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 תקציר
מינים  580-בענף חקלאות המים מגדלים ברחבי העולם כ בענף חקלאות המים.במחקרי חקרתי אתגר מרכזי 

גים, סרטנים, רכיכות ואצות. ענף זה מתפתח מאוד וקיים גם בקרב ענף משגשג זה עוסק בגידול של ד .ימיים

קמח . בענף זה מאכילים את הדגים בקמח דגיםחקלאים עניים במדינות מתפתחות וגם במדינות מפותחות. 

בשנים האחרונות אחוז גידול הדגים על ידי ייבוש וטחינה של דגים הנתפסים בדיג מסחרי.  מתקבלדגים 

 .בענף חקלאות המיםשבעוד כמה שנים לא יהיה במה להאכיל את הדגים  ויתכןעולה על אחוז ציד הדגים 

 מזיק לסביבה. (דיג יתר)דגים ציד ה נוסף,ב

 :שתי מטרותלמחקרי 

 בתעשייה הכנת קמח הדגים יחסוך בהוצאות ש, לקמח הדגים בחינת מקור חלופי חלקי ,הראשונה -

 . ויפתור את בעיית אחוזי הייצור לעומת אחוזי הציד

ורכס  גוף)הדג על איכות הצבע  כמקור לפיגמנט במזוןבחינת השפעת תוספת אצת אולווה  ,יההשני -

 של דג הדניס. (בין העיניים

 :המחקר שלי היואלות ש

 על תאית )אולווה( ושמן שמקורו מרימות זבוב החייל השחור-כיצד משפיעה ההזנה באצה רב .1

 ?צבע )פיגמנט( של דג הספרוס הזהובאורך, גובה, אחוז השרידה, ועל הה

זון )אכילה, טעימה ופליטת לתגובת הדגים למדגי הדניס המוגש למזון  מהו נקשר בין הרכב .2
 .(המזון

נמצא הבדל מובהק באורך הממוצע של דג הדניס בין קבוצות הטיפול, הזנה באצה אולווה ושמן דגים לא 

לבין גבוהו  הבדל בין הגובה הממוצע לדג בקבוצת הביקורתנמצא   לקבוצת הביקורת, הזנה בקמח דגים.

האולווה בקבוצת הטיפול שכללה את אצת  (יותר גבוה)הצבע האדום היה שונה ערך בקבוצת הטיפול. 

ותו קצב גידול שהדג יגדל באשיערתי איששו חלקית את השערתי. תוצאות ה בהשוואה לקבוצת הביקורת.

לתוצאה הוא הרכב החומרים אפשרי הסבר לא תמכו בהשערתי.  (גובה הדג)והתוצאות  בטיפול ובביקורת

ושמן דגים, לא תאם חלקית את הצורך אחוז האולווה  והרכב החומרים בקבוצת הטיפול,יתכן במזון. 

לכך הוא סבר ה תאמו את השערתי. (רכס בין העיניים)איכות הצבע של הדג וצאות ת התזונתי של דג הדניס.

   הקיים באצת האולווה על איכות הצבע של הדניס. (פיגמנטים)השפעת הצבען 

ודג הדניס הוא דג טורף הוא אינו קיימת חשיבות בהוספת קמח האולווה למזון כתוסף מזון בלבד. מאחר 

אולווה. לכן הרכבת המזון חייבת להיות מאוזנת. הייתי ממליץ לבצע ניסוי המשך אצת המותאם לאכילת 

ת איכות הצבע של הדג, ולעבור להזנה בקמח רימות אבכמויות נמוכות של אולווה וספיר ולינה בכדי להעלות 

. קמח רימות מקורו מהחי לכן יכול מאוד להתאים ושמן רימות בתוספת חומצות שומן רב בלתי רוויות

 . להזנה של דג הדניס בתעשייה
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 פרק א. מבוא וסקירת ספרות:

 . בעיית המחקר1פרק א.

קמח דגים משמש כמרכיב העיקרי במזון הדגים בענף חקלאות המים.  קמח הדגים משמש כמקור חלבון 

 (1העיקרי בשביל הדגים. בענף חקלאות המים ישנו מחסור בקמח דגים והמחסור הולך וגדל )איור 

.(FAO , 2018) ( לי הדגיםארגון מגד , 2003) 

עקרונות תהליך הכנת קמח הדגים הם ציד דגים ייבוש הדגים וטחינת הדגים עד קבלת קמח הדגים, כתוצאה 

מכך אחוז הדגים הולך וקטן ולאט לאט במהלך השנים אחוז ייצור קמח הדגים עולה על אחוז ציד הדגים 

 (. 2003( )ארגון מגדלי הדגים, FAO  ,2018) (1)איור 

י בא לבחון את האפשרות להתמודד עם הבעיה הזו בכך שיספק תחליף לקמח הדגים הנוכחי, המחקר של

  .וגם יחסוך בהוצאות על הכנת קמח הדגים ויפתור את בעיית אחוזי הייצור לעומת אחוזי הציד

 

 . מבוא2פרק א.

י. ענף משגשג זה מינים ימיים המייצגים שפע של גיוון גנט 580-בענף חקלאות המים מגדלים ברחבי העולם כ

עוסק בגידול של דגים, סרטנים, רכיכות ואצות. ענף זה מתפתח מאוד וקיים גם בקרב חקלאים עניים 

במדינות מתפתחות וגם במדינות מפותחות. ענף גידול האצות בתחום חקלאות המים הולך וגדל. האצות  

ונות )מזון, תרופות(  ובייצור תורמות לענף חקלאות המים בערכן התזונתי,  יישומן האפשרי בתעשיות ש

מיליון טון דגים לעומת זאת אחוז  90.91אחוז ציד הדגים עומד על  2016פרנסה לעובדים בתחום. נכון לשנת 

 (. 2003( )ארגון מגדלי הדגים, FAO  ,2018( )1מיליון טון דגים )איור  80.03ייצור חקלאות המים עומד על 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ת אחוז ציד עולמי של דגים לעומת אחוז ייצור בתעשיית חקלאות המים. האיור מציג א1איור 

. (FAO , 2018) 

 (. FAO ,2001מזון הדגים בתעשיית חקלאות המים מבוססת כיום על קמח דגים )

קמח דגים הוא מזון המתקבל על ידי ייבוש וטחינה של דגים הנתפסים בדיג מסחרי. לדגים אלו אין ערך 

 שמשים כחומר גלם לקמח הדגים.מסחרי גבוה לכן הם מ

קמח הדגים מוגדר כמוצר מוצק מתקבל על ידי הוצאת חלק מהמים וחלק גדול או את כל השמן מן הדגים 

 (.FAO ,2001תלוי באיכות הדגים. קמח הדגים נמכר לרוב בצורת אבקה )

 לקמח דגים חסרונות ויתרונות.
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דגים, שלל דייג, המשמשים לקמח דגים הולך : ישנה  כמות מוגבלת של חסרונות בתעשיית קמח הדגים

 ומתמעט בעוד שהתעשייה הצורכת קמח דגים הולכת וגדלה. 

קיימת פגיעה במערכת האקולוגית הימית.  דיג הדגים המשמשים כחומר גלם לקמח דגים הוא דיג יתר הפוגע 

 מטיבי.במחזור החיים והרבייה של הדגים ואינו מאפשר להם להתרבות בקצב רביית דגים נור

 היחס בין זמינות המוצר לביקושו בתעשייה גורם לקמח דגים להתיקר.

: קמח דגים מגלם בתוכו את הערכים התזונתיים שמגדלי הדגים צריכים כדי יתרונות בתעשיית קמח הדגים

 (. 1להזין דגים. קיים בו את ריכוז החלבון המתאים, ויחס מתאים של חומצות אמיניות מהחי )טבלה 

 התחילו להשתמש במזונות מעובדים באקסטורזיה 1999גים בישראל התבצע מהפך. מאז בהזנת הד

)אקסטרוזיה היא סוג של עיצוב בו חומר בסיסי, לרוב מטיל מתכת, באורך וחתך מסוימים, מאולץ, 

 , לעבור דרך גוף בעל שטח חתך קטן יותר. בדרך זו מתקבל שטח חתך חדש.(רגולעבאמצעות דחיסה או 

בגידול דגי מים  1999בשימוש מאסיבי מה שהוביל לשינוי משמעותי בכל ממשק ההזנה שהיה נהוג עד ל  

 מתוקים בישראל 

יש צרכים תזונתיים לכל סוג דג קיים תפריט מזון ייחודי  המאפיין אותו. זאת מכיוון שלדגים מסוגים שונים 

 (. 2003ייחודיים לגידולם )ארגון מגדלי הדגים, 

 הגורמים הידועים המשפיעים על הבחירה של סוג המזון  הוא סוג הדג. וכמותו נקבעת על פי:

 מסת הדג  ●

 צפיפות הדגים לנפח המים  ●

 טמפרטורת המים ●

 

 (FAO, 2001)פרופיל חומצות האמינו בקמח דגים  . 1טבלה 
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, המכונה דניס, שייך למערכת המיתרניים, מחלקת מקריני סנפיר, סדרת Sparus aurata  זהוב, דג ספרוס

דקראים, משפחת ספרוסים. דג ספרוס הזהב  הוא דג מי ים הנפוץ בים התיכון, בים השחור, ובמזרח 

  (fishbase, 2018). האוקיינוס האטלנטי

ארץ והוא מבין הדגים המשובחים ביותר בארצות דג ספרוס זהוב הוא הדג החשוב ביותר בחקלאות ימית ב

 הים התיכון.

 בים הוא חי בחופים רדודים  הוא ניזון מרכיכות וגם מסרטנים בצורה פחותה מה שהופך את הדג לדג טורף.

גוף הדג גבוה ופחוס, צד הגוף שלו מכוסה בקשקשים עגולים וגדולים הגב בצבע אפור , כחול וכל שאר הגוף 

העיניים של הדג מכוסה בקו זהוב הנמתח מעין לעין ןמכן שמו.  לספרוס לסת בעלת שיניים  בצבע כסף. רכס

מפותחות, ארבעה ניבים בלסת העליונה ושישה ניבים בלסת התחתונה ושתי שורות של שיניים טוחנות 

ל ס"מ. משקלו יכו 30- 20ס"מ אבל נע בדרך כלל בין  50במאחורה של הלסת האורך שלו יכול להגיע עד 

 ק"ג.  2להגיע עד 

דג הדניס מגיע לבגרות מינית בגיל שנה.  כל הזכרים מתחילים את המהפך שלהם מזכרים לנקבות 

 בהדרגתיות בתוך שלוש שנים, בתנאי שבי אחוז שינוי המין הופך לאיטי יותר.

 .protandric hermaphroditism.הליך זה נקרא 

רחב המחייה שלהם ועוזבים לים הפתוח לצורך רבייה הם בחודש נובמבר דגי הדניס הבוגרים עוזבים את מ

 (. FAO ,2019אפריל )-חוזרים עם דגיגים בחודשי מרץ

הדגים נלקחו מימת ברדוויל והותאמו  70שילוב דגי ספארוס זהוב בענף חקלאות המים בארץ החל בשנות ה 

הדגים בכל ימות השנה,  לחיים בכלובים צפים במפרץ אילת מה שהתהליך הזה עשה הוא לאפשר רבייה של

 התאמה למזון מלאכותי, והשבחה גנטית. 

בזמן התפתחות הגידול בארץ הגידול בארצות הים התיכון תפס תאוצה והכמות דגים הכללית מגיעה לכמה 

 (.2003מאות אלפי טונות בשנה )ארגון מגדלי הדגים, 

(. אחוז השומן הנדרש 2( )טבלה 55%)כ  לדגי מי ים כדוגמת דג הספרוס הזהוב דרישה תזונתית גבוהה לחלבון

   (FAO, 2019). (2018)צמח תערובות,  18%לגידולם עומד על 

 
 sparus aurata. דג הספרוס הזהוב  2איור 

 

 

 

 

 (.2018הרכב קמח דגים בכופתית המיוצרת לדג ספרוס זהוב )צמח תערובות,   2טבלה 
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הבנויה משתי שכבות של תאים, בעלת צורה בלתי ( היא אצה רב תאית Ulva Lactucaהאצה אולווה ) 

(, משפחת החסינתיים Ulvalesסדירה. האולווה משתייכת למערכת הירוקיות, סדרת החסניתאים )

(Ulvacease ,היא מבין האצות הנפוצות ביותר בעולם. והיא גדלה באזורים שונים ברחבי 2018( )עינב .)

 העולם. 

 
 (.2018אולווה )עינב,  .  אצת הירוקית הרב תאית,3איור 

 שאינוס"מ בגידול  50-הפיגמנט של האולווה הוא בגוון ירוק מבריק. אצה זו יכולה לגדול עד לגודל של כ 

 בטבע הם מגיעות לגדלים קטנים יותר.  .בטבע

 . )צמחוניים,הרביבורים( האצה הזאת היא אהובה  על דגים שאוכלי אצות

כרית )האזור שבין הגבול העליון של הגאות לגבול התחתון בו המים האזור שהאולווה גודלת בו הוא אזור ה

נסוגים רק לתקופה קצרה ביותר( החשיפה שלה לאוויר מתבצעת מידי פעם, בזמן החורף האצה גדלה באזור 

 (. 2018כרית למרות שהיא אצה ימית  )עינב, -התת

 היא יכולה לגדול גם במי ביוב וגם במים מתוקים. 

 ים מחוברת למצע אבל היא גם יכולה לגדול בניתוק מן המצע.האולווה גדלה ב

 היא גדלה בכל ימות השנה ואפשר למצוא אותה בכל רחבי העולם.

את תהליך  -לאצה זו יש יכולות המקנות לה יתרון על מינים אחרים במים כגון: תהליך הפוטוסינתזה

 : ()ביקרבונט באמצעות מימן פחמתי מבצעתהאולווה סינתזה הפוטו

 היא משתמשת בו כמקור פחמן לתהליך הפוטו' מה שנמצא בכמויות גדולות בים.

 

 (Ismail & Mohamed, 2017)  ערכים תזונתיים של אצת האולווה 3טבלה 

http://www.greenhouse.org.il/


 

 www.greenhouse.org.ilהחווה החקלאית החממה האקולוגית בעין שמר  

9 

               
                                                                                                                                                     

רימה היא שלב בחיים של הזבוב.  חוקרים וחקלאים מגלים עניין רב ברימת זבוב החייל השחור בזכות 

היכולת שלה לעכל פסולת. רימות אלה ממירות חומרי הזנה לתוך ביומסה בעלת ערך תזונתי.  ההרכב 

שומן. רימות אלה יכולות לשמש כמזון לדגים  30%חלבון,  40%הביוכימי של  רימת זבוב החייל השחור: 

  (Feedipedia, 2017). בצורתן הרגילה או כחומר גלם בכופתיות 

                         

 (.Germina ,2017. מעגל החיים של זבוב החייל השחור )4איור 
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 . שאלות המחקר3א.

 שאלת החקר ניסוי ראשון:

אורך, העל  ,תאית )אולווה( ושמן שמקורו מרימות זבוב החייל השחור-בכיצד משפיעה ההזנה באצה ר

 גובה, אחוז השרידה, ועל הצבע )פיגמנט( של דג הספרוס הזהוב.

 

  השערה:

השערתי היא שהמסה של הדג ספרוס זהוב תישאר אותו הדבר כמו בהזנה רגילה )קמח דגים( אך הרכס 

 וחזק.הזהוב בין עיניו יהיה בצבע זהוב בוהק יותר 

 

 נימוק להשערה: 

מסתו של הדג תישאר אותו הדבר מכיוון שהערכים התזונתיים במזון ישארו דומים לערכים המתקבלים 

כדי לאזן את החלבון באוכל צריך לערב קמח דגים וכמות של האולווה היא . במזון המבוסס על קמח דגים

 הצבע הזהוב שבין רכס העיניים.על עוצמת  ישפיעהמצוי באצת האולווה  (פיגמנטהצבען ) .נמוכה

 

 שאלת החקר ניסוי שני:

לתגובת הדגים למזון )אכילה, טעימה ופליטת המזון, לא דגי הדניס המוגש למזון  מהו נקשר בין הרכב
 ניגשים למזון(

  
 השערה:

 שימשכו אליו הדגים, ויזונו ממנו הוא קמח הדגים ושמן הסויה. השערתי היא שהמזון 

 נימוק להשערה:

. הדגים שהגיעו דגיםכלובי ההדניס הוא דג טורף אשר מאכילים אותו בקמח דגים בבריכות גידול או ב דג

ויעדיפו על פני המזונות  למערכת הגידול הורגלו להזנה בקמח דגים. לכן הדג ימשך, ויטעם את קמח הדגים

אליהם ויטעם האחרים. קיימים חומרי משיכה בקמח דגים. אותם חומרים יפעפעו למים והדג ימשך 

מהמזון. חומרי המשיכה נמצאים בריכוז גבוה יותר במזון המבוסס על קמח דגים בהשוואה למזונות 

 הנוספים שהוגשו לדג לכן הדג ימשך אליהם ויטעם מהם. 
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 פרק ב. מהלך המחקר

 . מערך המחקר 1ב.

 . גורמי הניסויים:1.1ב. 

 יס במזון המורכב מאולווה ושמן רימות . גורמי הניסוי הראשון: ניסוי הזנת דגי דנ1.1.1ב.

 סוג המזון  משתנה בלתי תלוי:

 צבע פס הרכס בין עיני דג הדניס, מסת הדג ואורך הדג במהלך הניסוי משתנים תלוים:

במים, רמת אמוניה  PHסוג הדג, כמות המזון, מסת הדג ההתחלתית, טמפ' המים, רמת  גורמים קבועים:

 הדגים במיכל ותאורה במיכל. במים, נפח המים במיכל צפיפות

 על דגי הדניס  . גורמי הניסוי השני: טעימות של סוגי מזון שונים2.1.1ב.

  סוג המזון משתנה בלתי תלוי:

 זמן צריכת המזון ואכילה של המזון או פליטתו  משתנים תלוים:

, רמת אמוניה במים PHסוג הדג, כמות המזון, מסת הדג ההתחלתית, טמפ' המים, רמת גורמים קבועים: 

 במים, נפח המים במיכל צפיפות הדגים במיכל ותאורה במיכל.

  . מהלך הניסוי2ב.

 מהלך הניסוי הראשון: הכנת המזון  1.2ב. 

 פירוט הכנת המזון:

 לראשונה למדתי איך להכין מזון לדגים ופעלתי לפי דף הוראות מסודר  .1

יטה קמח דגים קמח אולווה בהכנת המזון הראשונית  הוספתי לתערובת קמח תירס קמח ח

 שקיבלתי מחברת סיקורה וויטמין פרימיקס שקיבלתי מאמבר ושמן רימות 

 

ומים עירבבתי הכל לבלילה והעברתי את  3בי ואומגה -זבוב החייל השחור שקיבלתי מחברת ביו

 המזון דרך כותש שום לתוך תבנית ובישלנו אותו עד הבוקר למחרת 

חלבון במזון שזה דבר לא טוב לדגים  30%בר וקיבלנו תוצאה של שלחנו דגימה מהמזון לחברת אמ .2

חלבון אמבר שלחה לנו טבלת  55%שעבדתי איתם מכיוון שדגי דניס צריכים במזון שהם צורכים 

 במזון 55%מזון לעבוד לפיה כדי שאחוז החלבון יגיע ל

חוץ במזון אחוז הכנתי את המזון לפי הטבלה רק שהפעם לא הוספתי קמח תירס כי הוא לא היה נ .3

קמח הדגים במזון היה גבוה יותר כדי להגיע לאחוז החלבון הנדרש במזון הכנסתי את הבלילה דרך 

כותש שום לתוך תבנית ובישלתי אותו עד הבוקר שלחנו דגימות לחברת אמבר וקיבלנו תוצאה 

 חיובית עם אחוז חלבון המתאים לדגי הדניס.

http://www.greenhouse.org.il/
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ראות שחברת אמבר שלחה לי בשביל להגיע לאחוז החלבון אחר כך הכנתי את קמח הדגים לפי דף הו .4

 הנדרש בשביל דגי הדניס.

 פירוט הכנת האקווריומים:

לראשונה אספנו ברחבי החממה אקווריומים המתאימים בגודלם כך שסביבת הדגים בכל קבוצת  .1

 מחקר תהיה שווה לאחר מכן שטפתי אותם כדי שיהיו נקיים 

צבע תכלת כדי שהדגים לא יראו מבחוץ לאקווריומים בכדי אחר כך צבעתי את האקווריומים ב .2

 שירגישו בסביבה יותר טבעית וקרובה לים 

 20לאחר מכן הוספתי לאקווריומים מים וכדי שהם יהיו מלוחים הוספתי למים מלח ים בערך של  .3

גרם מלח ים לליטר מים לאחר עירבוב  החומרים בדקנו את הריכוז מלחים במים והריכוז היה 

 ים לריכוז בים המתאים לדגי הדניס אז הקמנו אותם בתוך החממית.מתא

 פירוט הכנת הביופילטרים:

לאחר הקמת האקווריומים בחממית הייתי צריך להכין ביופילטרים לאקווריומים בכדי למנוע  .1

 אמוניה וחנקות במים ולסנן את האקווריום. הלכתי למתקן מיחזור של 

ימשו למחקר של אצות ספירולינה לפני השימוש שלי בהם, החממה והוצאתי משם בקבוקים אשר ש .2

 חתכתי אותם בגובה המתאים לאקווריומים ועשיתי בהם חורים בצדדיהם למטה 

לאחר הכנת הבקבוקים אני חיברתי להם עם אזיקונים את הצינורות שמחברים בין צינורות אוויר  .3

 הם.לביופילטר. כמובן שניקיתי את הצינורות הללו לפני השימוש ב

בשלב זה הייתי צריך להכין את תערובת הביופילטר לשם כך מילאתי אקווריום ושמתי בו מלח ים  .4

גרם מלח ים לליטר מים לאחר בדיקת הריכוז מלחים במים הוספתי אבני טוף ושבבים  20ביחס של 

העשויים מפלסטיק עם שטח פנים גדול ביחס לנפח חיברתי לאקווריום זרימת אוויר ושמנו בפנים 

 אוכל לדגים.

בשלב זה אני שמתי את התערובת שהכנתי עם האבני טוף והשבבים בתוך הבקבוקים ומעל לזה  .5

שמתי חומר הנקרא הולופייבר שזה בעצם סיבי פוליאסטר, חומר זה משמש בעיקר למילוי כריות 

ושמיכות, שמתי את החומר הזה כדי שהמים שמגיעים לביופילטר יסתננו בצורה טובה יותר לאחר 

 מכן שמתי את כל הבקבוקים באקווריומים והסינון התחיל.

 איכלוס הדגים באקווריומים:

לראשונה קיבלנו את דגי הדניס ממעגן מיכאל נתנו להם לשבת בשקית בתוך האקווריומים אחר כך 

אקווריומים היה לנו  12פתחנו את השקית לתוך אקווריום וחילקנו שבע דגים לכל אקווריום ל

 ם אז ריכזנו אותם במיכל אחדעודפים של דגי

 שקילת ומדידת אורך הדגים הראשונית:

בשביל שקילת הדגים הייתי זקוק לשני מיכלים ומשקל כדי לשקול את הדגים. השתמשתי בלוח 

 מדידית אורך דגים בשביל למדוד את אורכם הראשוני 

ות ושקלנו אותם דגים מהאקווריום הראשון שהוא היה קבוצת האכלה באולווה ושמן רימ 7לקחנו 

 וכך עשינו עם כל האקווריומים

 האכלת הדגים במזון: 

http://www.greenhouse.org.il/
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אחרי שהמזון עבר בדיקה באמבר והצלחנו להגיע לאחוז החלבון הנדרש האכלנו את דגי הדניס פעם   .1

 ראשונה במזון שהוא הכנת יד ולא קמח דגים.

 הגשתי לדגים את המזון ורשמתי את תגובתם.

הם  1ורת בקמח דגים תגובתם הייתה שונה מאשר קבוצת מחקר כשהגענו להאכיל את קבוצת הביק .2

קפצו על האוכל ואכלו אותו מיד בלי להסס מכאן הסקתי שאולי הטעם של האצה הצמחית דחה 

 לאחר שקיבלו קמח דגים לתקופה קצרה.  1את קבוצת מחקר 

 

 

 כניסת הוירוס/ חיידק אל חממית גידול דגי הדניס:

לחממית ונודע לי שמרבית הדגים של הניסוי מתו הסקנו שאולי וירוס  באופן לא צפוי הגעתי כרגיל

או חיידק נכנס אל החממית והדביק את כולם. מסקנה זו נבעה מכך שכל הדגים קיבלו טיפול מצויין 

 באקווריומים היו ביופילטרים ומערכת אוורור תמידית והם אכלו כמו שצריך.

 

 ניקיון החממית:

חממית היינו צריכים לנקות את החממית כדי שדבר כזה לא יקרה עוד כמובן לאחר מיתת הדגים ב

פעם אז ניקנו את האקווריומים ואת החממית וזרקנו את הביו פילטרים כדי לוודא שבניסוי הבא 

 הוירוס או החיידק יחזרו ויהרגו את הדגים.

 

 אכלוס הדגים החדשים:

תם בדליים מהמחסן של לטימריה לאחר מכן קיבלנו את דגי הדניס מחברת לטימריה לקחנו או

מכיוון שזה קרוב מאוד לחממה כשהגענו לחממה נכנסו לחממה אחרי שהכנו אקווריומים 

 וביופילטרים מראש הבאנו את הדגים אל החממית ושמנו אותם באקווריומים ונתנו להם להתרגל.

 

 האכלת הדגים החדשים במזון:

ו שנתחיל בהאכלת הדגים במזון על בסיס לאחר שהדגים החדשים התרגלו לאקווריומים החלטנ

תאית + שמן רימות זבוב החייל השחור ערכתי ניסוי טעימה נוסף ורשמתי -קמח האולווה אצה רב

את התוצאות כפי שפירטתי דגי הדניס לא פיתחו טעם לאוכל שהכנתי אבל הדגים החדשים זינקו 

 על האוכל ואכלו אותו בהתלהבות.

 

  מהלך הניסוי השני:  2.2ב.

 הניסוי התבצע באותם תנאים כמו הניסוי הראשון באותו מקום ובאותה טמפרטורה

http://www.greenhouse.org.il/
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 הכנת המזון:

 בשלב זה בניסוי רציתי לבדוק איך הדגים יגיבו לסוגי מזון שונים  .1

הכנתי את המזון על פי דף שנתנו לי חברת אמבר ושיניתי את ערכי החלבון והשומן על ידי  .2

רים מסויימים במזון על בסיס אולווה אצה רב הוספת חומרים מסוימים והפחתת חומ

 תאית+ שמן רימות זבוב החייל השחור 

בשלב זה רציתי לבדוק האם שמן הרימות הוא הגורם שדוחה את הדגים מהאוכל או מזמין  .3

 תאית + שמן סויה -אותם לאכול אז הכנתי אוכל על בסיס אולווה אצה רב

מין אותם לאכול אז הכנתי מזון על בסיס רציתי לבדוק אם הטעם של האולווה דוחה או מז .4

 ספירולינה + שמן רימות 

 כמובן שהכנתי קמח דגים כדי שתהיה קבוצת ביקורת .5

  

 מבחן הטעימות:

 האכלנו את הקבוצות בכל המזונות שהכנו וצפינו וצילמנו איך הם הגיבו אל האוכל  .1

 

 תיאור החומר החי: 3ב.

 (Sparus aurata ( ,(דגי הספארוס הזהוב )דניס ●

דג הספרוס הזהוב שייך למערכת המתירניים, ממחלקת מקריני סנפיר, מסדרת דקראים, ממשפחת 

.  (fishbase, 2018) הספרוסים הוא דג מי ים הנפוץ בים התיכון, בים השחור, ובמזרח האוקיינוס האטלנטי. 

 (  5התקבלו ממעגן מיכאל ומחברת לטימריה )איור 

 

 

  (Ulva Lactucaאצה רב תאית אולווה )  ●

( היא אצה רב תאית הבנויה משתי שכבות של תאים, בעלת צורה בלתי סדירה, Ulva Lactucaהאצה אולווה )

(.    Ulvacease(, משפחת החסינתיים )Ulvalesהיא משתייכת למערכת הירוקיות, סדרת החסניתאים )

 (. 2018)עינב, 

 (6רה )איור היא מבין האצות הנפוצות ביותר בעולם. התקבלה מחברת סיקו

 
 )Ulva Lactuca(  אצה אולווה .6איור   )Sparus aurata( דג הספרוס הזהוב. 5יור א 
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 שיטות וחומרים 4ב.
 ניסוי הזנת דגי דניס במזון המורכב מאולווה ושמן רימות ניסוי ראשון 1.4ב.

 צביעת האקוריומים  1.1.4ב.

ם ירגישו יותר בסביבה מימית שלא ירגישו את בשלב זה צבעתי את האקווריומים בצבע תכלת בכדי שהדגי

 ההפרעות מסביב שירגישו יותר בנוח

 
 אקווריום אחרי צביעה  .1תמונה 

  פילטרים-הכנת הביו 2.1.4ב.

-גרם מלח 20ים ביחס של -גרם מלח 300ליטר מים לאחר מכן הוספתי  15בשלב זה אני מילאתי אקווריום ב 

 של מי ים. ים לליטר מים כדי ליצור את הריכוז

לאחר מכן אני הוספתי לאקווריום הזה שבבי פלסטיק ואבני טוף חיברתי לאקווריום איוורור והאכלתי אותו 

 במזון דגים ונתתי לו לשבת במשך שבועיים

 לאחר מכן גזרתי בקבוקים לשלוש רבעי הבקבוק 

 יבר אחר כך אני הוספתי לבקבוקים האלו את השבבי פלסטיק ואבני הטוף ושכבת הולופי

 
 ביו פילטר לאחר הכנה  .2תמונה 

 

 הכנה והצבת האקווריומים בחממית 3.1.4ב.
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ים -גרם מלח 20ליטר מים שזהו יחס של  15ים ו -גרם מלח 300אקווריומים ב  12בשלב זה אני מילאתי 

 לליטר מים לאחר מכן הצבתי את האקווריומים בחממית שנמצאת בחממה.

 
 האקוורוימים  החממית בה הצבתי את .3תמונה 

 

 שיטת אכלוס הדגים  4.1.4ב.

דגים לאחר מכן שקלתי את הדגים  7אקווריומים שבכל אקווריום ישנם  12בשלב זה חילקתי את הדגים ל 

באמצעות משקל מדדתי את האורך שלהם באמצעות נייר מילימטרי והחזרתי אותם בחזרה לאקווריום 

 שלהם וחילקתי אותם לקבוצות האכלה שונות.

 
 משקל מדידה  .4תמונה 
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 נייר מילימטרי אשר עליו נמצא דג לאחר שקילה  .5תמונה 

 

 צילום הדגים   5.1.4ב.

לאחר השקילה שמתי אותם על נייר מילימטרי וצילמתי אותם לאחר מכן החזקתי אותם ביד ובעזרת המנחה 

יים שלהם בתחילת הניסוי שלי צילמנו את חזית הראש של הדגים כדי לעשות השוואה בין הצבע ברכס העינ

 .ובין הצבע בסוף הניסוי

  
 דוגמא לדג אשר החזקתי ביד והמנחה צילמה אותו .6 תמונה
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 דוגמה למדידת אורך וגובה הדג 7תמונה 

 הכנת מזון הדגים  6.1.4ב.

בשלב זה השתמשתי בשביל להכין את המזון בקמח חיטה קמח דגים וויטמין פרימיקס של חברת אמבר 

 ומים  3בי אומגה -וה מחברת סיקורה שמן רימות זבוב החייל השחור מחברת ביוקמח אולו

אחר כך שמתי את בלילת המזון בכותש שום ויצרתי פסים של הבלילה לתוך תבנית ואפיתי את המזון במשך 

 .מעלות צלזיוס 60לילה בטמפ' של 

 
 קמח דגים  . 8ה תמונ
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 קמח אולווה .9 תמונה

 

 
 פרי מיקס מחברת אמבר ויטמין  .10תמונה 

 
 בי -שמן רימות זבוב החייל השחור מחברת ביו .11תמונה 
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  3אומגה  .12תמונה 

 
 כותש השום בו השתמשתי  .13תמונה 

 

 

 שיטת שקילת הדגים בסוף הניסוי 7.1.4ב.

ל שיטת אכלוס הדגים התבצעה גם בסוף הניסוי בשביל השקילה הסופית ש 4.1.4אותה שיטה שנקטתי ב: ב.

 הדגים.

 

 ניסוי שני טעימות של סוגי מזון שונים על דגי הדניס 2.4ב.

 הכנת האקווריומים  1.2.4ב.

  גרם מלח ים לליטר מים 20אקווריומים ועירבבתי במים  12לקחתי 
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 מדד ריכוז מליחות במים .14תמונה  

 

 הכנת הביופילטרים  2.2.4ב.

אליהם צינור ולקחתי מחברת לטימריה שבבי פלסטיק  כאן חתכתי בקבוקים לשלושת רבעי הבקבוק חיברתי

המושרים במי ים ומילאתי את הבקבוקים שמתי שכבת הולופייבר בכל אחד מהם וחיברתי לאקווריומים 

 ושמתי להם אוורור

 שיטת הכנת המזון  3.2.4ב.

 בשלב זה אני הכנתי כמה מזונות שונים 

 מן סויהמזון המבוסס על קמח רימות זבוב החייל השחור + ש ●

 מזון המבוסס על אולווה אצה רב תאית + שמן סויה  ●

 מזון המבוסס על קמח רימות זבוב החייל השחור + ספירולינה + שמן רימות זבוב החייל השחור   ●

 מזון המבוסס על קמח דגים + שמן סויה  ●

 

 שיטת הכנת מזון המבוסס על קמח רימות זבוב החייל השחור + שמן סויה   1.3.2.4ב.

 ים יבשים :חומר 

  גרם 2.22 -קמח חיטה  ●

 גרם 94.33 -קמח רימות זבוב החייל השחור  ●

 גרם  3.33 -מיקס -ויטמין פרי ●

  חומרים רטובים:

 גרם  7.4 -שמן סויה ●
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 גרם  3.70 - 3אומגה  ●

 מים לפי העין  ●

ערבבתי את החומרים היבשים קודם אחר כך את הרטובים והוספתי מים לאחר מכן העברתי בכותש שום 

 וך תבנית ואפיתי את האוכל למהלך הלילהלת

 

  שיטת הכנת מזון המבוסס על אולווה אצה רב תאית + שמן סויה 2.3.2.4ב.

 חומרים יבשים :  

 גרם  2.22 -קמח חיטה  ●

 גרם 72 -קמח דגים  ●

 גרם  22 -קמח אולווה  ●

 גרם  3.33 -מיקס -ויטמין פרי ●

 חומרים רטובים: 

 גרם  7.4 -שמן סויה ●

 גרם  3.70 - 3אומגה  ●

 מים לפי העין  ●

ערבבתי את החומרים היבשים קודם אחר כך את הרטובים והוספתי מים לאחר מכן העברתי בכותש שום 

 לתוך תבנית ואפיתי את האוכל למהלך הלילה

 

 

 

שיטת הכנת מזון המבוסס על קמח רימות זבוב החייל השחור + ספירולינה + שמן רימות זבוב  3.3.2.4ב.

 החייל השחור

 ומרים יבשים :ח  

 גרם  2.22 -קמח חיטה  ●

 גרם 72 -קמח דגים  ●

 גרם  3.33 -מיקס -ויטמין פרי ●

 חומרים רטובים: 

 גרם  7.4 -שמן רימות זבוב החייל השחור  ●

 גרם  27.76 -קפסולת ספירולינה  ●

 גרם  3.70 - 3אומגה  ●

 מים לפי העין  ●

ים לאחר מכן העברתי בכותש שום ערבבתי את החומרים היבשים קודם אחר כך את הרטובים והוספתי מ

 לתוך תבנית ואפיתי את האוכל למהלך הלילה

 

 שיטת הכנת מזון המבוסס על קמח דגים + שמן סויה 4.3.2.4ב.

 חומרים יבשים : 

 גרם  2.22 -קמח חיטה  ●

 גרם 94.33 -קמח דגים  ●

 גרם  3.33 -מיקס -ויטמין פרי ●
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 חומרים רטובים: 

 גרם  7.4 -שמן סויה  ●

 גרם  3.70 - 3אומגה  ●

 מים לפי העין  ●

ערבבתי את החומרים היבשים קודם אחר כך את הרטובים והוספתי מים לאחר מכן העברתי בכותש שום 

 לתוך תבנית ואפיתי את האוכל למהלך הלילה 

 שיטת צילום הדגים  4.2.4ב.

צילמנו סרטונים אחרי הכנת המזון בדקתי על כל קבוצה את המזון ואיך הם יגיבו למזון אני או המנחה שלי 

 בזמן שאני או המנחה שלי פיזרנו להם את האוכל באקווריומים ונתנו פרשנות בזמן הצילום 
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 פרק ג. תוצאות
 . תוצאות ניסוי ראשון ניסוי הזנת דגי דניס במזון המורכב מאולווה ושמן רימות1ג.

 הממוצע של הדג בסנטימטרים גובה. ה1.1ג.

 לאורך תקופת הניסוי ממוצע של דגה גובה. ה3טבלה 

 

 

הוא זמן סוף  22) זמן  22וזמן  0הטיפול בזמן  דגי הביקורת ושל דגי של לדג גובהממוצע  . 1גרף 

  .הניסוי(

היה גבוה  (0בתחילת הניסוי )זמן  הדגים בקבוצת הטיפול גובהממוצע ש מהגרף ניתן ללמוד

מאחר וסטיות התקן אינן חופפות, ההבדל   בהשוואה לגובה הממוצע של הדג בקבוצת הביקורת.

 מובהק. 

היה נמוך בהשוואה לגובה הממוצע קבוצת הטיפול דגי של  גובה הדגממוצע  ,22בסיום הניסוי, יום 

מתחילת  22 לזמן  0בין זמן  גדל קבוצת הביקורת הדג ב גובההממוצע  ,עומת זאתל בתחילת הניסוי,

ההבדלים משמעותיים מאחר וסטיות התקן אינן חופפות זו את זו.  בקבוצת הביקורת גובה  .הניסוי

באופן משמעותי בהשוואה לגובה הדגים בקבוצת הטיפול. סטיות  הממוצע של הדגים היה גדול

  זה וכן ההבדל מובהק. התקן לא חפפו זה את

 מתחילת הניסוי 22זמן  מתחילת הניסוי 0זמן  

 גובה הדג גובה הדג 

 2.5±0.25 2.29±0.24 ביקורת 

 2.28±0.18 2.7±0.17 לטיפו

טר
מ

טי
סנ

 ב
דג

ל  
ש

ע 
וצ

מ
מ

ה
ה  

וב
ג
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 האורך הממוצע של הדג בסנטימטרים .2.1 .ג

 . האורך הממוצע של דג לאורך תקופת הניסוי4טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 
הוא זמן סוף  22) זמן  22וזמן  0הטיפול בזמן והביקורת  ההזנה, בקבוצות לדג אורךממוצע  . 2גרף 

  .הניסוי(

היה גבוה יותר מאשר  , תחילת הניסוי,0בזמן  כפי שניתן לראות מהגרף ממוצע אורך קבוצת הטיפול

ההבדל אינו משמעותי מאחר וסטיות התקן הגדולות )בעיקר  .קבוצת הביקורתהאורך לדג בממוצע 

 ופפות זה את זה(.בקבוצת הטיפול, ח

 22זמן  0זמן  קבוצות הניסוי

 אורך הדג אורך הדג 

 7.34±0.41 5.82±0.42 ביקורת

 7.04±0.69 6.46±1.14 טיפול

טר
מ

טי
סנ

ג, 
 ד

של
ע 

וצ
מ

מ
ה

ך 
ור

א
ה

 

 קבוצת הזנה 
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מאחר   ממוצע אורך קבוצת הביקורת היה גבוה יותר מאשר ממוצע אורך קבוצת הטיפול. 22בזמן 

 וסטיות התקן חופפות אין הבדל מובהק בין האורך הממוצע בקבוצת הטיפול והביקורת. 

 יקורתבב . אורך הממוצע של הדג22לבין זמן  0בין זמן  אורך הממוצע של הדג גדלשתי הקבוצות ב

מאחר וסטיות התקן חופפות אין הבדל  היה גבוה בהשוואה לקבוצת הטיפול בסיום הניסוי. 

  משמעותי באורך הממוצע של דג בין שתי הקבוצות בסיום הניסוי. 

 

 

 

 

 של הדג, RGB , אדום, כחול וירוק,. ערכי הצבע3.1ג.

 דג לאורך תקופת הניסוילכל גוף ההממוצעים  RGB-. ערכי ה5טבלה 

 

 

 

הביקורת בקבוצות ההזנה, ) אדומים, ירוקים, כחולים( של כל גוף הדג  RGB ערכיע ממוצ. 3גרף 

  .הוא זמן סוף הניסוי( 22) זמן  22וזמן  0בזמן  ,הטיפולו

 

היה נמוך יותר  בתחילת הניסוי] של קבוצת הטיפול -RGBכפי שניתן לראות על פי הגרף ממוצע ה

 של קבוצת הביקורת. RGB-ממוצע הבהשוואה ל

 22זמן  22זמן  22זמן  0זמן   0זמן  0זמן  

 כחול ירוק אדום כחול ירוק אדום  

.148.1±15 ביקורת 
1 

152.51±
17.75 

38.26±1
23.25 

144.74±
19.42 

140.48±
19.77 

131.50±
19.17 

141.18±2 טיפול
60. 

±132.53

21.84 
±28118.

0.5 
155.37±

12.13 
147.92±

12.23 
136.72±

12.16 
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של קבוצת  -RGBממוצע הל בהשוואהשל קבוצת הטיפול היה גבוה יותר  -RGBממוצע ה 22ן בזמ

 הביקורת.

ממוצע בהשוואה ל בצבע הכחול והירוק היה גבוה יותר 0של קבוצת הביקורת בזמן  RGB-ממוצע ה

סיום הניסוי. ההבדלים אינם מובהקים מאחר וסטיות התקן  22של קבוצת הביקורת בזמן  RGB-ה

היה גידול משמעותי בערך הצבע האדום בסיום הניסוי בהשוואה לתחילת הניסוי ולערכו  .תחופפו

 בקבוצת הביקורת. סטיות התקן אינן חופפות לכן הבדל זה משמעותי. 

 

 של רכס בין העיניים של הדג RGB. ערכי הצבע 4.1ג.

 הממוצעים של הרכס בין העיניים RGB-. ערכי ה6טבלה 

 

 

 

ים, ירוקים, כחולים( של רכס העיניים של הדג בקבוצת ) אדומ RGB -ערכי ה ממוצע של . 4גרף 

 .הוא זמן סוף הניסוי( 22) זמן  22וזמן  0הביקורת וקבוצת הטיפול בזמן 

בהשוואה היה נמוך יותר  0של קבוצת הטיפול בזמן  RGB-ממוצע ה 4כפי שניתן לראות בגרף 

 .0של קבוצת הביקורת בזמן  RGB-ממוצע הל

 22זמן  22זמן  22זמן  0זמן   0זמן  0זמן  

 כחול ירוק אדום כחול ירוק אדום  

28.115.9± ביקורת 
76 

30101.29±
.52 

24.89.39±
65 

17.89.26±
33 

19.86.72±
9 

22.78.35±
32 

24.75.43± טיפול
05 

22.71.47±
34 

21.64.08±
97 

21111.67±
.68 

26111.67±
.44 

23.99.62±
11 
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-ממוצע הבהשוואה להיה גבוה יותר  של קבוצת הטיפול RGB-ממוצע ה, סיום הניסוי, 22בזמן 

RGB .סטיות התקן מאוד גבוהות בשתי הקבוצות אך אינן חופפות לכן ההבדל  של קבוצת הביקורת

 מובהק. 

 .22ל זמן  0ירד בין זמן  בכל הצבעים של קבוצת הביקורת RGB-ממוצע ה

 

 

 
 זון שונים על דגי הדניס. תוצאות ניסוי שני: טעימות של סוגי מ2ג.

 

 שמן רימות זבוב החייל השחור , ספירולינה , קמח רימות זבוב החייל השחורמזון נבחן ראשון. 

 ,החייל השחור לאחר צפייה בסרטון שצילמנו, שבו האכלנו את הדגים במזון שבסיסו קמח רימות זבוב

היה נראה לעין כי הדגים אהבו את שמן רימות זבוב החייל השחור שאורכו היה שתי דקות,  ,ספירולינה

 אכילה.  100%כלומר  האוכל וזינקו עליו בהתלהבות ישר כשנחת במים.

 

 שמן סויה , קמח רימות זבוב החייל השחורמזון נבחן שני. 

 ,לאחר צפייה בסרטון שצילמנו, בו האכלנו את הדגים במזון שבסיסו הוא קמח רימות זבוב החייל השחור

ה במשך שתי דקות, התוצאות היו שהדגים זינקו על האוכל בלי מעצורים ואכלו אותו שמן סויה שאורכו הי

 אכילה.   100%כלומר  ישר שנגע במים. 

 

 

 שמן סויה ,אולווה אצה רב תאית מזון נבחן שלישי. 

שמן  ,לאחר צפייה בסרטון שצילמנו, בו האכלנו את הדגים במזון שבסיסו הוא אולווה אצה רב תאית 

כו היה במשך שתי דקות, התוצאות היו שהדגים אכלו את האוכל ולא פלטו אותו, אבל לא סויה שאור

 אכילה 100%זינקו עליו כמו בקבוצות הקודמות ישר שנגע במים. 

 

 

 שמן סויה ,קמח דגים מזון נבחן רביעי, 

אורכו שמן סויה ש ,לאחר צפייה בסרטון שצילמנו, בו האכלנו את הדגים במזון שבסיסו הוא קמח דגים

היה במשך שתי דקות, התוצאות היו שהדגים אכלו את האוכל בצורה רגועה, היו חלק שזינקו עליו שנגע 

 אכילה 100% במים ולא היה אחוזי פליטה.
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 פרק ד. דיון וסיכום
ת ימאולווה ושמן רהאצה הרב תאית . מסקנות מהניסוי הראשון ניסוי הזנת דגי דניס במזון המורכב מ1ד.

 זבוב החייל השחור

)גובה הדג( בהשוואה לטיפול הזנה באצת האולווה  בקמח דגים בהזנה בוהגהיה קצב הגדילה של הדגים 

והרכס  בהשוואה לקבוצת הטיפול בהירים יותר איכות הצבע היתה פחות טובה. הדגים היו  אך, ושמן רימות,

 .אולווה  ושמן רימות זבוב החייל השחור האצה בקמח ובצבע זהוב יותר כאשר ניזונהיה בין העיניים 

 הניסוי איששו בחלקן את השערתי.  תוצאות 

הזנה רגילה )קמח דגים( אך הרכס תהיה דומה ל ,ספרוס זהוב ,של הדג הגובה והאורךהשערתי הייתה ש

 הזהוב בין עיניו יהיה בצבע זהוב בוהק יותר וחזק.

בהשוואה לגובהו גבוה  הל הדג בקבוצת הביקורת הישגובה התוצאה אוששה ודחתה את השערתי מכיוון שה

ולכן ניתן להסיק שהגידול היה טוב יותר בקבוצת הביקורת. אני כותב זאת בזהירות רבה  קבוצת הטיפולב

 מאחר וסטיות התקן היו גבוהות ומאחר והאורך היה ללא הבדל משמעותי בין קבוצות הטיפול. 

 בטיפול כפי ששיערתי.ובוהק יותר  זהוב היהרכס העיניים  צבע שלש מאחרמצד שני ההשערה שלי אוששה 

 

 :המסקנות שלי הן

 הן: (1גרף , גובה ממוצע של דג ). המסקנות שלי מהניסוי1.1ד. .1

 ,אךקבוצת הטיפול היה גבוה יותר מאשר הממוצע של קבוצת הביקורת גובהממוצע  0בזמן  -

יד על כך שאולי שיעור האכילה הממוצע של קבוצת הביקורת היה גבוה יותר מה שמע 22בזמן 

אצל קבוצת הביקורת היה גבוה ביחס לקבוצת הטיפול או שהמזון שאני הכנתי לא היה מזין 

 .דגיםל מאוזן מספיק 

 

עוד מסקנה מהגרף הראשון היא שהדגים בקבוצת הטיפול לא קיבלו את ערכי התזונה  -

 .22לבין זמן  0ן זמן המתאימים להם במזון מכיוון שהממוצע של קבוצת הטיפול ירד בי

 

שהעלה את הממוצע  יחיד עם ערך גובה רבקבוצת הביקורת כנראה היה דג עוד מסקנה היא ב -

 שהיתה גבוהה. של הקבוצה אפשר להבחין בזה לפי ממוצע סטיות התקן של קבוצת הביקורת 

 

 

 הן: (2, אורך ממוצע )גרף . המסקנות שלי מהניסוי2.1ד. .2

צת הטיפול היה גבוה יותר מאשר ממוצע אורך של קבוצת הממוצע אורך של קבו 0בזמן  -

  .0הביקורת בזמן 

 

הממוצע סטיות תקן של קבוצת הטיפול היה גבוה בהרבה מאשר הממוצע סטיות תקן של  -

חוסר אחידות באורך הדגים בטיפול בתחילת הניסוי מה שמעיד על  0קבוצת הביקורת בזמן 

ולכן  הביקורת האורך של הדגים היה קרוב לאחיד ובקבוצת בעיקר של דג יחיד גדול במימדיו,

 סטיות התקן יחסית נמוכות. 
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היה גבוה יותר מאשר ממוצע אורך קבוצת הטיפול  ביקורתממוצע אורך הדגים בקבוצת ה 22בזמן 

מה שמעיד על כך שהאוכל שקבוצת הביקורת קיבלו היה מזין יותר אך לא באופן מובהק.  22בזמן 

 .ו קבוצת הטיפול כי הם התחילו גדולים יותרמאשר האוכל שקיבל

 .גיליתי שקצב הגדילה שלהם היה קטן יותר מאשר קבוצת הביקורת 22ובזמן  

 

 

 הן:  (3איכות צבע הגוף )גרף . המסקנות של מהניסוי 3.1ד. .3

של קבוצת  RGB-של קבוצת הטיפול היה נמוך יותר מאשר ממוצע ה RGB-ממוצע ה 0בזמן 

 .0הביקורת בזמן 

 

של קבוצת  RGBשל קבוצת הטיפול היה גבוה יותר מאשר ממוצע ה RGBממוצע ה 22בזמן 

נהיו בהירים יותר במהלך הניסוי אפשר  טיפולדגים בקבוצת השניתן ללמוד מכך  .22הביקורת בזמן 

שהינו גבול  255יותר קרוב ל RGBלהבחין בכך מכיוון ש ככל שהצבע בהיר יותר כך המדד של ה

  .יותר כהים 22ד על היות הדגים בקבוצת הביקורת בזמן מה שמעי -RGBה

 

 

היה נמוך יותר מאשר ממוצע  22של הדגים בקבוצת הביקורת בזמן  RGBבנוסף לכך ממוצע ה

 0מה שמעיד על כך שהדגים היו בהירים יותר בזמן  0של הדגים בקבוצת הביקורת בזמן  RGBה

  .22ונהפכו יותר כהים במהלך הניסוי עד זמן 

 

 

ניתן להבין מכך שהצבע  22לבין זמן  0ממוצע סטיות התקן של קבוצת הטיפול הלך וקטן בין זמן 

  .הממוצע של של האקווריום נהיה יותר אחיד

 

מה שמעיד  22לבין זמן  0לעומת זאת ממוצע סטיות התקן של קבוצת הביקרות לא ההשתנה בין זמן 

 .לשני באקווריוםעל כך שהדגים שמרו על אותו הפרש צבעים בין אחד 

 

 הן:  (4איכות צבע הגוף )גרף המסקנות של מהניסוי . 4.1ד. .4

של קבוצת  -RGBשל קבוצת הטיפול היה נמוך יותר מאשר ממוצע ה -RGBממוצע ה 0בזמן 

 .0הביקורת בזמן 

של קבוצת  RGB-של קבוצת הטיפול היה גבוה יותר מאשר ממוצע ה RGB-ממוצע ה 22בזמן 

תן ללמוד מכך שרכס עיניי הדגים בקבוצת הטיפול נהיה בהיר יותר במהלך ני 22הביקורת בזמן 

 255יותר קרוב ל RGBהניסוי אפשר להבחין בכך מכיוון ש ככל שהצבע בהיר יותר כך המדד של ה

  0מה שמעיד על היות רכס עיניי הדגים בקבוצת הביקורת כהה יותר מזמן  RGBשהינו גבול ה

 

דגים בקבוצת הטיפול נהיה זהוב יותר ובהיר יותר בגלל שהמדד של עוד מסקנה היא שרכס עיניי ה

 .0גדל מזמן  RGBהאדומים במדד ה
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  . מסקנות מהניסוי השני טעימות של סוגי מזון שונים על דגי הדניס2ד.

 

 המסקנות שלי הן:

אם רוצים שיעור אכילה הגבוה ביותר אצל דגי הדניס כדאי מאוד להאכיל אותם במזון שבסיסו  ●

 .שמן סויה כי הוא הנחשק ביותר בקרבם לפי הניסוי ,וא קמח רימות זבוב החייל השחורה

  

אם רוצים שיעור אכילה הגבוה ביותר מבין המזונות שבהן מעורב פן צמחי כדאי להאכיל אותם  ●

שמן רימות זבוב החייל השחור  , ספירולינה , במזון שבסיסו הוא קמח רימות זבוב החייל השחור

טוב  שמן סויה בגלל שיש להם חוש טעם יותר , תאית-שבסיסו הוא קמח אולווה אצה רבולא במזון 

 .למזון הראשון והם נמשכים

 

שמן סויה מכיוון שהאחוז חלבון בו גבוה והם אוכלים אותו  , כדאי מאוד להאכיל אותם בקמח דגים ●

ור כי אחוז הייצור בנוסף לכך המזון הזה הוא הכי פשוט להכנה לעומת מזונות אחרים אבל יש לזכ

   .של קמח הדגים הולך וגובר על אחוז ציד הדגים בענף חקלאות המים

 

  

 . סיכום3ד.

ענף חקלאות המים הוא ענף המשגשג ברחבי העולם בחקלאות המים המטרה היא לבדוק את מזונות העתיד 

 ם.מיני דגים בענף חקלאות המי 580 - על ידי דגים ואצות בעיקר כיום יש גידול של כ

כיום יש בעיה בענף זה מכיוון שאחוז הגידול עולה על אחוז התפיסה וכתוצאה מכך אחוז הדגים הולך וקטן 

 באיטיות במהלך השנים.

המחקר שלי בא לבדוק את האפשרות להחליף את קמח הדגים על ידי מזון המיוצר על בסיס קמח אולווה 

ר כדי לאפשר את גדילת אחוז הדגים בים במהלך שהיא אצה רב תאית ועל ידי שמן רימות זבוב החייל השחו

השנים ולהגדיל את אחוז גידול הדגים בענף חקלאות המים רציתי גם לראות לאיזה מזון הדגים יפתחו חוש 

 טעם ולשם כך הכנתי מזונות שונים

 במחקר שלי ישנם שתי שאלות מחקר

על  בוב החייל השחורתאית )אולווה( ושמן שמקורו מרימות ז-כיצד משפיעה ההזנה באצה רב .1

 המסה, אורך, גובה, אחוז השרידה, ועל הצבע )פיגמנט( של דג הספרוס הזהוב.

 לאיזה מזון דגי הדניס יגיבו בצורה הטובה ביותר מבחינת חוש הטעם שלהם .2

מכיוון שצבע הרכס של  את ההשערה הם תאמו .השערה שליחלקית את התוצאות הניסוי הראשון תאמו 

יר יותר זהוב יותר ובוהק יותר מאשר קבוצת הביקורת בניסוי הראשון מצד שני התוצאות עיניי הדג נהיה בה

שגובה הדג היה נמוך יותר בסיום הניסוי והגובה הוא מדד חשוב בגידול הדניס הגדל לא לא תאמו מכיוון  

ודג רק לאורך אלה גם בגובהו. קיימת חשיבות בהוספת קמח האולווה למזון כתוסף מזון בלבד. מאחר 

הדניס הוא דג טורף הוא אינו מותאם לאכילת האולווה. לכן הרכבת המזון חייבת להיות מאוזנת. הייתי 

ת איכות הצבע של הדג, אממליץ לבצע ניסוי המשך בכמויות נמוכות של אולווה וספיר ולינה בכדי להעלות 

. קמח רימות מקורו מהחי ולעבור להזנה בקמח רימות ושמן רימות בתוספת חומצות שומן רב בלתי רוויות

 לכן יכול מאוד להתאים להזנה של דג הדניס בתעשייה. 
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 נספחים

 

 

רכס  השוואתי לאמינות מדידת פס של הפס האדום המשמש בסיס RGBערכי הצבע 

 עיני הדג

 
 

 

 

 

 22זמן  22זמן  22זמן  

 כחול  ירוק אדום  

 81.6382 63.3744 229.2065333 ביקורת 

 81.7438 66.32926667 238.1350667 טיפול

 סטיית תקן  סטיית תקן  סטיית תקן  

 30.52494111 4749599132. 18.9448832 ביקורת 

 18.9566293 19.14140479 15.60575433 טיפול

 

http://www.greenhouse.org.il/


 

 www.greenhouse.org.ilהחווה החקלאית החממה האקולוגית בעין שמר  

34 

) אדומים, ירוקים, כחולים( של  RGBגרף חמישי הוא גרף המציג את הממוצע של 

הפס האדום שהוחזק מעל הדג בזמן צילום רכס העיניים בקבוצת הביקורת וקבוצת 

 ציג גם את ממוצע סטיות הוא זמן סוף הניסוי( הגרף מ 22) זמן  22הטיפול בזמן 

 התקן של הפס האדום  

 לפי גרף זה ניתן לאמוד את השינוי בין הצבעים של רכס העיניים של הדג.

של קבוצת  RGBשל קבוצת הטיפול וממוצע ה RGBכפי שרואים בגרף הממוצע 

הביקורת הם בערך אותו הדבר ואין שינוי דרסטי ביניהם מכיוון שהפס הוא אותו 

 בתאורות שונות. פס רק שנתפס 
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