין
למעשה לשעורת המדבר יתרון על השעורה התרבותית .אבל ,בגלל שבדקנו את הצמחים במצע שמחזיק הרבה מים לא
הגענו לתנאי יובש קיצוניים .יתכן כי בתנאי יובש קיצוניים התמונה תהיה שונה.
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פיתוח מכשיר למדידה רציפה של אצות הספירולינה במים

שיטות להגברת הפקה של פיגמנט כחול מאצת הספירולינה

אמרי ברוש ,מבואות עירון
בהנחיית ד"ר גל דישון ויוסף עפיף ,בליווי אלון רם.
בתמיכת חברת "סטרטסיס" ,מפעל "אמבר" ויק"א בישראל

שונר ער ,מקיף גוונים מנשה
בהנחיית ד"ר גל דישון ומארק פוליקובסקי (בי"ס פורטר ,אוניברסיטת תל אביב)
בתמיכת מפעל "אמבר"

חקלאות האצות הולכת ומתפתחת
ותופסת מקום בחזית החדשנות
החקלאית בארץ ובעולם .גידול
האצות מייצג אפשרות לחקלאות
מתקדמת בעלת תוצרים יקרי
ערך ,ללא שימוש בקרקע חקלאית
ומים שפירים ,ובכך עשוי לעזור
בהתמודדות עם אתגרים סביבתיים
של מחסור במים ובקרקע .יחד עם
זאת ,אופיה של חקלאות מיקרו-
אצות דומה לעיתים יותר לעבודה
מיקרוביולוגית מאשר לחקלאות
המסורתית ,ומחייב כלי מדידה שונים
המגיעים מעולם המעבדות .בין השאר ,מדידת צפיפות האצות ,כמעקב על קצב גידולן ,מתאפשרת בדרך כלל על ידי
לקיחת דוגמאות למעבדה ומדידה על ידי סינון ,מיקרוסקופ או ספקטרופוטומטר .שיטות אלו דורשות ציוד ,זמן ואינן
מאפשרות דגימה אוטומטית כאשר המגדל אינו באתר.

בתעשיית המזון נעשה שימוש בחומרי טעם ,ריח וצבע,
לעיתים כאלו בעלי השפעות בריאותיות מזיקות .בין חומרים
אלו ניתן למנות את צבעי המאכל הכחולים הסינטטיים
העלולים לגרום למשל למחלות נשימה .אלטרנטיבה טבעית,
ניתן למצוא בפיגמנט הכחול פיקוציאנין ,הנמצא באופן טבעי
באצות כחוליות כדוגמת ספירולינה .לפיגמנט זה ערך רב
מעבר לצביעת מזון בכחול וידועות לו תכונות רפואיות רבות.
יחד עם זאת ,גידול האצות והפקת הפיגמנט הם תהליכים
מורכבים ויקרים ומחיר הפיגמנט גבוה יחסית ,דבר הפוגע
באטרקטיביות שלו אל מול החומרים הסינטטיים.

בעבודה זו פותח מכשיר  Spirulina-meterהמאפשר מדידה רציפה של צפיפות האצות ודיווח לטלפון הנייד של
החקלאי .כחלק מתהליך הפיתוח נחקרו המאפיינים הספקטראליים של בליעת האור על ידי האצות וחומרים אחרים
הנמצאים במי הגידול ,ונמצא שהמדידה המומלצת היא באורכי הגל האדומים ולכן במכשיר נעשה שימוש ב LEDאדום
( 630ננומטר) .שתי גרסאות של המכשיר נבנו ונבחנו ונתנו תוצאות המתאימות בדיוק גבוה לתוצאות המתקבלות
ממכשיר הספקטרופוטומטר (המדידה המקובלת כיום).
אבטיפוס מכשיר ה  Spirulina-meter 2.0שתכננתי ובניתי בעזרת מדפסת תלת מימד בחממה ,מאפשר מדידת אצות
רציפה ,גישה לנתונים בכל רגע מטלפון נייד ועלות ייצורו נמוכות מ  300ש"ח .מכשיר כזה יכול לאפשר גם לחוות אצות
קטנות או מגדלים מתחילים מעקב אחר גידול האצות ואופטימיזציה לקבלת יבולים גבוהים שיסייעו לחקלאות האצות
לגדול ולשגשג.
בהמשך הפרוייקט אני ממליץ לבחון שילוב של תאורות שונות בתוך החיישן על מנת לאפשר הבחנה בין ספירולינה
לחומרים ואצות אחרות .להשקפתי ,המשך פיתוח ועיצוב המכשיר והממשק האינטרנטי שלו עשויים להפוך אותו למוצר
בעל ערך מסחרי למגדלי אצות חובבים ומסחריים.
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בעבודה זו בחנתי  3שיטות להפקת הפיגמנט (הקפאה/
הפשרה ,סוניקציה ופולסים חשמליים) וניסיון לעודד את
האצה לייצר פיגמנט רב יותר בעזרת שינוי בסוג התאורה.
תוצאות המחקר הראו כי שיטת ההפקה המוצלחת ביותר
היא סוניקציה שהביאה להפקת כמעט פי  2פיגמנט בהשוואה
לשיטות האחרות .בניסיון להגביר את ריכוז הפיגמנט באצות
במהלך גידולן נחקרה השפעת תאורה באורכי גל שונים
על ייצור הפיגמנט באצות .בהתבסס על העובדה שפיגמט
הפיקוציאנין בולע במידה רבה אור באורך גל  630ננומטר,
שיערנו כי תאורה חלשה של  LEDאדום באורך גל זה תגרום
לאצות לייצר יותר פיקוציאנין על מנת לקלוט את מירב האור האפשרי .בניגוד להשערת המחקר ,גידול האצות בתאורת
 LEDאדומה לא הובילה לייצור פיגמנט מוגבר ,אלא דווקא תאורת ה  LEDהכחולה (בערך פי  2מאשר בתאורות ה LED
המקבילות) .תוצאות אלו אינן מוסברות על ידי ( )1עצמת התאורה ( )2קצבי הגידול השונים ו ( )3ספקטרום הבליעה
של הפיגמנט ,אך בעלות פוטנציאל להובלת שיפור משמעותי בייצור הפיגמנט בעתיד .לכן אני ממליצה לערוך מחקר
נוסף שיחזור על הניסוי ובמידה שהתוצאות אכן חוזרות ,יבחן את השפעת עצמות אור שונות של  LEDכחול ואת השימוש
בתאורה זו כשלב סופי בגידול האצות שיוביל להעשרת האצות בפיקוציאנין לפני הקציר.
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שימוש באצות אולווה ( )Ulvaוספירולינה ( )Spirulinaלניקוי שפכי חקלאות ימית

השפעת ויטמין  Cעל גידול אצת ספירולינה

אלונה פשקוב ,אלוני יצחק
בהנחיית ד"ר גל דישון
בתמיכת מפעל "אמבר" ויק"א בישראל

אורי שחר ,אולפנה כפר פינס
בהנחיית ד"ר גל דישון
בתמיכת מפעל "אמבר" ויק"א בישראל

בעשרות השנים האחרונות עולה בהתמדה הביקוש לדגי
ים ובהתאם עולה הצורך בחקלאות ימית ,בים או במערכות
יבשתיות העושות שימוש במים מלוחים .הרעיון למחקר שלי
עלה מהצורך לטיהור ביולוגי של שפכי הבריכות המוזרמים אל
הים ,וברצון למצוא דרך יעילה יותר לטיהור שפכי חוות הדגים,
ולמנוע השפעות סביבתיות מזיקות לטבע.

אצת הספירולינה היא חיידק כחולי (ציאנובקטריה) ,כלומר
היא מסוגלת לבצע פוטוסינתזה ולייצר את כל מזונה בעצמה.
הספירולינה בעלת צורה של חוטים ספירליים מיקרוסקופים
וגדלה בסביבות מימיות רבות ואף בתנאי חקלאות מינימליים:
קרקע שאינה איכותית או מפרה ,וחשיפה מועטת לאור.
הספירולינה בעלת ערך תזונתי רב ונחשבת ”מזון-על“.
כמות המינרלים ,הוויטמינים ,האנטי אוקסידנטים והאנזימים
שהיא מכילה ,גדולה בהרבה מאשר במזונות אחרים .בנוסף
הספירולינה מכילה למעלה מ 57%-חלבון מלא .בשל
יתרונותיה אלו נחשבת אצה זו כבעלת פוטנציאל גבוה כמקור
חלבון איכותי להזנת בעלי חיים ,וכן היא מועמדת טובה לסיוע
בבעיות תזונה בארצות מתפתחות .בנוסף ,גידול ספירולינה
אינו דורש קרקע חקלאית ויכול להתקיים גם ללא מים שפירים,
יתרונות חשובים שהופכים אותה לבעלת השפעה סביבתית
נמוכה יחסית לגידולים אחרים המשמשים להזנת אדם
ובע"ח (כמו למשל סויה שבעבורה כורתים שטחים נרחבים
של יערות גשם) .אולם ,מחירה הגבוה של גידול הספירולינה
מקשה על יישום הגידול בקנה מידה רחב .מכאן ,שהאתגר
העיקרי להפקה והפצה של אצת הספירולינה לאנושות כולה,
הוא הקטנת והפחתת העלויות של גידולה .במחקר זה ,בדקנו
האם ויטמין  Cמשפיע על קצב גידול הספירולינה ועל צורתה.
גורמים אלו יכולים להשפיע על עלות הגידול :קצב הגידול
משפיע ישירות על התשומות ,ולגבי צורת הספירולינה  -ככל
שהיא מסולסלת יותר ,כך קל יותר לקצור אותה ,ולכן גם להיבט זה חשיבות מבחינת עלויות הייצור .במחקר ערכנו
שלושה ניסויים ,בהם בדקנו עד כמה משפיעים ריכוזים מסוימים של ויטמין  Cעל קצב הגידול של הספירולינה ,והאם
ריכוז ויטמין  Cמשפיע על צורת האצה ,כך שתהיה מסולסלת יותר .השערת המחקר הייתה כי תוספת ויטמין  Cעשויה
לסייע לגידול האצות ולשיפור רמת הסלסול שלהן.

מטרת העבודה הייתה לבחון את האפשרות לניקוי שפכים
מלוחים של ברכות דגים (שפכי חקלאות ימית) על ידי האצות
 Ulva lactucaו .Spirulina platensis-בניסויים שערכתי
נבדקה יעילות האצות בניקוי חנקות וזרחות וטווח המליחות
האפשרי לגידול האצות האלו.
בניסויים גודלו אצות  Ulvaו Spirulina-בריכוזים שונים על
מים שנלקחו מבריכת אגירת שפכים של חברת Latimeria
ורמת הזיהום בהם נמדדה לאורך הניסוי.
בניסוי הראשון ניקתה האצה  Ulvaאת המים מחנקות לחלוטין,
אך את הפוספאט לא ניקתה כמצופה .בניסוי השני ,שעסק
בטווח רמת המליחות המתאים לגידול האצה ,נמצא כי כמות
המלח האופטימלית לגידול האצה הייתה  20גרם לליטר.
בנסיון למצוא אצה שתנקה גם את שאריות הזרחות מהמים
(משימה שה  Ulvaלא ביצעה עד סופה) נבחנה יעילות הניקוי
של האצה  Spirulinaשאכן הורידה את ריכוזי החנקות והזרחות במים לערכים הקרובים ל  0מ"ג לליטר.
בעקבות תוצאות המחקר אני ממליצה על גידול האצות ספירולינה ( )Spirulinaואולווה )Ulvaכחלק מטיפול ביולוגי
בשפכי חקלאות ימית במערכת המשלבת את שתי האצות :בתחילת התהליך ניקוי ראשוני של החנקות על ידי אצת
האולווה ובהמשך התהליך ניקוי זרחות על ידי הספירולינה.
בדרך זו ניתן לנקות את המים לרמה גבוהה ביותר תוך כדי הפקת אצה בעלת ערך רב בפני עצמה .כניסוי המשך אני
ממליצה לבחון ניקוי של שפכי חקלאות ימית ,במערכת המשלבת את שתי האצות .כמו כן ניתן לשלב בדיקת ניקוי
של שפכי חקלאות ימית ומי שפכים מחוות גידול של סוגי דגים שונים המתאפיינים ברמות מליחות שונות .ניתן לתכנן
ניסוי שבו נמדד השינוי ברמות ה pH -כפונקציה של מליחות המים ובאמצעותו להסיק על השפעת רמות המליחות על
קצב הפוטוסינתזה של האצות במים תוך כדי פעילותן .בחינה כזו עשויה לאפשר הערכה של יכולת האצות לנקות מים
המתאפיינים ברמות מליחות שונות.
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תוצאות הניסוי הראשון הראו השפעה של תוספת ויטמין  Cבריכוזים מסוימים על הגידול ,עד עלייה של כ 5.5%-בקצב
הגידול .בניסויים השני והשלישי ,לא נראתה השפעה מובהקת של ויטמין  Cעל קצב גידול תרבית הספירולינה .כמו כן,
בבדיקה מורפולוגית של צורת האצה ,לא נראה כי ויטמין  Cהשפיע על סלסול הספירולינה .לפי התוצאות לא ניתן להסיק
כי ויטמין  Cמשפיע משמעותית על קצב גידול אצת הספירולינה או על צורתה ,לכן איני יכולה להמליץ עדיין על שימוש
מסחרי בשיטה זו.
עם זאת ,בעקבות תוצאות הניסוי הראשון ,אני ממליצה על המשך מחקר בכיוון זה .ייתכן כי אם הניסוי יערך על זן אחר
של הספירולינה ,כן יתרחש שינוי בתרבית הספירולינה והיקף גידולה ונוחות קצירתה יגדלו .כמו כן ,ייתכן שדווקא בתנאי
עקה תבוא לידי ביטוי השפעת הויטמין ולכן מומלץ לערוך ניסויים הבודקים תוספת ויטמין  Cלספירולינה הגדלה בתנאי
עקה.
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המחקר זכה
במקום השלישי

בתחרות "קמפוס ירוק"
של אונ' בן גוריון
לשנת 2019

שיפור תהליך גידול הספירולינה בעזרת ההורמון הצמחי Brassinolide

אוראל מלכה ,אלוני יצחק
בהנחיית ד"ר גל דישון ובליווי דני נייפלד (חברת )OliveTech
בתמיכת מפעל "אמבר" ,יק"א בישראל וחברת Olivetech
שתים מהבעיות המרכזיות העומדות
בפני האנושות כיום הינן מחסור במים
ומחסור במזון.
בעולם כורתים יערות רבים לצורך
גידול מזון להזנת בעלי חיים .כריתת
היערות מתבצעת במידה רבה על
מנת לפנות מקום לגידולי שדה כמו
סויה המשמשת כמקור חלבון מרכזי
בתערובות להזנת בעלי חיים ,דבר
הפוגע רבות בבתי הגידול של מגוון
המינים החיים ביער וגם בתהליכים
הקשורים לאקלים כדור הארץ.
אחת האפשרויות המבטיחות לצורך
אספקת חלבון להזנת בעלי חיים (במקום הגידולים הקיימים) היא אצת הספירולינה ,המכילה כ 65%חלבון .אחד
היתרונות הבולטים בגידול ספירולינה ,הוא שלגידולה אין צורך בקרקע חקלאית ,ואפשר לגדלה במקומות בהם לא
מתאפשרת חקלאות רגילה .יתרון נוסף ,שאצת הספירולינה יכולה לגדול במידה מסויימת גם במים מלוחים ובכך לחסוך
במים מתוקים (מי שתייה) .עם זאת ,גידולה במים מלוחים פחות יעיל מאשר במים מתוקים .על מנת לאפשר גידול
ספירולינה יעיל גם במים מלוחים ובכמויות גדולות בחנתי את השימוש בהורמון  .Brassinolidהורמון זה אמור לשפר
עמידות של צמחים בפני עקות (למשל עקת יובש או מליחות).
בעבודה זו בוצעו שלושה ניסוים אשר בחנו את השפעת ההורמון על גידול הספירולינה במליחויות שונות .בניסויים גודלו
האצות בתוספת ריכוזי הורמון שונים וברמות מליחות שונות ,על מנת לבחון את השפעת ההורמון על התמודדות עם
עקת מלח .תוצאות הניסויים אינן חד משמעיות ,אך עולה מהן שבתנאים מסוימים תיתכן השפעה חיובית של ההורמון
על גידול האצה (פי  2תוצרת בתוך שבועיים) .יחד עם זאת ,תוצאות אלו לא חזרו על עצמן .כמו כן לא נראתה השפעה
חיובית של תוספת ההורמון על התמודדות האצה עם מליחות אלא אפילו השפעה שלילית.
לאור תוצאות העבודה ,אני ממליץ להמשיך לחקור ולבדוק את השפעת תוספת הורמון  Brassinolidעל גידול
הספירולינה בטמפרטורות שונות (משתנה היכול להסביר את ההבדלים בין תוצאות הניסוים בעבודה זו) .בנוסף לכך
אני ממליץ לבדוק בהמשך גם את ההשפעה של  Brassinolidעל אחוז החלבון באצה.
פיצוח השפעת  Brassinolidעל גידול האצות עשוי לתרום בעתיד רבות לתעשיית גידול האצות ובכך גם להתמודדות
עם משבר המזון והמים העולמי.
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גידול צמחים בעלי ערך כלכלי ותזונתי על תימלחת מי ים במיהולים שונים

טליה בן ברוך ,אולפנא כפר פינס
בהנחיית תמר ביאר ובליווי נתן שטאל
בתמיכת החברה הכלכלית מנשה
בכדור הארץ מחסור במים מתוקים
אך עושר במקורות מים מלוחים
ומליחים.
בישראל ,מחסור במשקעים משפיע
על איכות מי התהום וגורם לירידה
באיכותם .מזהמים שמקורם בחומרי
דישון והדברה חלחלו למי התהום
ומיעוט הגשמים מנע את תחלופת
המים .בשל הזיהום ,בארות רבות
מהן נשאבו מי תהום נפסלו לשתייה.
בשנים האחרונות החל בישראל
תהליך התפלה של מי ים ושל מים
מבארות שנפסלו לשתייה .תהליך
ההתפלה מייצר מצד אחד מים נטולי מלחים אך מצד שני מייצר גם מי תמלחת מרוכזים מאד .מים אלו נחשבים כשפכים
ולכן יש צורך לטפל בהם כמו בשפכים ובעקבות הטיפול בהם ,מתייקרת עלות תהליך ההתפלה כך שתהליך ההתפלה
הופך ללא כדאי כלכלית.לפיכך קיים ערך גדול לצמצם את כמות התמלחות (לדוגמא לאדות אותם) או להשתמש בהם.
בעבודה זו חקרתי את האפשרות להפוך את מי הרכז מתמלחת מתקני התפלה של אקויפר החוף מנטל למשאב ע"י
בחינת הפוטנציאל החקלאי להקמת מערך גידול המשתמש במי התמלחת לגידול צמחי מאכל.
מערך הגידול שיוקם יהיה מערך גידול רב שלבי המתחיל במי תמלחת במליחות המינימאלית הקיימת במתקן .בכל
שלב ,ריכוז המלח עולה עקב אידוי המים וגידול חקלאי אחר מותאם למליחות מי הגידול החדשה.
במהלך גדילת הצמחים קצב אידוי המים גדל ב  30%לעומת קצב אידוי רגיל עקב אידוי מוגבר משטח פני העלה בזמן
פתיחת הפיוניות.
במחקרי מצאתי כי ניתן לגדל עגבניות ,סליקורניה ואצת דונליאלה במי תמלחת שמקורם במלח ים במיהולים שונים.
את צמח העגבניה ניתן לגדל בריכוז מלח של  5גרם לליטר .במהלך גידול העגבניה ,מתאדים מי התמלחת וריכוז המלח
במים עולה .כאשר ריכוז מליחות המים עולה ניתן לגדל במים סליקורניה בתנאים מיטביים לצמח זה במליחות של 15
גרם לליטר מלח .בסוף תהליך האידוי ניתן להשתמש בתמלחות אלו לגידול אצת דונליאלה בריכוז מלח של 40גרם
לליטר מלח.
במהלך המחקר נבדקה גם האפשרות לגדל את אצת הספירולינה אך נמצא כי אצה זו לא הצליחה להתאקלם לגידול
במי ים.
המחקר מלמד כי קיימת היתכנות לשימוש בצמחי מאכל לצמצום בעיית מי תמלחת שמקורם בהתפלת בארות
שהומלחו ,תוך ניצול המים כמשאב לגידול צמחים בעלי ערך תזונתי וכלכלי .המלצתי היא להמשיך ולמצוא צמחי מאכל
ואצות נוספות בעלות ערך למאכל ,תרופות ,קוסמטיקה ועוד ,אותן ניתן לגדל במערכות רב שלביות על מי תמלחות של
מתקני התפלה.
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המחקר זכה
במקום הראשון
בתחרות "קמפוס ירוק"
של אונ' בן גוריון
לשנת 2019

השפעת אצה מהונדסת גנטית המכילה הורמון גדילה על רימת זבוב
החייל השחור ,והשפעת הרימה על גדילה של דג קרפיון הנוי
יובל ברמן ,מבואות עירון
בהנחיית סיגל לוצקי ובליווי דורון אייזנשטאט (חברת  )TransAlgaeושחר כרמי
(חברת ביו-בי) בתמיכה של מפעל "אמבר" ,חברת "ביו-בי" ויק"א בישראל

פיתוח ענף גידול הדגים ,כמקור
חלבון לאנושות ,בעזרת שיטות
מתחום ההנדסה הגנטית ,יכול להיות
אחד הפתרונות המבטיחים לאתגר
המזון.
במחקרי השתמשתי באצה מהונדסת
בהורמון גדילה ,שהונדסה על ידי
חברת "טרנסאלג'י" ,בכדי לבחון את
האפשרות לקצר את אורך מחזור
הגידול של דג בתעשיית חקלאות
המים .האצה המהונדסת הוגשה לדג
באמצעות רימת זבוב החייל השחור.
את הרימה קיבלתי מחברת "ביו-בי".
בעזרת הרימה ניתן היה להעביר את תכונות האצה באופן מבוקר לדג .לרימה תפקיד כפול :תפקידה הראשון להעביר
את האצה המהונדסת לדג ,ותפקידה השני לשמש כמקור חלופי לקמח דגים בהזנת הדגים.
בחנתי שתי שאלות:
1 .1כיצד תשפיע האצה המהונדסת ,הנמצאת במצע הגידול ,על האורך והמסה של רימת הזבוב החייל השחור?
2 .2כיצד תשפיע הזנה ברימה ,שגדלה על מצע המכיל את האצה המהונדסת ,על המסה ,האורך והשרידות של דג
קרפיון הנוי? שאלה זו נבחנה בשתי קבוצות גודל :דגים קטנים ( 2גרם) ודגים גדולים ( 5גרם).
בהתייחס לשאלה הראשונה ,מצאתי שלא היתה השפעה של הורמון הגדילה על קצב הגידול של רימות זבוב החייל
השחור.
בהתייחס לשאלה השניה ,מצאתי הבדל מובהק בין קבוצות ההזנה רק בניסוי הזנת הדגים בקבוצת הגודל הגדולה.
תוצאה זו יכולה להעיד על השפעה של הורמון הגדילה על קצב הגידול של הדג ועל האפשרות להעביר חומרים לדגים
(כגון תרופות) דרך ההזנה ברימות .אני כותב זאת בזהירות רבה מאחר ונדרשת עבודה נוספת שתעסוק בזיהוי ההורמון
בהמולימפה של הרימה בכדי להסיק מסקנות מוצקות .לא מצאתי במחקר הבדל מובהק בין קבוצות ההזנה בניסוי
במסה הממוצעת של דג בקבוצת הגודל הקטנה .הסבר אפשרי לתוצאה זו בכך שהדגים הקטנים חוו עקה שלא אפשרה
להם להתפתח כראוי.
המלצותיי לעתיד ,לבצע את ניסוי הזנת הדגים לפרק זמן ארוך יותר (מינימום חודש) ,ולבחון סוגי דגים שונים ,בכדי
לראות האם יש השפעה שונה של ההורמון בהשוואה בין סוגי דגים .בנוסף ,ניתן לבחון הזנה עם מזון מועשר בהורמון
גדילה בטמפרטורות שונות ובמספר גדול יותר של דגים למיכל .בהתייחס לרימה ,אני ממליץ לערוך ניסוי המשך שיבחן
את כמות הורמון הגדילה בהמולימפה של הרימה שגדלה על מצע המכיל אצה מהונדסת בהורמון גדילה .זאת כצעד
בפיתוח שיטה להעברת חומרים ,כדוגמת תרופות ,בעזרת רימות לדגים.
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השפעה של הזנה בפסולת אורגנית ממפעל נייר חדרה על הגדילה של רימות זבוב
החייל השחור ( ,)BSFוהשפעת הרימות על גידול דג קרפיון הנוי (קוי)
אלינה אדמובה ,כפר הנוער אלוני יצחק
בהנחיית סיגל לוצקי ,ליווי של נתן שטאל (מפעלי נייר חדרה) ('ושחר כרמי )BioBee
בתמיכת יק"א בישראל

המחקר זכה
במקום השני
בתחרות "קמפוס ירוק"
של אונ' בן גוריון
לשנת 2019

קמח הדגים ,על אף יתרונותיו התזונתיים כמקור מזון
בחקלאות ,פוגע בסביבה הימית ,ומיוצר בתהליך מזהם ויקר
למגדל .לכן ,קיימת שאיפה לפתח ולאתר מקורות חלבון
חלופיים לקמח דגים ,ידידותיים יותר לסביבה ויקרים פחות.
אחד המקורות הנבחנים בעולם הינו רימות של זבוב החייל
השחור ( .)BSFמציאת דרך לטיפול בפסולת הרבה שמייצרת
האנושות תוך פגיעה נמוכה בסביבה היא אתגר חשוב לעתיד.
רימות יכולות להתקיים על פסולת אורגנית .מחקרי משלב
גידול של רימות על פסולת תעשייתית אורגנית של מפעל נייר
חדרה ,עם הזנת דגים בתעשייה חקלאות המים.
שתי שאלות המחקר המרכזיות שנבחנו:
1 .1כיצד משפיע הרכב מצע הגידול (פסולת אורגנית
תעשייתית ושיבולת שועל) על אורך ומסה של רימת זבוב
החייל השחור.
2 .2כיצד משפיע סוג המזון (רימות שגדלו על פסולת אורגנית
או מזון תעשייתי ,כופתיות ,קמח דגים) על אורך ,מסה
ושרידות של דג קרפיון הנוי.
בעבודתי מצאתי שהרימות שגדלו על פסולת נייר חדרה היו
נמוכות במסה הממוצעת לרימה ובאורך הממוצע לרימה
בהשוואה לקבוצת הביקורת (גידול בשיבולת שועל).
הסיבות האפשריות לכך ,לדעתי ,הן :טיב המצע מבחינת
לחות ,אוורור וצמיגות ,וחסך תזונתי כדוגמת מחסור בויטמינים או מינרל מסוים .ממצאי ניסוי הזנת הדגים הראו שהמסה
והאורך של קבוצת הדגים שניזונה מרימות ( )20%היתה גבוהה יותר בהשוואה לביקורת .בנוסף ,גם שרידותה היתה
גבוהה בהשוואה לביקורת (קמח דגים) .כמו כן ,דגי קרפיון הנוי נראו חיוניים יותר בקבוצת הזנה ברימות (טיפול) ,הן
בהתנהגות (הגיבו מהר לתנועה) והן בצבעם (צבעים חזקים יותר) בהשוואה לביקורת (קמח דגים).
בהתבסס על תוצאות הניסוי ,אני ממליצה על הזנה של דג קרפיון הנוי ברימות שגדלו על פסולת אורגנית של מצע
כדוגמת פסולת נייר חדרה (בוצה ועמילן).
מסקנתי הן שניתן לגדל רימות על פסולת אורגנית של מפעלים (כדוגמת מפעל נייר חדרה) כחלק מהתמודדות עם
אתגר הפסולת ,למרות ביצועי הגידול הנמוכים .יש מקום למחקר נוסף לשיפור טיב המצע (לחות ,אוורור) והוספת מרכיבי
מזון חיוניים .ניתן בשלב הבא להשתמש בביומסה של הרימות שגדלו על הפסולת כמקור חלבון חלופי להזנה של דגים
כדוגמת דג הנוי ,קרפיון הנוי (קוי) ובכך להתמודד עם אתגר נוסף החלפת קמח דגים ,הורדת לחץ הדגה מהאוקיינוסים
ושמירה על הסביבה הימית.
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המחקר זכה
במקום הראשון
יריד "גליליום"
ובציון לשבח
בתחרות מכון דוידסון
לשנת 2019

קמח רימות כמקור חלבון חלופי לדג הזהב Carrasius auratus

התנהגות הקשר הסימביוטי אנדומיקוריזה-אבוקדו מזן האס בתנאי מליחות
נתרן כלורידית ודשן זרחתי ברמות שונות

יוליה גרנין ,אלוני יצחק
בהנחיית סיגל לוצקי ובליווי שחר כרמי ()BioBee
בתמיכת מפעלי גרנות ,אמבר ,חברת ביו-בי ויק"א בישראל

דנייל רזיאנוב ,מבואות עירון
בהנחיית נועם גבע וארז רבינוביץ' ,ובליווי אודי גפני (אבוקדו גרנות)
ואדווה ענבר ( )GroundWorkבתמיכת מפעלי גרנות ,אבוקדו גרנות

תקציר:

אחת הבעיות המתגברות כיום
בחקלאות ,בישראל ובעולם ,הינה
עודף מלחים בקרקע .בישראל ,נגרם
עודף המלחים כתוצאה משאיבת
יתר ,דישון ושימוש במים מושבים.
במסגרת מחקר זה ,ביקשתי לבחון
פתרון אפשרי לבעיה של עודף
מלחים בקרקע בעצי אבוקדו.
הפתרון אותו חקרנו ,הינו שימוש
בפטריית מיקוריזה ,המקיימת קשר
סימביוטי עם צמחים ,המתבטא בכך
שהצמח מספק לפטרייה סוכרים
והפטרייה עוזרת לצמח לקלוט חומרי
תשמורת ומים מהקרקע לשורשים.
מטרת המחקר היתה לבדוק מה הן
ההשפעות של תנאי עקה של עודף מלח ועודף בדשן זרחתי על הקשר הסימביוטי בין מיקוריזה לבין אבוקדו מזן האס,
ועל היכולת של האבוקדו לעמוד בתנאי עקה אלו.

אוכלוסיות הדגים המאכלסות את האוקיינוסים נמצאות
בסכנה תמידית של דיג יתר .מאחר ודגים הם מקור חלבון
חשוב לאנושות הגדלה ,קיימת חשיבות לבלימת דייג
הדגים בעזרת פיתוח ענף חקלאות המים .בכדי לגדל דגים
בחקלאות מים צריך להזין אותם במזון המתאים לדרישות
התזונתיות שלהם .חקלאות המים עדיין מתבססת על הזנת
דגים במזון הכולל קמח דגים ,והלחץ על הדגה באוקיינוסים
עדיין קיים .עבודת המחקר שלי קושרת בין תחום חקלאות
המים ותחום גידול פרוקי הרגליים ותוצריהם במטרה לצמצם
את הדייג ,להיטיב עם הסביבה ולגדל בתנאים טובים דגים
למאכל אוכלוסיית האדם ההולכת וגדלה.
שאלת המחקר שלי היתה:
כיצד משפיע קמח הרימות כמקור חלבון חלופי על מסה
ושרידות של דג הזהב Carassius auratus
השערתי היתה שדגי הזהב הניזונים מדיאטה המכילה
קמח רימות יגדלו במושגים של מסה ושרידות באותה מידה
בהשוואה לדגים הניזונים מקמח דגים .זאת מאחר שקמח
הרימות הוא מקור חלבון חלופי מהחי ,כלומר מורכב מכל
חומצות האמיניות בהרכב דומה לקמח הדגים ,ומכיל גם
חומצות אמיניות חיוניות .לכן הדגים הניזונים מקמח הרימות
יגדלו באותה מידה כמו דגים הניזונים מקמח דגים.
הכנתי במעבדה את שלושת הדיאטות של ניסוי הזנת דגי הזהב .את הדיאטה הכנתי בהתאם למתכון להכנת מזון לדגים
המיועד לחוות קטנות לגידול דגים .התייעצתי עם הדיאטנית של חברת "אמבר" בכדי להכין את הדיאטה כראוי .החלפתי
רק את המרכיב החלבוני .כך הכנתי דיאטה לדגי נוי המבוססת על קמח רימות ,דיאטה המבוססת על קמח דגים ודיאטת
מיקס המכילה  50%קמח רימות ו 50%-קמח דגים .אכלסתי את הדגים במתקן 8 ,דגים לאקווריום .שקלתי את מסתו
של כל דג לפני האכלוס .אכלסתי  12אקווריומים 4 ,חזרות לכל קבוצת הזנה .לאחר  30יום סיימתי את הניסוי .תוצאות
הניסוי הראו שהגידול הרב ביותר במסה ,בגרמים ,היה של קבוצת הדגים שהוזנה בקמח רימות .לפיכך ,התוצאות עלו
על ההשערה .לא רק שדגי הזהב הניזונים מדיאטה המכילה קמח רימות גדלו במושגים של מסה ושרידות באותה מידה
בהשוואה לדגים הניזונים מקמח דגים ,אלא שהם אף גדלו יותר .ההבדל נראה מובהק .קמח הרימות נמצא כמתאים
לגידול דגי זהב ,אך הדגים היו חיוורים .הדגים הכתומים אבדו חלק מצבעם ,אשר בסוף הניסוי היה כתום חיוור .אני יכולה
להסביר תוצאה זו בהעדר פיגמנט במזון .מסקנותיי מהניסוי הן שניתן להחליף  100%של קמח הדגים בקמח רימות
בהזנת דגי הזהב ,אך כשיוצרים את הדיאטה צריך לאזן אותה .אני ממליצה בניסוי המשך להוסיף פיגמנטים למזון ובכך
לשמור ואפילו להטיב את צבע הדג.
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הניסוי נערך לאורך  200יום ,בחודשים מרץ-נובמבר  .2018הוקם מערך ניסוי ובו  48שתילי אבוקדו מזן "האס",
הותקנה מערכת השקיה מפוצלת ,ובה ארבעה מכלים ,בכל מיכל מים בהם מומסים מלח ודשן זרחתי בריכוזים שונים.
המשתנים הבלתי תלויים שנבחנו היו ריכוז הזרחן המומס וריכוז מלח השולחן המומס במי ההשקיה ,ואכלוס ראשוני
של המיקוריזה בקרקע .המשתנים התלויים :עובי הגזע ,התארכות הגבעול ,אכלוס מיקוריזה בקרקע ומדדי נוטריינטים
בעלים ובקרקע.
בטיפולים בהם התנאים של הזרחן ( )88ppmוהמלח ( )400ppmהיו סבירים ולא קיצוניים ,ניתן לראות בצורה מובהקת
לפי נתוני עובי הגזע ,יתרון לעצים שאוכלסו על ידינו במיקוריזה על אלו שלא .ככל שהתנאים נהיו פחות טובים יתרונם
של העצים שאוכלסו במיקוריזה נהייה פחות משמעותי .ברמות המלח והזרחן הגבוהות ( )188ppmוהמלח ()800ppm
– לא נראה הבדל בין העצים שאוכלסו במיקוריזה לאלו שלא במדדים הצמחיים של עצי האבוקדו .במדדי התארכות
הגבעול לא ראינו הבדלים .בבדיקות האכלוס ראינו שככול שריכוז הזרחן או הדשן עלו ובמיוחד משילוב של הריכוזים
הגבוהים ישנה פגיעה משמעותית בהתפתחות המיקוריזה בשכבת הריזוספרה של שורשי העצים.
נוכחות המיקוריזה היתה משמעותית יותר עבור התפתחות עצי האבוקדו בתנאי הגידול שאינם קיצוניים (זרחן 88ppm
מלח  .)400ppmאנו משערים שהסיבה לכך ,שבדומה לעץ גם הפטרייה נפגעת מהתנאים הקיצוניים ,ולכן אינה יכולה
לתרום לעץ .בשלב הזה לא מצאנו שמיקוריזה יכולה לעזור בהתמודדות עם תנאי קיצון של מלח בגידול האבוקדו,
כנראה בגלל השפעות המלח ואולי גם הזרחן עליה .כן ראינו שבתנאים הקיצוניים פחות הייתה לנוכחות המיקוריזה
השפעה חיובית על מדדי הצימוח הווגטטיביים של האבוקדו.
בניסוי המשך היינו רוצים לבדוק האם אפשר "לתמוך" בגידול המיקוריזה באופן מסויים כדי שתוכל להתמודד עם תנאי
קיצון ,מתוך הנחה שאם המיקוריזה חזקה ומתפקדת יש ביכולתה לעזור גם לעץ להתמודד עם תנאים אלו .במחקר
זה השתמשנו בדשן מינרלי מומס .במחקר המשך נציע לבדוק את מדדי הגידול של המיקוריזה עם אבוקדו כפונדקאי
בתנאי קיצון של מלח ( )PPM 800עם דשנים זרחניים שונים :אורגנים ,מינרליים ,מומסים ומוצקים.
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כיצד משפיעות רשתות שונות הפרוסות מעל עצי אבוקדו במטע,
על הטמפרטורה מתחתיהן?

בדיקה השוואתית  -יעילות הטיפול בחיידקים גורמי מחלות דגים בעזרת שמנים
אתריים ,מול טיפול באנטיביוטיקה ייעודית

רועי ביכלר ,מבואות עירון
בהנחיית אהוד רם ונועם גבע ,בליווי אודי גפני (אבוקדו גרנות),
חן שוורץ (מנהל ענף אבוקדו עין שמר) .בתמיכת מפעלי גרנות ,אבוקדו גרנות

תהלה כהן ,אולפנה כפר פינס
בהנחיית דני נייפלד (חברת  )OliveTechותמר ביאר

במחקר זה בחנתי השפעה של
שלושה סוגי רשתות על מטע אבוקדו,
כחלק ממחקר שדה שעורכת חברת
"אבוקדו גרנות" במטעי האבוקדו
בקיבוץ עין שמר .הרשתות הוצבו מעל
המטע ומשמשות כאמצעי הגנה מפני
קרה .מטרת המחקר להבין איזו רשת
תספק את ההגנה הטובה ביותר כנגד
קרה במטע האבוקדו .בהעדר קרה,
התמקדתי ברשת שתבצע את בקרת
המיקרו אקלים הטובה ביותר ,כלומר
זו שתחתיה תהיה הטמפ' הגבוהה
ביותר ,בדגש על שעות הלילה בהן
קר יותר .המחקר מתקשר לאתגר
החקלאי סביבתי של ייצור מזון .על פי האו"ם ,בשנת  2050 -יחיו בעולם כ 9.1 -מיליארד בני אדם .על מנת להאכיל
אוכלוסיה זו יש צורך בגידול של כ 70% -בתעשיית המזון .הגידול בתפוקה דורש פיתוח פתרונות טכנולוגיים ,שיאפשרו
הפחתה של נזקי טבע ,הגורמים לבזבוז מזון.

תקציר:

המחקר נערך במטע האבוקדו של עין שמר בחודש פברואר  . 2018נפרשו  3רשתות מעל למטע האבוקדו :רשת אלומינט,
רשת כסופה ורשת לבנה .בנוסף הוצב טיפול ביקורת ,חלקה ללא רשת כלל .בסיוע תלמידים מהחממה ומומחים בנינו
והתקנו  35חיישני טמפרטורה ופרשנו אותם ב 5 -גבהים שונים מתחת לרשתות .את הנתונים אספנו באמצעות הענן
(רשת אינטרנט) .את תוצאות המדידה השווינו עם נתונים שנאספו מחיישנים מקצועיים שמוקמו בשטח על ידי חברת
"אבוקדו גרנות".
תוצאות הניסוי מראות כי:
1 .1יש השפעה של הרשתות השונות על הטמפ' תחתיהן ,אם כי לא גבוהה (טווח של עד  2מעלות).
2 .2בטווח השעות ( 17:00-20:00משקיעת השמש) עד  ,20:00רשת האלומינט היא היעילה ביותר בבקרת מיקרו אקלים.
בשעות  21:00-22:00הרשתות הלבנה והכסופה היו היעילות ביותר.
3 .3הרשתות הלבנה והכסופה שמרו בטווח השעות  17:00-22:00על טמפ' יציבה יחסית ,סביב  10-11מעלות צלזיוס.
בטווח שעות זה צנחה הטמפ' תחת רשת האילומינט מ –  14מעלות ל  10-11מעלות .נתון זה מעניין ומזמין מחקר
המשך.
4 .4אין גובה מסוים בו הרשתות פועלות בצורה אפקטיבית יותר מגבהים אחרים באופן קבוע.
ניתוח נוסף ומעניין ,מראה כי החיישנים שהרכבנו בעצמנו סיפקו תוצאות דומות לחיישנים המקצועיים .למעשה ,ככל
שהטמפרטורה הייתה נמוכה יותר החיישנים שלנו ,הלא מקצועיים ,היו קרובים יותר לתוצאות שנמדדו בחיישנים
המקצועיים.

האנטיביוטיקה שימשה לאורך שנים כלי עבודה בידי
מגדלים לצורך מלחמה במחלות בקטריאליות .שימוש נרחב
באנטיביוטיקה בחקלאות פוגע בבריאות בני האדם ,הצומח
והחי ,מייצר בעיות למגדלים ,לסביבה ולתוצרת החקלאית.
הבעיה המרכזית בשימוש נרחב בתרופות הקיימות היא
שבתהליך אבולוציוני ,חיידקים פתוגניים פיתחו וממשיכים
לפתח עמידות כנגד התרופות הקיימות .תהליך זה חושף את
האדם ואת בעלי החיים לסכנות.
בעבודה זו בדקנו האם שימוש בשמן אתרי יכול להחליף
את השימוש באנטיביוטיקה .נבדקה השפעת השמנים
האתריים של הצמחים עץ התה (,)Melaleuca alternifolia
אורגאנו ( ,)Origanumאקליפטוס ( ,)Eucalyptusרוזמרין
( )Rosmarinus officinalisוכוסברה (Coriandrum
 ,)sativumבטווח ריכוזים שונים על גדילת חיידקיVibrio
 ,vulnificusבהשוואה לאנטיביוטיקה  Oxytetracyclineאשר
משמשת מרכיב מרכזי בכל תרופה אנטי בקטריאלית.
תוצאות הניסוי הראו כי שמן אורגאנו היה המוצלח ביותר
כחומר אנטי בקטריאלי ,כאשר עיכב את גדילת החיידקים
 Vibrio sppברמה של  100%עיכוב גדילה .לעומת זאת ,שמן
האקליפטוס כמעט לא השפיע ,שמן עץ התה ושמן הכוסברה עיכבו את גדילת החיידקים בעוצמה נמוכה מאוד רק
בריכוזי שמן גבוהים ובישום לאורך זמן ארוך יותר.
יש לציין כי שימוש בריכוזי שמן נמוכים מ 0.2% -לא השפיע באף לא אחד מהשמנים האתריים.
על מנת לדעת אם שמן האורגאנו משפיע על התפתחות המחלה בדגים יש לבצע ניסויי המשך נוספים בטיפול בדג
עצמו ,או כטיפול לאקווריום ,ולא רק בהשפעה על החיידק בצלחת פטרי ,שם הוא מבודד ממושבות חיידקים נוספות.
במהלך העבודה התנסיתי במספר שיטות עבודה ,ביניהן :זריעת חיידקים ,הכנת מצע מזון עבורם (אגר) ,שימוש בדסקיות
ספוגות בשמנים אתריים ודסקיות אנטיביוטיקה ומדידת שטח העיכוב שנוצר סביבן.

תוצאות הניסוי יכולות לשרת ,מצד אחד ,חקלאים שזקוקים לרשת שתגן על המטע שלהם מפני קרה ,ומצד שני אנשים
הבונים מערכות למדידת טמפרטורה דומה לשלי וזקוקים למידע על חיישנים בהרכבה עצמית אל מול חיישנים מקצועיים.
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תודות

ברצוננו להודות לאנשים ,הארגונים והגופים העומדים מאחורי התלמידים:
בתי הספר השותפים:
מבואות עירון ,מקיף גוונים מנשה ,כפר הנוער אלוני יצחק ,אולפנה כפר פינס ,אבן אל-הייתם באקה.

למנחים:
ד"ר גל דישון ,ד"ר חנן סלע (מכון הדגנים ,אונ' תל אביב) ,תמר ביאר ,נתן שטאל ,דני נויפלד (חברת
 ,)OliveTechד"ר בני טלטש ,סיגל לוצקי ,דובי גפן (חברת גלעם) ,אודי גפני (אבוקדו גרנות) ,חן שוורץ
(אבוקדו עין שמר) ,זינא גאנם ,אדווה ענבר ( ,)Groundworkאלון רם ,יוסף עפיף (מבואות עירון) ,מארק
פוליקובסקי (בי"ס פורטר ,אונ' תל אביב) ,דורון אייזנשטאט (חברת  )TransAlgaeושחר כרמי (חברת ביו-בי),
אודי רם ,שחר שקד (אבוקדו גרנות) ,נוגה אסטרכן ,נמרוד צור (אמבר) ,איל פריידמן (נטפים) ,איתי עברי
(לטימריה) אביטל גבע ,נועם גבע .תודה לנועם ברעם ואמילי בר-אור על העזרה בהנחיה.

למורים המלווים מבתי הספר:
גלית אשטמפקר ,תמר כצמן ,ריבי מרגלית ,יורה אלמוג ,ד"ר דורית רייספלד ,ענת מרום ,אפרת נגוסה.

לגופים הציבוריים התומכים:
מועצה אזורית מנשה ,המינהל לחינוך התישבותי ,עמותת החממה האקולוגית בעין שמר ,קיבוץ עין שמר.

לחברות ,המפעלים והיזמים התומכים בפרויקטים והמחקרים:
מפעלי גרנות ,אבוקדו גרנות ,אמבר ,מיגר ,ביו-בי ,יק"א בישראל ,החברה הכלכלית מנשה ,סטרטסיס,
גן שמואל מזון ,מצרפלס ,נטפים ,טרנסאלג'י ,Olivetech, Groundwork, Latimeria ,פלרם ,מוטס,
 ,Supplantקראוס.ABUNDANCE ,

