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תודות
אני רוצה להודות לכל האנשים שעזרו לי במהלך המחקר:
תודה למנחה שלי סיגל לוצקי על עזרה והדרכה לכיוון הנכון .לנועם גבע מנהל החממה על
ההדרכה והעזרה .לאביטל גבע מייסד החממה על התמיכה והעזרה .תודה לצוות חממה על העזרה
במשך ניסוי .אני רוצה להודות לחברת ביו ביי ,שדה אליהו על אספקת חומרים לביצוע ניסוי,
ולנגה אסטרכן מחברת אמבר על הייעוץ בהרכבת המזון.
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תקציר
ענף גידול דגי הנוי הולך וגדל .ישראל היא אחת היצואניות המובילות בעולם של דגי נוי של מים
קרים .מזון הדגים בתעשייה מתבסס על קמח ושמן דגים ,שדרך השגתם פוגעת בסביבה .אחד
האתגרים בחקלאות המים הוא חיפוש אחר מרכיבי מזון התואמים את הדרישות התזונתיות של
הדג ,ידידותיים לסביבה וכלכליים למגדל .בענף דגי הנוי מתווסף אתגר נוסף ,שיפור איכות הצבע
של הדג בעזרת הוספת צבענים (פיגמנטים) טבעיים למזון .מטרת עבודתי היא לבדוק את השפעת
קמח ושמן רימות ,וצבענים שמקורם בציאנובקטריה ,ספירולינה ,על גידול ואיכות הצבע של דג
הזהב.
מטרות עבודתי נבדקו בשתי שאלות המחקר הבאות:
 כיצד תשפיע ההזנה ,במזון המכיל שמן רימות כמקור לשומן ,על המסה ,האורך,השרידות ,ואיכות הצבע של דג הזהב?
 כיצד תשפיע ההזנה ,במזון המועשר בספירולינה ,המשמשת כמקור לצבען (פיגמנט) טבעיוחלבון ,על איכות צבעו ,מסתו ,אורכו ושרידותו של דג זהב?
שיערתי שדגי הזהב הניזונים ממזון המכיל שמן רימות ,יגדלו במסה ובאורך הממוצע באותה
מידה בהשוואה לדגים שמזונם מבוסס על שמן סויה .בנוסף ,שיערתי שהעשרת המזון בספירולינה
תשפר את איכות הצבע של דג הזהב.
הכנתי שלושה סוגי מזונות במעבדה על פי מתכון  TECAשל האו"ם ,בייעוץ של נגה אסטרכן
דיאטנית של חברת אמבר .הביקורת כללה קמח רימות כמקור חלבון ,שמן סויה כמקור שומן
וקמח תירס כמקור לפחמימות .את חומרי הגלם ,קמח ושמן רימות ,קיבלתי מחברת ביו-בי,
מקיבוץ שדה אליהו .הוספתי תערובת ויטמינים ומינרלים .טיפול ההזנה של הניסוי הראשון כלל
את אותם ה מרכיבים פרט להחלפת שמן הסויה בשמן רימות זבוב החייל השחור שקבלתי מחברת
ביו-בי .טיפול ההזנה של הניסוי השני כלל את אותם המרכיבים כמו בקבוצת הביקורת פרט
להחלפת חלק ממרכיב החלבוני ,קמח רימות ,בחיידק האמיתי ,ספירולינה ,שהיווה מקור לחלבון
ולצבען טבעי.
מבנה שני הניסויים כלל טיפול וביקורת .הטיפול והביקורת נבחנו בארבע חזרות .כל חזרה כללה
שבעה דגים .נבדקו  74דגים בשני הניסויים.
בשני הניסויים בדקתי את המדדים הבאים :מסת הדג ,אורך הדג ,קצב הגידול הספציפי ליום,
שרידה בסיום הניסוי ,וערכי הצבעים :אדום ,ירוק וכחול .לצורך לקיחת המדדים נלקחו המדידות
ביום  5מתחילת הניסוי ,יום  90מתחילת הניסוי ויום  46מתחילת הניסוי .דגים מסומנים צולמו
לצורך ניתוח ערכי הצבע אדום ,ירוק ,כחול .ערכי הצבעים נקבעו בעזרת תוכנת .imagej
תוצאות הניסוי הראשון היו בהתאם להשערתי .הדגים בקבוצת הטיפול שכללה שמן רימות ,ניזונו
מהמזון ,גדלו לאורך הניסוי ולא נמצא הבדל מובהק במסה הממוצעת לדג ,אורך ,קצב גידול
ספציפי באחוזים ובערכי המדד ,אדום ,ירוק וכחול בין קבוצת הטיפול לקבוצת הביקורת.
תוצאות הניסוי השני תאמו חלקית את השערתי .לא היה הבדל מובהק במסה ,הגידול היומי
הספציפי והשרידה בין קבוצת הטיפול לביקורת .אך ,האורך הממוצע לדג היה גבוה יותר בביקורת
בהשוואה לקבוצת הטיפול .הסבר אפשרי לתוצאה זו היא נקודת ההתחלה הנמוכה של קבוצת
הטיפול במדד האורך הממוצע בזמן  ,5זמן תחילת הניסוי ,בהשוואה לקבוצת הביקורת .לא נמצא
שינוי משמעותי בערכי מדד הצבע ,אדום ,ירוק וכחול .שיערתי שהוספת ספירולינה ,חיידק אמיתי,
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העשיר בצבענים טבעיים ,כדוגמת קרוטנואידים ישפיע על מדדי הצבע .הסבר לתוצאה זה יכול
לנבוע מכמות הספירולינה במזון ( .)9%לאור תוצאות העבודה ,אני ממליצה על ניסוי המשך שבו
יבחנו רמות עולות של אחוזי העשרה של ספירולינה במזון .אני ממליצה על הוספת ספירולינה גם
כמקור לחלבון וגם כמקור לצבען טבעי באחוז גבוה מ .9%
אני מציעה את הדיאטה שהכנתי ונבחנה בעבודתי ,כבסיס לפיתוח של מזון דגים עתידי ,המבוסס
על קמח ושמן רימות ,בתוספת ספירולינה .אני מציעה לבחון את הדיאטה על מיני דגים נוספים,
בשלבי התפתחות שונים .אני מסיקה ,על פי תוצאות העבודה ,שבתחום הזנת דגי הזהב ,מזון
המבוסס על קמח ושמן רימות זבוב החייל השחור ,יכול להוות תחליף לקמח ושמן דגים ושמן
הסויה ,מרכיבי מזון העיקריים כיום בתחום הזנת הדגים ,המזיקים לסביבה ויקרים למגדל .מזון
המבוסס על קמח ושמן רימות זבוב החייל השחור (קבוצת החרקים) וספירולינה (חיידק אמיתי),
מבוסס על מרכיבים ,ידידותיים לסביבה ,שאינם מצריכים מרחב רב לגידולם ,וקצב גידולם מהיר.
לפיתוח מזון דגים המבוסס על רימו ת זבוב החייל השחור ערך מוסף מלבד ערכן התזונתי .בגידול
הרימות נוצר קומפוסט .הרימות מפרקות חומר אורגני ,כדוגמת פסולת אורגנית תעשייתית,
יוצרות קומפוסט ,ומהביומסה של הרימות ניתן לייצר מרכיבי מזון .בנוסף ,גם בהיבט הכלכלי
קיים יתרון בגידול רימות כחומר גלם עתידי (נספח  )4בהשוואה ליצור קמח ושמן דגים .פיתוח
נוסף של הדיאטה שבחנתי יאפשר יישומה העתידי בשוק הרחב בארץ ובעולם.
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פרק א .מבוא וסקירת ספרות
א .9.בעיית המחקר והרקע למחקר
דגי נוי הם מחיות המחמד המבוקשות ביותר בעולם .תעשיית דגי הנוי העולמית מפותחת מאוד
ומתאפיינת בסחר בינלאומי נרחב ( .)EU Ornamental Fish Import & Export Statistics, 2016
בשלושים השנים האחרונות ,גדלה ,בקצב מואץ ,בישראל ,תעשיית גידול דגי הנוי של מים קרים,
המבוססת בעיקרה על דגי זהב ודגי קרפיון הנוי .ישראל היא אחת המדינות המובילות ביצוא דגי
נוי של מים קרים לאירופה (קחל .)6550 ,רוב הדגים בתעשייה הישראלית גדלים במערכת סגורה
המאפשרת גידול בתנאים מבוקרים (סימון.)6550 ,
אחד מהמרכיבים החשובים בגידול דגי נוי הוא הזנת הדגים .ההרכב התזונתי של מזון הדגים,
במושגים של אחוז החלבון ,השומנים ,הפחמימות ,הויטמינים והמינרלים ,צריך להתאים
לדרישות התזונתיות של הדג כדי לאפשר את גידולו המיטבי (הרפז .)6594 ,בתעשייה של דגי הנוי,
קיימת חשיבות גבוהה לאיכות הצבע של הדג .לכן ,בהרכבת מזון לדגי נוי חשוב להתחשב בהוספת
צבענים (פיגמנטים) מתאימים במזון ) .(Diller & Dilek, 2002בנוסף ,להיבט הסביבתי והכלכלי
משקל חשוב בבחירת מקור חומר הגלם במזון דגים.
דגי הנוי בתעשיית חקלאות המים ניזונים בעיקר ממזון המכיל קמח ושמן דגים .מרכיב זה יקר,
ודרך השגתו פוגעת בסביבה ) .(Tacon & Meiton, 2009bלכן ,קיימת חשיבות למציאת מקור
חלופי לחלבון ושמן דגים לתעשיית הדגים המפותחת.
מקור חלופי חלקי לקמח ושמן דגים הוא קמח ושמן המופק מצמח הסויה .לגידול צמח הסויה
השלכות סביבתיות קשות ,המתבטאות בעיקרן בכריתת יערות ).(Carlson & Garrett, 2018
בעבודת גמר ,של יוליה גרנין ,6591 ,שנעשתה בחממה בעין שמר ,נמצא שקמח רימות זבוב החייל
השחור מתאים כתחליף חלבון במזון לגידול דגי זהב ושאיכות הצבע של דג הזהב (כתום) ,בסיום
הניסוי ,נפגעה .המרכיב השומני במזון היה מבוסס על שמן סויה (יוליה גרנין .)6591 ,בעבודתי,
בחנתי את השפעת החלפת שמן סויה בשמן שמקורו ברימת זבוב החייל השחור .כמו כן ,בחנתי את
השפעת הוספת ,חיידק האמיתי ,ספירולינה ,כמקור נוסף לחלבון וכמקור לצבען טבעי במזון ,בכדי
לשפר את גידול ואיכות הצבע של הדג .זאת במטרה ליצור מזון מאוזן לדג הזהב ,באיכות צבע
גבוהה ,המבוסס על חומרי הגלם ידידותיים לסביבה וכלכליים למגדל ולצרכן.

איור  . 9דגי זהב .(mako, 2018) Carrasius auratus
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א .6.סקירת ספרות
חקלאות המים היא ענף חקלאי צעיר המתפתח במהרה בעולם ובישראל .הענף כולל גידול של דגי
נוי ודגי מאכל ,סרטנים ,רכיכות ואצות ,במים מתוקים ,מליחים ומלוחים (מי ים) .מטרת חקלאות
המים היא גידול יצורים חיים לצורכי מאכל ,הפקת חומרי טבע (כדוגמת אומגה  )0ולנוי (המרכז
לחקלאות ימית.)6590 ,
בתעשיית גידול דגי הנוי העולמית מגדלים כ 6055-מיני דגים ,מעל ל  95%-מהם הם דגי מים
מתוקים 960 .מדינות מייצאות דגי נוי לשוק העולמי .ערך השוק העולמי בשנת  6597מוערך בכ0-
מיליארד דולר (.)market research report, 2020
בתעשיית גידול דגי הנוי הישראלית מגדלים דגי נוי של מים קרים כדוגמת דג קרפיון הנוי (קוי) ודג
הזהב ודגי נוי טרופיים (כדוגמת דגי הגופי ודגי הציקלידים) (קחל .)6550 ,תעשיית דגי הנוי של
מים קרים בישראל החלה את התפתחותה המואצת בשנים  6556-6550וממשיכה לגדול בקצב
מהיר בעקבות הביקוש הרב לדגי מים הקרים הסתגלנים בעיקר באירופה ובארה"ב (איור .)6
ישראל נמצאת במיקום ה  90בעולם ביצוא דגי נוי ונמנית עם עשרת יצואניות המובילות לאירופה
(טבלה  .)9ישראל מהווה  97%מהשוק האירופי ביצוא של דגי נוי של מים קרים מסוג קרפיון הנוי
ודג הזהב ) .(ornamental fish, 2016הערך הכלכלי של יצוא דגי נוי מישראל לשוק האירופאי,
בשנת  ,6599עמד על  99.489מיליון אירו (Export Statistics & EU Ornamental Fish Import
( )2016איור .)0

איור  .6ערך היצוא השנתי ,משנת  9110עד  ,6598של דגי נוי של ישראל ,דולר אמריקאי ( Israel:
 .)Ornamental fish, export value, 2018באיור ניתן לראות שיש עליה בערך היצוא השנתי של דגי נוי
החל משנת  ,6550שהגיעה לשיא בין השנים  .6557-6595בשנים  6599-6598חלה ירידה קלה בערך היצוא
השנתי.

החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר ,ד.נ .מנשה ,מיקוד 68883
7

איור  .0יצוא של דגי נוי קרים לשוק האירופאי ,ערך כספי ואחוז מכלל הייצוא לאירופה בשנת
.(EU Ornamental Fish Import & Export Statistics, 2016) 6599

באיור  0ניתן לראות כי ישראל היא השנייה מתוך  95מדינות ביצוא השנתי של דגי נוי לשוק
האירופי.
מרכיב מרכזי בגידול דגים הוא הזנת הדגים .רוב מזון הדגים התעשייתי מבוסס על קמח ושמן
דגים .להכנת קמח ושמן דגים משתמשים בסוגים שונים של דגים ,עיקרם פלגיים (דגים שוכני הים
הפתוח באזור עמוד המים) ,קטנים וגדולים תוצר נלווה של דיג תעשייתי כדוגמת סרדינים (איור
 .)4אלו דגים שאינם מבוקשים למאכל ).(FAO, 2001

איור  .4דגי ים פלגיים ,תוצר ציד ימי (גרימלנד.)6598 ,
במדינות המתפתחות ,השיטה העיקרית לייצור קמח דגים היא ייבוש בשמש .במדינות המפותחות
משתמשים בשיטה תעשייתית הכוללת בישול ,הקשה ,ייבוש ושחיקה של הדגים .היתרון בקמח
דגים הוא הרכב החלבונים הכולל פרופיל חומצות אמיניות מתאימות לדג המאפשרות גידול תקין
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ובריא של דגים .החיסרון בייצור קמח הדגים הוא זיהום הסביבה בתהליך ייצורו ,ניצול דגת הים
ומחירו היקר ( .)FAO, 2001היתרון בשמן דגים הוא הרכב חומצות השומן שהוא מכיל ,ביניהם
חומצות שומן מקבוצת אומגה  0כגון ) ,EPA (Eicosapentaenoic acidחומצת שומן רב בלתי
רוויה הנמצאת בקרומי התאים בגוף יצורים חיים וחומצות שומן מקבוצת אומגה  9כדוגמת
) ARA (Arachidonic acidהחשובה בתהליך התגובה למצבי עקה .בשנת  6590יצרו  709מיליון
טון של שמן דגים .האחוז הגבוהה ביותר של שמן דגים ,80% ,מיועד לתעשיית חקלאות המים,
כחומר גלם בהכנת מזון לדגים (( )Seafish Fishmeal and Fish Oil, 2017איור  0ו.)9-

איור  .0היצור העולמי של שמן דגים בשנת .)Seafish Fishmeal and Fish Oil, 2017( 6559-6590

איור  .9השוק העולמי של צריכת שמן דגים בשנת .)Seafish Fishmeal and Fish Oil, 2017( 6590
החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר ,ד.נ .מנשה ,מיקוד 68883
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ייצור שמן דגים וקמח דגים מתבצע במפעלים ייעודיים בתהליך משולב .בשלב ראשון מבשלים את
הדגים בקיטור בטמפרטורה של  .80°C-90°Cתהליך הבישול מאפשר את קרישת החלבון וקריעת
תאי השומן ,שיחרור השומן וטיפול בחיידקים .זהו שלב ההפרדה הראשוני במסלול יצור קמח
הדגים ושמן הדגים .לאחר ניקוז ,הפרקציה הנוזלית עובר תהליך של לחיצה מכנית .בתהליך זה
מתקיימת הפרדה נוספת בין הנוזלים למוצקים .בתהליך תלת שלבי נערכת הפרדה נוספת בין
מוצקים עדינים למרכיב הנוזלי ובן שמן למים .לאחר תהליך שטיפה של השמן הגולמי ,עובר

השמן לאחסון ).(IFFO, 2017

איור  .8תהליך היצור של שמן דגים (.)IFFO, 2017
הרכב המזון וכמותו חיוני להתפתחותם התקינה של דגים בענף חקלאות המים .לכל סוג דג דרישה
תזונתית המאפיינת אותו המתבטאת בהרכב תזונתי ייחודי של חלבונים ,פחמימות ,שומנים
(ליפידים) ,ויטמינים ומינרלים ( .)Craig, 2017לדוגמה ,לדג הימי ספרוס זהוב (דניס) דרוש 00%
חלבון במזון בכדי להתפתח היטיב ,בעוד שדג קרפיון הנוי צריך  05%חלבון במזונו .דגים הניזונים
מבשר (קרניבורים) יעכלו מרכיבי מזון מהצומח בפחות יעילות בהשוואה לדגים צמחוניים
(הרביבורים) או אוכלי כל (אומניבורים) .מאחר ודגים הם פוקילותרמים (אקטותרמיים)
טמפרטורת המים משפיעה על קצב חילוף החומרים (מטבוליזם) ועל כמות המזון הנדרשת לגידול
הדגים .בטמפרטורה נמוכה דגים יוכלו פחות ויגדלו פחות לעומת גידולם בטמפרטורה גבוהה.
בכדי לחשב את כמות המזון הניתנת לדג צריך לחשב את הטמפרטורה ואת הביומסה במיכל
הגידול .מזינים כ 9.0%-ממסת הדג במספר מנות ליום .מרכיב ההזנה ,אופן הגשתו והרכבו ,מהווה
מרכיב מרכזי בגידול דגים ,מבחינת השפעתה על קצב גידול ,איכות ,חיוניות ומחיר גידולו של הדג
(הרפז.)6594 ,

איור  .7דג הזהב ).(commongold fish, 2019
החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר ,ד.נ .מנשה ,מיקוד 68883
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דגי זהב ,Carassius auratus' ,משתייכים לממלכת בעלי חיים ,מערכת המיתרניים ,על מחלקה
מקריני סנפיר ,סדרה קרפיונאים ,ממשפחת הקרפוניים ,סוג  ,Carassiusמין
( Carassius auratusאיור  .)7דג הזהב קרוב גנטית לדג הקרפיון המצוי ).(Cyprinus carpio
אורך גופו של דג זהב בוגר נע בין  90ל  65-ס"מ .דג זהב יכול לחיות בטבע עד כ 65 -שנים .דגי זהב
הם דגי מים מתוקים אבל מסוגלים לחיות גם במים מליחים .הם דגים סתגלנים החיים בטווח
גדול של טמפרטורות הנע מ 0°C-עד  .41ºCהם גדלים טוב יותר במים קרים בטמפרטורות הנעות
בין  .16°C-22°Cהצבע הזהוב מתפתח בחודשים הראשונים לחייהם ,והוא כנראה תוצאה של
הרס הדגרתי של מלנופורים (תאים המכילים צבען שחור) או העלמות הצבען השחור בהם .עונת
ההטלה היא אביב-קיץ (.)fish base, 2019

איור  .1מחזור החיים של דג הזהב (.)commongold fish, 2019
דגי זהב ממין נקבה מטילות ביצים רבות על צמחיים במים .דגי זהב הזכרים מפרים את הביצים.
לאחר  6-0ימים בוקעת לרווה מהביצה .הלרווה מתפתחת לדגיג ,לאחר שנה של גידול בתנאים
מיטביים מתקבל דג זהב בוגר (איור .)1
דגי זהב הם אוכלי כל ( .)omnivoresדג הזהב דורש לגידולו  00%חלבון ו 7%-שומן .הדג ניזון
בטבע בעיקר מפלנקטון ,חסרי חוליות בנטיים ,רקבובית וחומר צמחי (סימון.)6550 ,

איור  .95רימת זבוב החייל השחור.(world news, 2019) BSFL ,
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זבוב החייל השחור ,Hermetia illucens ,שייך לממלכת בעלי חיים ,מערכה פרוקי רגליים ,על-
מחלקה חרקים ,על-סדרה בעלי גלגול מלא ,סדרה זבובאים ,משפחת  ,Stratiomyidaeסוג
( Hermetiaאיור  .)95זבוב החייל השחור הוא זבוב שחור המגיע לאורך של  90-65מ"מ .לזבוב
החייל השחור גילגול מלא (איור  )99הזבוב חי מעט ימים .מהביצה בוקעת רימה .הרימה יכולה
להגיע לאורך של  68מ"מ .צבע הרימה בהיר נוטה ללבן .הרימה יכולה לפרק חומר אורגני בקצב
של  60-055מ"ג חומר ליום .רמת החלבון המכילה רימת הזבוב החייל השחור גבוהה .90% ,נבחנה
האפשרות לגדלה כמזון לחיות ממשק ,כדוגמת הזנת דגי נוי ).(Park, 2016

איור  .99מחזור חיים של זבוב החייל השחור (.)ecosolutions, 2015

איור  .96פרופיל הרכב הליפידים (שמנים ושומנים) של רימת זבוב החייל השחור ( organic value
.)recovery solution, 2010
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באיור  96ניתן לראות כי החומצה הבולטת מבחינת מסה (גרם ל 955-גרם דוגמה של לרווה שלמה
יבשה) היא החומצה הלאורית 94.0 ,גרם ל –  955גרם דוגמה ,שהיא חומצת שומן רוויה .ניתן
לראות שחומצות שומן רב בלתי רוויות מהוות  0.68גרם ל  955-גרם לרווה שלמה יבשה.

שמן רימת זבוב החייל השחור נמצא במצב צבירה מוצק בטמפרטורת החדר .השמן מורכב בעיקרו
משמנים רוויים ,saturated fats ,עשיר בחומצות שומן בעלות אורך שרשרת בינוני (דוגמה חומצת
באורך  ,)C-12העיקרית מביניהן היא החומצה הלאורית .שמן הרימות מכיל גם חומצות שומן רב
בלתי רוויות ,מתוכן חומצות רב בלתי רוויות מקבוצה אומגה  0ואומגה (organic value 9
)( recovery solution, 2010איור .)96
שמנים המצויים במצב צבירה נוזלי בטמפרטורת החדר הם שמנים כדוגמת הסויה המכילים
חומצות שומן ארוכות שרשרת שבחלקן אינן רוויות (סאייג.)6595 ,

איור  .90ספירולינה מבעד למיקרוסקופ ).(sciento, 2017
הספירולינהArthospira plantensis ,

משתייכת לעל ממלכה חיידקים אמיתיים ,מערכת

ציאנובקטריה ,מחלקת  ,Cyanophyceaeסדרת  ,Oscillatorialesמשפחת Microcoleaceae
סוג  .Arthospiraמכונה אצה כחולית ,ירוקית .הספירולינה שוכנת במים מתוקים ומליחים
)( (spirulina, 2020איור  .)90הספירולינה מכילה רמה גבוה של חלבון ( כ ,)85%-ויטמינים
ומינרלים ונחשבת כמזון על .הספירולינה מכילה כלורופיל שאחראי על הצבע או פיגמנטציה
הירוק שלה ומשמש לתהליך הפוטוסינתזה (אשכנזי .)6599 ,הספירולינה מכילה קרוטנואידים
ואת הפיגמנט סי-פיקוציאנין (הכחול) (איור  )60 ,66 ,69ולכן הספירולינה יכולה לשמש כמקור
לצבען טבעי ). (Park, et al., 2018

איור  .94ספירולינה מרוכזת ומיובשת ). (ideegreen, 2020
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איור  .90התכולה התזונתית של החיידק האמיתי ,ספירולינה ).(simpliigood, 2018
צבענים (פיגמנטים) הם חומרים ,הבולעים חלק מקרינת האור הפוגעת בהם ומחזירים חלק אחר
ממנה .לכן יש להם צבע אופייני ,והם מקנים צבע למי שמכיל אותם .דוגמה לצבען ידוע הוא
הכלורופיל .לצבענים תפקיד חשוב בתעשיית חקלאות המים .חקלאים מוסיפים את הפיגמנט
אסטקסנטין למזון הסלמון בכדי להקנות לו את צבעו האדמדם .הפיגמנטציה של הדגים משפיעה
על המחיר של הדג בחנויות .כמו כן ,צבע של הדג יכול להעיד על בריאותו ).(ytrestoyl, 2015

איור  .99חנויות עם דגי זהב ).(perfect reef, 2020
קרוטנואידים ,carotenoids ,הם קבוצה חשובה של צבענים .בעלי חיים מקבוצת בעלי החוליות
אינם יכולים לסנטז קרוטנואידים אך יכולים לקבל ולאחסן קרוטנואידים ממזון שמקורו
מיצורים פוטוסינטטיים .קרוטנואידים אחראים לצבע האדום ,כתום וצהוב של יצורים רבים
ביניהם דגים .פיגמנטים של הקרוטנואידים מאוחסנים בקסנטופורים ,באריארופורים (תאי
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פיגמנט) צהובים ואדומים (איור  .)97לקרוטנואידים תפקיד חשוב נוסף בראיה ,כנוגדי חימצון
(אנטיאוקסידנט) ובחיזוק מערכת החיסון .צבעו של הדג תלוי בצבען .הצבענים של הדגים מצוי
בכרומטופורים (נושאת צבע) .כרומוטופורים מכילים גרגרי פיגמנט בצבעים שונים או
כרומטוזומים .הפיגמנט של הדגים תלוי במיקום הכרומוטופורים ובאותו זמן תלוי בסביבה שהדג
נמצא בה וגם הטמפרטורה יכולה להשפיע על ביטויים )(Sefc, Brown, & Clotfelter, 2014
(איור .)98

איור  .98כרומטופור וקבוצת תאים כרומטופורים .כרומטופור מוגדר על פי בסיס הצבע אותו הוא מכיל
(.)Aqua, 2008

איור  .97סוגי תאי הכרומטופורים (.)Terpstra, 2015

החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר ,ד.נ .מנשה ,מיקוד 68883
85

איור  .91סוגים שונים של כרומטופורים ותכונותיהם ).(ocean nutrition, 2018

רמת הפיגמנטציה ,המתבטאת האיכות הצבע ,היא מדד חשוב בהערכת איכות דגי נוי .מאחר
וקרו טנואידים מיוצרים מלאכותית פוגעים בסביבה ישנו צורך להעשרת מרכיבי המזון של דגים
בקרוטנואידים ממקור טבעי .מקורות טבעיים לקרוטנואידים יכולים להיות אצות חד תאיות ורב
תאיות ,צמחים עילאיים (ציפורן חתול) ,חיידקים אמיתיים (ספירולינה) וסוגי פטריות כגון שמרים
( ( )Gupta, Jha, Pal, & Venkateshwarlu, 2007איור .)65

איור  .65תכולת הקרוטנואידים ממקורות טבעיים נבחרים ).(Gupta, Jha, Pal, & Venkateshwarlu, 2007
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הצבען קרוטנואיד (כדוגמת אסטקסנטין) מקורו מסרטנים (קמח סרטן ,שרימפ קמח) .הפיגמנטים
משמשים כמקור נוסף לקרוטנואידים בתעשיית חקלאות המים ,מאחר והם מלאים ועשירים
בצבען .המקור לצבען יקר ,לכן מחיר התוצר בשוק עולה (איור .)65

איור  .69המבנה המולקולרי של הקרוטנואיד ביטא קרוטן ).(Terpstra, 2015
פיקוציאנין הוא צבען מקבּוצת הפיקובילינים ,המצוי באצות כחולות כדוגמת החיידק האמיתי,

ספירולינה .מסייע בפוטוסינתזה על־ידי העברת אנרגיית אור לכלורופיל (.)Terpstra, 2015

איור  .66פיקוציאנין (.)Terpstra, 2015

איור  .60אבקת הצבען פיקוציאנין ).(Y.X. Biochem, 2020

מטרות המחקר:
מטרת העבודה היא לבדוק את השפעת קמח ושמן רימות ,ופיגמנטים שמקורם בציאנובקטריה,
ספירולינה ,על גידול ואיכות הצבע של דג הזהב.
המטרה המרכזית נגזרת לשתי מטרות:
 .9בחינת השפעת קמח ושמן רימות על גידול דג הזהב ואיכות צבעו.
 .6בחינת השפעת מזון המועשר בספירולינה על גידול דג הזהב ואיכות צבעו.
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א.3.שאלת החקר
שאלת החקר הראשונה :כיצד תשפיע ההזנה ,במזון הכולל שמן רימות כמקור לשומן ,על המסה,
האורך ,השרידה ואיכות הצבע של דג הזהב?
השערה :השערתי היא שדגי הזהב הניזונים ממזון המכיל שמן רימות יגדלו במסה ובאורך
הממוצע באותה מידה בהשוואה לדגים שמזונם מבוסס על שמן סויה .כמו כן ,אני משערת
שאיכות צבעו של דג הזהב לא יפגע בהשוואה לאיכות הצבע של דגים שהוזנו עם מזון המכיל שמן
סויה.
נימוק להשערה :הנימוק להשערתי הוא ששמן הרימות שבמזון לא יגביל את גידול הדג .הרכב
חומצות השומן הרוויות ובלתי רוויות בשמן הרימות יתאים לגידול דג הזהב בגודל קטן 2-4
גרם .בנוסף שמן רימות לא מכיל פיגמנט שיכולו להשפיע על צבע של דגי זהב .כך שאיכות הצבע,
גם אם אינה מיטבית ,לא תהיה שונה מאיכות הצבע בגידול עם שמן סויה.
שאלת החקר השנייה :כיצד תשפיע הוספת ספירולינה כמקור לצבען (פיגמנט) וחלבון ,על איכות
הצבע ,המסה ,האורך והשרידה של דג זהב.
השערה :השערתי היא שדגי זהב יגדלו בצורה טובה מבחינת האורך והמסה בדומה לגידול עם
מזון המכיל קמח רימות ושמן סויה .העשרת המזון בספירולינה תשפיע על צבע הדג בהשוואה
להזנה במזון שאינו מכיל ספירולינה.
נימוק להשערה  :הנימוק להשערתי הוא שספירולינה עשירה בחלבון ובויטמינים שיטיבו עם גידול
הדג ולכן גידולו לא יפגע ויהיה דומה לגידול עם מזון המכיל קמח רימות בלבד כמקור חלבון.
בנוסף ,הספירולינה מכילה צבענים טבעיים ,מביניהם קרוטנואידים ,שיכולים להשפיע לטובה על
איכות צבע הדג.
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פרק ב .מהלך המחקר
ב .9.מערך המחקר
ב .9.9.גורמי הניסוי
ב .1.1.1.גורמי הניסוי של שאלת המחקר הראשונה :הזנה דגי הזהב במקור שומן חלופי ,שמן
רימות רימות זבוב מחייל השחור.
משתנה בלתי תלוי  -סוג המזון (הוספת שמן רימות זבוב החייל השחור למרכיב המזון)
משתנה התלוי – מסת הדג ,אורך הדג ,איכות צבע של הדג.
גורמים קבועים – סוג הדג ,סוג מיכל הגידול ,נפח מיכל הגידול ,מספר הדגים במיכל גידול ,גודל
הדגים בתחילת הניסוי ,טמפרטורות המים ,כמות הזנה ,מספר המנות ביום ,רמת התאורה.
ב .0.1.1.גורמי הניסוי של שאלת המחקר השנייה :הזנת דגי הזהב במזון הכולל תוסף מזון,
החיידק האמיתי ,ספירולינה.
משתנה בלתי תלוי – סוג המזון (הוספת ספירולינה כתוסף מזון)
משתנה התלוי – מסת הדג ,אורך הדג ,איכות צבע של הדג.
גורמים קבועים – סוג הדג ,סוג מיכל הגידול ,נפח מיכל הגידול ,מספר הדגים במיכל גידול ,גודל
הדגים בתחילת הניסוי ,טמפרטורות המים ,כמות הזנה ,מספר המנות ביום ,רמת התאורה.
ב 6.9.מערך הניסוי
ב .1.0.1.מערך הניסוי הראשון :הזנת דגי זהב במזון חלופי שמן רימות.
טבלה  :9מבנה הניסוי הראשון .קבוצות ההזנה בניסוי הראשון ,הביקורת והטיפול ,מספר הדגים
במיכל ומספר החזרות.
מספר
מספר דגים
ביקורת-טיפול
תיאור קבוצות הזנה
מספר
במיכל גידול חזרות
קבוצה
ההזנה
7
ביקורת
ללא
סויה
שמן
,
רימות
בקמח
הזנה
1
4
תוספת פיגמנטים
2

*הזנה בקמח רימות ,שמן רימות
ללא תוספת פיגמנטים

טיפול הזנה 6

7

*יצוין לאורך העבודה כטיפול הזנה 6

איור  .64מבנה הניסוי הראשון.
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4

ב .0.0.1.מערך הניסוי השני :הזנת דגי זהב במזון המועשר בספירולינה כמקור לחלבון ,ויטמינים
וצבענים.
טבלה  :6מבנה הניסוי השני .קבוצות ההזנה בניסוי השני ,הביקורת והטיפול ,מספר הדגים במיכל
ומספר החזרות.
מספר
קבוצות
ההזנה
1
3

מספר
חזרות

תיאור קבוצות ההזנה

ביקורת-טיפול

הזנה בקמח רימות ,שמן סויה ,ללא
תוספת צבענים.

ביקורת

מספר דגים
באקווריום
אחד
7

4

**הזנה בקמח רימות ,שמן סויה,
בתוספת פיגמנטים (מקורם
מהחיידק האמיתי ,ספירולינה)

טיפול מספר 0

7

4

**יצוין לאורך העבודה כטיפול הזנה מספר 0

איור  .60מבנה הניסוי השני.

ב .6.מהלך הניסוי
ב 9.6.הקמת מתקן האקווריומים לגידול הדגים
שטפתי  96אקווריומים והנחתי אותם במתקן גידול הדגים .על כל מיכל הדבקתי מדבקות עם
מספר הקבוצה ומספר החזרה .הכנתי  96מסננים ביולוגיים והכנסתי אותם לאקווריום (אופן
ההכנה מפורט בשיטות וחומרים) .חיברתי את המסנן הביולוגי והאיוורור למיכל .מילאתי מים
לנפח סופי שווה בכל המיכלים.
ב 6.6.קבלת דגים ומדידתם
קיבלתי דגי זהב מחברת קוי קין (מושב רם און) .בכל אקווריום אכלסתי באקראי  8דגים .בתאריך
 ,679196591יום  5מתחילת הניסוי ,שקלתי כל דג וקבעתי את מסתו ,מדדתי את אורכו בעזרת
סרגל וצילמתי את הדג (בכל צילום מצורפת מדבקה שמסמנת את מספר הקבוצה והחזרה)
ורשמתי את הנתונים ,מסה ,אורך ,מספר צילום ,בטבלה .מתוך  8דגים אקראיים בחרתי שלושה
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דגים ,גזרתי להם ,קלות ,חלק קטן של סנפיר הזנב (החיתוך היה תחתון ,עליון וישר) כדי שניתן
יהיה לחזור לאותו דג שצולם לצלמו בשנית ובשלישית (בסוף הניסוי) ולקבוע את צבעו בצורה
מדויקת .כשמדדתי את  8דגים העברתי אותם לאקווריום והמשכתי באותו נוהל לאכלס ,למדוד,
לסמן ולצלם את הדגים באקווריומים הנוספים בניסוי (סך הכול  96אקווריומים 74 ,דגים) .כך
איכלסתי ולקחתי מדדים לכל הדגים ,בכל החזרות וכל הטיפולים בשני שאלות הניסוי.
ב 0.6.חישוב כמות המזון
חישבתי את הביומסה ( פירוט בסעיף שיטות וחומרים) של הדגים באקווריומים וחישבתי את
הביומסה הממוצעת לכל האקווריומים בניסוי .חישבתי  4%מהביומסה הממוצעת ,שהיוו את
כמות המזון היומית להזנת הדגים על פי הדיאטות השונות שהכנתי.
ב .4.6.אופן הכנת המזון
הכנתי את שלושת סוגי הדיאטות (ראה שיטות וחומרים).
להכנת המזון ,טיפול הזנה  ,6ערבבתי את חומרי הגלם :קמח רימות ,שמן רימות ,ויטמין מיקס,
מקור לפחמימות על פי מתכון ( )TECA, 2014( TECAמזון לחוות דגים בינוניות וקטנות).
בדיאטת הביקורת החלפתי רק את קמח הדגים והסויה בקמח הרימות.
בטיפול הזנה מספר  0העשרתי את מרכיב החלבוני של המזון בחיידק האמיתי ,ספירולינה .שאר
המרכיבים נשמרו כמפורט בטיפול הביקורת (ראה שיטות וחומרים).
שיטחתי את קבוצות המזון שהכנתי .העברתי כל קבוצה לצלוחית אלומיניום וייבשתי את המזון
בתנור ב 955 -מעלות צלזיוס .לאחר יממה ,הוצאתי את המזון מהתנור ,העברתי לכלי איחסון על
פי קבוצות ההזנה ,ושמרתי את המזון במעבדה במקום קריר.
ב .0.6.הטיפול במזון לפני הגשתו לדגים
טחנתי את המזון לחלקיקים קטנים בעזרת מכתש ועלי .בחנתי את מאפייני המזון במגע עם
המים .בחנתי אם המזון צף או שוקע והאם הדגים נגשים אליו וטועמים אותו.
ב .9.6.בדיקת הרכב המזון
שלחתי את הדוגמאות של כל סוגי המזון ,שלושת הדיאטות שהכנתי ,לקביעת חלבון ושומן בחברת
אמבר.
ב .8.6.הזנת דגים
האכלתי את הדגים ,בשני הניסויים ,בכל הטיפולים וכל החזרות ,כל יום באותה כמות המזון
באותו זמן בשתי מנות שוות ליום.
ב .7.6.לקיחת מדדים  90ימים מתחילת הניסוי
בתאריך  ,9099596591לאחר  90ימים מתחילת הניסוי ,שקלתי בנפרד ,כל דג ,בכל החזרות וכל
הטיפולים ,מדדתי את אורכו וצילמתי את הדגים המסומנים באותה שיטה שצולמו בזמן 5
מתחילת הניסוי (הקמת הניסוי) .הזנתי את התוצאות לתוכנת אקסל .חישבתי את השרידה למיכל
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בכל הקבוצות .חישבתי בשנית את כמות המזון המתאימה לדגים לפי הביומסה הממוצעת
החדשה שלהם.
ב .1.6.לקיחת מדדים  46ימים מתחילת הניסוי
בתאריך  ,199996591לאחר  68ימים ,כלומר  46ימים מתחילת הניסוי ,שקלתי את מסתו של כל דג
בניפרד ,מדדתי את אורכו וצילמתי אותו (דגים המסומנים) .חישבתי את השרידה בכל הקבוצות.
הזנתי את התוצאות לתוכנת אקסל.

איור  .69מזון הביקורת וטיפול הזנה 0

איור  .68שלושת קבוצות ההזנה בניסוי.

ב .0.תיאור החומר החי
דגי זהב משתייכים לממלכת בעלי חיים ,מערכת המיתרניים ,על-מחלקה מקריני סנפיר ,סדרה
קרפיונאים ,ממשפחת הקרפוניים ,מין ( Carassius auratus.איור .)68
דגי הזהב התקבלו מחברת קוי קין ,מושב רם און .הם היו דומים במסתם ( 6.51גרם בממוצע),
באורכם (  0.87ס"מ בממוצע) ובצבעם (דגים כתומים) .הדגים התקבלו באותו יום והוחזקו באותם
התנאים.

איור  .68דג זהב ).(fehrplay, 2019
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ב .4.שיטות וחומרים
ב .9.4.שיטות עבודה
ב .9.9.4.הכנת המזון בשלושת קבוצות ההזנה:
ב .9.9.9.4.הכנת מזון לקבוצת הביקורת:
הכנתי את המזון לקבוצת הביקורת מחמרי הגלם המופיעים בטבלה .0
שקלתי את חומרי הגלם בעזרת מאזניים על פי המסות הרשומות בטבלה .0
ערבבתי את קמח התירס ,קמח החיטה וקמח הסויה בכערה והוספתי שמן סויה קמח רימות
וויטמינים .ערבבתי את המסה שהתקבלה והוספתי מים בנפח  9.0ליטר.
לשתי את המסה שהתקבלה עד לקבלת מסה הומוגנית ,והעברתי את המסה דרך מכשיר ידני
(כותש שום) בכדי לקבל את גלילי מזון בגודל אחיד והעברתי למגש אלומיניום ומשם לתנור למשך
 64שעות ב – .100°C
כעבור  64שעות ,הוצאתי את המזון המיובש מהתנור ,כתשתי אותו בעזרת מכתש ועלי והעברתי
לכלי לאחסון במעבדה.
ב :.2.1.1.4.הכנת המזון לקבוצת טיפול הזנה 6
הכנתי את המזון לקבוצת ההזנה השניה מחמרי הגלם המופיעים בטבלה .0
שקלתי את חומרי הגלם בעזרת מאזניים על פי המסות הרשומות בטבלה .0
ערבבתי את קמח התירס ,קמח החיטה וקמח הסויה בכערה והוספתי שמן הרימות ,קמח רימות
וויטמינים .ערבבתי את המסה שהתקבלה והוספתי מים בנפח  9.0ליטר.
לשתי את המסה שהתקבלה עד לקבלת מסה הומוגנית ,והעברתי את המסה דרך מכשיר ידני
(כותש שום) בכדי לקבל את גלילי מזון בגודל אחיד והעברתי למגש אלומיניום ומשם לתנור למשך
 64שעות ב – .100°C
כעבור  64שעות ,הוצאתי את המזון המיובש מהתנור ,כתשתי אותו בעזרת מכתש ועלי והעברתי
לכלי לאחסון במעבדה.
ב :.3.1.1.4.הכנת המזון לקבוצת טיפול הזנה 0
הכנתי את המזון לקבוצת ההזנה השלישי מחמרי הגלם המופיעים בטבלה .0
שקלתי את חומרי הגלם בעזרת מאזניים על פי המסות הרשומות בטבלה .0
ערבבתי את קמח התירס ,קמח החיטה וקמח הסויה בכערה והוספתי שמן הסויה ,קמח רימות,
משחת הספירולינה וויטמינים .ערבבתי את המסה שהתקבלה והוספתי מים בנפח  9.0ליטר.
לשתי את המסה שהתקבלה עד לקבלת מסה הומוגנית ,והעברתי את המסה דרך מכשיר ידני
(כותש שום) בכדי לקבל את ג לילי מזון בגודל אחיד והעברתי למגש אלומיניום ומשם לתנור למשך
 64שעות ב – .100°C
כעבור  64שעות ,הוצאתי את המזון המיובש מהתנור ,כתשתי אותו בעזרת מכתש ועלי והעברתי
לכלי לאחסון במעבדה.
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טבלה  .0טבלת מרכיבי ההזנה על פי מתכון :(TECA, 2014) TECA
מרכיבי המזון
קמח תירס
קמח חיטה
קמח סויה
שמן סויה
שמן רימות
קמח רימות
ספירולינה (אבקה)
ויטמינים ומינרלים
כמות כללית

ביקורת:
מסה ,ק"ג
5.9
5.4
5.90
5.56
5
5.0
5
5.50
9

טיפול הזנה :6
מסה ,ק"ג
5.9
5.4
5.90
5
5.56
5.0
5
5.50
9

טיפול הזנה 0
מסה ,ק"ג
5.9
5.4
5.90
5.56
5
5.6
5.9
5.50
9

ב .6.9.4.מדידת מסת הדג
בתחילת הניסוי ,כעבור  90ימים מתחילתו ובסיום הניסוי ( 46ימים מתחילת הניסוי) ,בשני
הניסויים ,בכל הטיפולים והחזרות ,נשקל כל דג בניפרד ומסתו נקבעה .המסה נמדדה בעזרת
מאזניים לשקילת דג .על המאזניים הונחה כוס המכילה אותה כמות מים לאורך מדידה .בתחילת
המדידה המאזניים אופסו .בעזרת רשת יד הדג נלקח מהאקווריום והועבר לכוס שעל המאזניים.
התוצאה של מדידת מסת הדג נרשמה בגרמים בטבלת הרישום .הדג הוחזר לאקווריום לאחר
המדידה .כך נמדדו כל הדגים ,בכל זמני הדיגום ,בשני הניסויים.
המסה של כל הדגים במיכלי הגידול ,בביקורת ,טיפול הזנה  ,6וטיפול הזנה  0נרשמה במהלך
הבדיקה ואחר כך הוזנה לטבלת אקסל .בעזרת תוכנת אקסל חושב הממוצע וסטיית תקן של מסת
דג.
ב .0.9.4.מדידת אורך הדג
בתחילת הניסוי ,וכעבור  90ימים מתחילתו הניסוי ,ובסיום הניסוי ,נמדדו אורכם של הדגים בשני
הניסויים באותה השיטה .נמדד אורכו של כל דג ודג בכל האקווריומים .הדג נלקח מהאקווריום
בעזרת רשת יד והועבר לשולחן המדידה.אורך הדג נמדד על ידי סרגל .לאחר ביצוע המדידה הדג
הוחזר לאקווריום .התוצאות של מדידת אורך הדג נרשמו בטבלה ביחידת סנטימטר .התוצאות
הועברו לטבלת אקסל .כל הדגים בשני הניסויים ,בכל הטיפולים והחזרות נמדדו באותה השיטה.
בעזרת תוכנת אקסל חושב הממוצע וסטיית תקן של אורך דג.
ב .4.9.4.צילום הדג
בשני הניסויים בכל קבוצת הזנה ,צולמו שלושה דגים המסומנים בכל אקווריום .לפני צילום
נמדדה עוצמת אור על ידי מכשיר למדידת עצמת האור ,יחידות  .Luxהצילום בוצע על ידי מצלמה
סמ-סונג .הדג נלקח מהאקווריום על ידי רשת יד והועבר לנייר מילימטרי מנוליין שהונח על
השולחן .על הנייר הונחה רצועת נייר בצבע כתום כהשוואה לעוצמת הצבע בכל הצילומים של דגי
זהב .לאחר הצילום הדג שצולם הוחזר לאקווריום .כל התוצאות נרשמו על הדפים והוכנסו
למחשב .הצילום בוצע באופן שווה לכל הדגים .הדגים שצולמו סומנו בכדי שיהיה ניתן לזהות את
החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר ,ד.נ .מנשה ,מיקוד 68883
24

הדג בכל קבוצת הזנה ולחזור ולצלם בזמן  90ו 46-מתחילת הניסוי את אותם הדגים .כך ניתן
יהיה לעקוב אחר שינוי בצבעם.
ב .0.9.4.שיטת סימון הדג לפני הצילום
בהתחלת הניסויים (הראשון והשני) ,זמן אפס מתחילת הניסוי ,בכל טיפול ובכל החזרות ,נבחרו
אקראית ,שלושה דגים .נגזר קטע קטן של סנפיר הזנב על ידי מספריים ללא פגיעה בדגים .בוצעו
שלושה סוגי חיתוך :חיתוך עליון ,תחתון וישר.
ב .9.9.4.חישוב כמות ההזנה לדגים
בניסוי חושבה ביומסה של כל הדגים (סכום המסות של הדגים במיכל גידול) לאקווריום .חושב
הממוצע של הביומסה לכל קבוצה ההזנה .חושב  4%מהביומסה ככמות המזון היומית
לאקווריום .כמות זו ניתנה לכל אקווריום בשתי מנות שוות.
ב .8.9.4.חישוב שרידת הדגים
הדגים נספרו בכל אחד מהאקווריומים בזמן  90וזמן  46מתחילת הניסוי .הנתונים הוזנו למחשב.
חושב מספר הדגים בכל אקווריום ,לאחר  90ימים ו 46-ימים מתחילת הניסוי.
ב .7.9.4.קביעת מדד לצבע הדג
קביעת ערכי הצבעים :אדום ,כחול וירוק ,לכל דגי הניסוי שסומנו ,נותחו וערכם נקבע בעזרת
התוכנה  .imagejזוהי תוכנה המשמשת לניתוח ועיבוד של תמונות .בעזרת תוכנת  imagejהיה
ניתן לנתח את תמונות הדגים המסומנים בכל זמן דיגום 90 ,5 :ו 46-מתחילת הניסוי .נקבע ערך
הצבעים אדום ,ירוק וכחול ,RGB ,של כל דג מסומן.
אופן העבודה עם התוכנה:
-

פתיחת התמונה בעזרת התוכנה
סימון אזור בדג לצורך ניתוח ערכי RGB
קביעת ערכי  RGBבעזרת היסטוגרמת צבע
קביעת ערך צבע היחסות הצהוב בכל תמונה בעזרת היסטוגרמת צבע
רישום ערכי הצבעים של כל דג בתמונה וכל צבע יחסות בטבלת אקסל

 חישוב ממוצע לכל דג בכל קבוצת הזנהב .1.9.4.חישוב קצב הגידול היומי
בניסוי חושב קצב הגידול היומיrate ,SGR,% ,

 ,specific growthשל כל הדגים בכל

האקווריומים בכל קבוצות ההזנה.

איור  .67נוסחה לחישוב קצב גידול יומי ,באחוזים (.)Doolgindachbaporn, 2011 & Hien
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לפי הנוסחה  Inבסיום הניסוי (מסה ממוצעת של הדגים בכל האקווריומים לטיפול בזמן  )46מינוס
 Inבתחילת הניסוי (מסה ממוצעת של הדגים בכל האקווריומים לטיפול בזמן  ,)5חלקי מספר
ימים של הניסוי ( 46יום) כפול  ,955חישוב באחוזים.
ב .95.9.4.העיבוד הסטטיסטי של התוצאות
בעזרת תוכנת אקסל ,חושבו הממוצעים וסטיות התקן של מסת הדגים ,אורך הדגים ,שרידת
הדגים ,הגידול הספציפי היומי ,SGR ,% ,וערכי הצבעים :אדום ,ירוק וכחול .העיבוד הסטטיסטי
נערך בעזרת תוכנת אקסל  .מבחן שונות חד כיווני בוצע בעזרת התוכנה לחישוב המבחן באתר
.(social science statistics, 2020) Social science statistics

ב .6.4.חומרים
ב.9.6.4.קמח רימות :קיבלתי את קמח רימת זבוב החייל השחור מחברת ביו בי ,שדה אליהו (ביו
בי( )6565 ,איור .)05
ב .6.6.4.שמן רימות :קיבלתי את שמן רימת זבוב החייל השחור מחברת ביו בי ,שדה אליהו (ביו
בי( )6565 ,איור  61ד.).
ב .0.6.4.שמן סויה :שמו סויה (איור .61ג).
ב .4.6.4.ויטמין מיקס :ויטמין מיקס התקבל מחברת אמבר (איור  61ב).
ב .0.6.4.ספירולינה קפואה :ספירולינה קפואה במרקם משחתי של חברת י.ל חולות זיקים בע"מ
(איור .61א.).

א.

ב.

ג.
ד.
ה.

איור  .61חומרי הגלם ששימשו להזנה בניסוי :א .ספירולינה ,ב .ויטמינים ,ג .שמן סויה ,ד .שמן
רימות ,ה .קמח רימות.

איור  .05קמח רימות ) .(pro insect traid, 2018איור  .09ספירולינה (שטרן.)6598 ,
החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר ,ד.נ .מנשה ,מיקוד 68883
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ב .0.4.רשימת ציוד
ב .9.0.4.רשת יד לטיפול בדגים (איור )04
ב .6.0.4.אקווריומים ואיוורורים במתקן הניסוי (איור )06
ב .0.0.4.מסנן ביולוגי לטיפול באיכות המים (איור )00
ב .4.0.4.מאזניים לשקילת מסת הדג (איור )00
ב .0.0.4.נייר מילימטרי וסרגל ופס כתום למדידת אורך הדג ולצילום (איור )09
ב .9.0.4.מד אור ,יחידות  luxלקביעת עוצמת האור במהלך הצילום (איור )08

איור  .06אקווריום ואיוורורים

איור  .00מסנן ביולוגי

איור  .00מאזניים לשקילת
הדגים

איור  .09סרגל ,נייר מילימטרי
ופס סימון צהוב

איור .04רשת יד

איור  :08מד תאורה
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פרק ג .תוצאות
ג .9.תוצאות ניסוי מספר  :1השפעת הוספת שמן רימות ,כמקור שמן חלופי ,במזון הדג ,על
מסה ,אורך ,שרידה ואיכות הצבע הממוצע של דג הזהב.
ג .1.1.מסה ממוצעת לדג
טבלה  .4המסה וסטיית התקן הממוצעת לדג ,בשלוש נקודות מדידה ,יום  90 ,5ו 46-מתחילת
הניסוי.
קבוצת הטיפול הזנה ( 6שמן רימות) :מסה
קבוצת הביקרות :מסה וסטיית תקן
ימים
וסטיית תקן ממוצעת של דג ,גרם
מתחילת ממוצעת של דג ,גרם
הניסוי
6.99±5.91
6.90±5.00
0
6.07±5.06
6.98±5.40
15
0.99±5.96
0.19±5.89
42

גרף  .9מסה וסטיית תקן ממוצעת של דג ,בקבוצת טיפול הזנה ( 6שמן רימות) והביקורת ,בניסוי הזנה
הראשון ,לאורך  46ימי הגידול.

המסה הממוצעת של דג בטיפול הזנה ( 6החלפת שמן סויה בשמן רימות) והביקורת בניסוי
הראשון ,גדלה לאורך תקופת הניסוי .בזמן אפס מתחילת הניסוי ,סטיית התקן הייתה גדולה בכל
קבוצות הניסוי .בזמן  90מתחילת הניסוי ,המסה הממוצעת של קבוצת טיפול הזנה ( 6החלפה
בשמן רימות) היתה מאוד דומה למסה הממוצעת לדג של קבוצת הביקורת .בזמן  90עד סיום
הניסוי ,המסה הממוצעת של דג בקבוצות הביקורת הלכה וגדלה בהשוואה לקבוצת טיפול הזנה .6
סטיית תקן היתה גבוהה בשתי קבוצות ההזנה ,אך בקבוצת הביקורת סטיות התקן גדולות יותר
בהשוואה לטיפול  .6ככל שהתקדם הניסוי סטיית התקן בשתי הקבוצות ההזנה הלכה וגדלה.
סטיות התקן בקבוצת הביקורת וטיפול  6חופפות ,תוצאה המעידה שאין הבדל משמעותי במסה
הממוצעת בין הקבוצות ההזנה .במבחן שונות חד כיווני נמצא שאין הבדל משמעותי בין הקבוצות
בזמן  46מתחילת הניסוי( P>0.01 ,ראה נספח .)6
החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר ,ד.נ .מנשה ,מיקוד 68883
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ג .0.1.אורך ממוצע לדג

טבלה  .0הטבלה מציגה את האורך וסטיית התקן הממוצעת של דג ,בשלוש נקודות מדידה (יום ,5
 90ו 46-מתחילת הניסוי).
ימים
מתחילת
הניסוי

קבוצת הביקרות :אורך ממוצע
וסטיית תקן ממוצעת של דג ,סנטימטר

קבוצת הטיפול הזנה ( 6שמן רימות) ,אורך ממוצע
וסטיית תקן ממוצעת של דג ,סנטימטר

0
15
42

0.70±5.60
4.60±5.60
4.88±5.04

0.79±5.90
4.57±5.66
4.00±5.69

גרף  .6אורך וסטיית תקן ממוצעת לדג בטיפול הזנה  6וקבוצת הביקורת בניסוי הזנה הראשון ,לאורך 46
ימי הגידול.

האורך הממוצע של דג בטיפול הזנה ( 6החלפת שמן סויה בשמן רימות) והביקורת ,בניסוי
הראשון ,גדל לאורך תקופת הניסוי .בזמן  90מתחילת הניסוי ,האורך הממוצע של קבוצת טיפול
הזנה ( 6החלפה בשמן רימות) היתה נמוכה בהשוואה לאורך הממוצע של דג בקבוצת הביקורת.
סטיות התקן בזמן  90בשתי קבוצות ההזנה חפפו באופן חלקי זו את זו .ככל שהתקדם הניסוי,
סטיית התקן ,בשתי הקבוצות ההזנה ,הלכה וגדלה .בסיום הניסוי ,ממוצע האורך של טיפול הזנה
 6היתה נמוכה בהשוואה לקבוצת הביקורת .במבחן שונות חד כיווני נמצא שאין הבדל משמעותי
בין הקבוצות בזמן  46מתחילת הניסוי( P>0.01 ,ראה נספח .)6
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ג .3.1.קצב גידול יומי של דג SGR
טבלה  .9ממוצע וסטיית תקן של קצב הגידול היומי של דג  ,SGR,באחוזים ,בשתי קבוצות
ההזנה ,בשתי נקודות מדידה ,יום  5ו 46-מתחילת הניסוי.
קבוצת טיפול הזנה ,6קצב גידול יומי ,אחוז
קבוצת הביקרות,קצב גידול יומי ,אחוז
9.09±5.94
9.44±5.97

גרף  .0קצב גידול יומי וסטיית תקן ממוצעת של הטיפול  6והביקורת בניסוי הזנה הראשון לאורך  46ימי
הגידול.

קצב הגידול היומי של קבוצת הביקורת היה גבוה בהשוואה לקצב הגידול היומי של טיפול הזנה .6
סטיות התקן היו חופפות כמעט לגמרי.
ג .1.1.שרידת הדגים בסיום הניסוי
טבלה  .8השרידה וסטיית התקן הממוצעת של דג ,בשלוש נקודות מדידה יום  90 ,5ו 46-מתחילת הניסוי.

קבוצת הביקרות,שרידה  ,אחוז
70.89±98.05

קבוצת הטיפול ,6שרידה ,אחוז
19.40±9.91

גרף  .4שרידה ממוצעת וסטיית תקן ממוצעת של הטיפול הזנה  6והביקורת בניסוי הזנה הראשון לאורך 46
ימי הגידול.
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השרידה בטיפול הזנה  6היתה גבוהה מהשרידה בטיפול הביקורת .סטיות התקן הגדולות (בעיקר
בקבוצת הביקורת) חופפות זו את זו ומעידות על כך שההבדל בשרידה בין שתי קבוצות ההזנה
אינו משמעותי ולכן לא נמצא הבדל בין הקבוצות באחוז השרידה.
ג .1.1.ניתוח ערכי הצבעים ,אדום ,ירוק וכחול
טבלה  .7הטבלה מציגה את הממוצע וסטיית התקן של ערכי הצבע האדום לדג מסומן ,בשלוש
נקודות מדידה ,ביום  90 ,5ו 46-מתחילת הניסוי.
קבוצת הטיפול ,6צבע אדום
קבוצת הביקרות ,צבע אדום
ימים מתחילת הניסוי
ממוצע וסטיית תקן ממוצעת של ממוצע וסטיית תקן של דג
דג
900.99±90.75
949.91±60.90
0
990.95±1.54
908.87±9.99
15
996.71±1.05
997.91±95.59
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גרף  .0ערכי צבע אדום ממוצע וסטיית תקן ממוצעת של הטיפול הזנה  6והביקורת בניסוי הזנה הראשון,
לאורך  46ימי הגידול.
תוצאות ניתוח  RGBבעזרת תוכנת  imagejהראו שבניתוח ערכי הצבע האדום הממוצע לדג( ,טבלה ,7
גרף  )0לא נמצא הבדל משמעותי בערכי הצבע בין הטיפול הזנה  6לבין קבוצת הביקורת .בתחילת הניסוי,
זמן  ,5ערכי הצבע האדום הממוצעים לדג היו נמוכים בקבוצת הטיפול בהשוואה לקבוצת הביקורת ,אך
סטיות התקן חפפו זו את זו ,לכן לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות ההזנה בערכי הצבע האדום הממוצע
לדג בתחילת הניסוי .לקראת זמן  90מתחילת הניסוי ,ערכי הצבע האדום בקבוצת הביקורת וטיפול 6
נחתכו והיו קרובים בערכיהם .בהמשך הניסוי ,זמן  90מתחילת הניסוי ,ערכי הצבע האדום הממוצעים
לדג בטיפול  6עלו וערכי הצבע האדום הממוצע לדג בביקורת היו ללא שינוי .בסיום הניסוי ,זמן  ,46ערכי
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הצבע האדום הממוצעים לדג בטיפול  6היו נמוכים יותר מערכי הצבע האדום הממוצעים לדג בקבוצת
הביקורת .סטיות התקן ,בזמן  ,46היו גבוהות וחפפו זו את זו .לא נמצא הבדל משמעותי בין שתי קבוצות
הזנה בערכי הצבע האדום הממוצע לדג לאורך הניסוי.

טבלה  .1הטבלה מציגה את ממוצע וסטיית התקן של ערכי הצבע הירוק של דג מסומן ,בשלוש
נקודות מדידה ,יום  90 ,5ו 46-מתחילת הניסוי.
קבוצת הטיפול ,6צבע ירוק
קבוצת הביקורת ,צבע ירוק
ימים מתחילת הניסוי
ממוצע וסטיית תקן ממוצעת של ממוצע וסטיית תקן של דג
דג
89.08±95.87
76.04±91.60
0
955.91±1.49
14.90±1.98
15
950.49±7.66
999.50±1.75
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גרף  .9צבע ירוק ממוצע וסטיית תקן ממוצעת של הטיפול  6והביקורת בניסוי הזנה הראשון לאורך  46ימי
הגידול.
תוצאות ניתוח  RGBבעזרת תוכנת  imagejהראו שבניתוח הצבע הירוק הממוצע לדג( ,טבלה  ,1גרף )9
לא נמצא הבדל משמעותי בערכי הצבע בין הטיפול (טיפול  )6לבין הביקורת .בתחילת הניסוי ,זמן  ,5ערכי
הצבע הירוק הממוצעים לדג היו נמוכים בקבוצת הטיפול בהשוואה לקבוצת הביקורת ,אך סטיות התקן
חפפו זו את זו ,לכן לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות ההזנה בערכי הצבע האדום הממוצע לדג בתחילת
הניסוי .לקראת זמן  90מתחילת הניסוי ,ערכי הצבע הירוק בקבוצת הביקורת וטיפול  6נחתכו והיו
קרובים בערכיהם .בהמשך הניסוי ,זמן  90מתחילת הניסוי ,ערכי הצבע הירוק הממוצעים לדג בטיפול 6
עלו וערכי הצבע הירוק הממוצע לדג בביקורת היו ללא שינוי .בסיום הניסוי ,זמן  ,46ערכי הצבע הירוק
הממוצעים לדג בטיפול  6היו נמוכים יותר מערכי הצבע הירוק הממוצעים לדג בקבוצת הביקורת .סטיות
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התקן ,בזמן  ,46היו גבוהות וחפפו זו את זו .לא נמצא הבדל משמעותי בין שתי קבוצות הזנה בערכי הצבע
הירוק הממוצע לדג לאורך הניסוי.

טבלה  .95הטבלה מציגה את ממוצע וסטיית התקן של ערכי הצבע הכחול של דג ממוצע ,בשלוש
נקודות מדידה ,יום  90 ,5ו 46-מתחילת הניסוי.
קבוצת הטיפול ,6צבע כחול
קבוצת הביקורת ,צבע כחול
ימים מתחילת הניסוי
ממוצע וסטיית תקן ממוצעת של ממוצע וסטיית תקן של דג
דג
68.07±7.88
00.60±95.40
0
49.64±8.08
09.79±98.00
15
44.89±8.99
47.68±7.07
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גרף  .8ערכי צבע כחול ממוצע וסטיית תקן ממוצעת ,של טיפול הזנה  6והביקורת ,בניסוי הזנה הראשון
לאורך  46ימי הגידול.
תוצאות ניתוח  RGBבעזרת תוכנת  imagejהראו שבניתוח הצבע הכחול הממוצע לדג( ,טבלה  ,95גרף )8
לא נמצא הבדל משמעותי בערכי הצבע בין הטיפול (טיפול  )6לבין הביקורת .בתחילת הניסוי ,זמן  ,5זמן
 90ובסיום הניסוי ,זמן  ,46ערכי הצבע הכחול הממוצעים לדג היו נמוכים בקבוצת הטיפול בהשוואה
לקבוצת הביקורת .סטיות התקן היו גבוהות בשתי קבוצות ההזנה וחפפו זו את זו .לכן ,לא נמצא הבדל
מובהק בין הקבוצות ההזנה בערכי הצבע הכחול הממוצע לדג לאורך הניסוי.

ג 6.1.תוצאות בדיקת רמת חלבון ושומן במזון:
ביקורת :חלבון  ,61.6% -שומן ,9.9%-
טיפול הזנה שני :חלבון  ,05.6% -שומן .7.8% -
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ג .0.תוצאות הניסוי השני :השפעת הוספת ספירולינה ,כחומר העשרה על המסה ,אורך,שרידה
ממוצעת ואיכות הצבע של דג זהב.
ג .1.0.מסה ממוצעת של דג
טבלה  .99המסה וסטיית התקן הממוצעת של דג ,בשלוש נקודות מדידה ,יום  90 ,5ו 46-מתחילת
הניסוי.
קבוצת הביקורת ,מסה ממוצעת קבוצת הטיפול  ,0מסה ממוצעת
ימים מתחילת הניסוי
וסטיית תקן של דג ,סנטימטר
וסטיית תקן ממוצעת של דג,
סנטימטר
6.55±5.67
6.90±5.00
0
15
42

6.98±5.40
0.19±5.89

6.04±5.08
0.49±5.00

גרף  .7הטבלה מתארת את המסה וסטיית התקן הממוצעת של דג ,בשלוש נקודות מדידה ,יום ,5
 90ו 46-מתחילת הניסוי.
מסתן הממוצעת של הדגים בשתי קבוצות ההזנה ,קבוצת טיפול הזנה  0וקבוצת הביקורת ,הלכה
וגדלה לאורך הניסוי .מסתן של הדגים ,בזמן  5מתחילת הניסוי ,היתה גבוהה בקבוצת הביקורת
בהשוואה לקבוצת טיפול הזנה  .0סטיות התקן היו גבוהות וחופפות כך שלא היה הבדל משמעותי
במסה בין שתי הקבוצות ,בתחילת הניסוי .ביום  90מתחילת הניסוי ,המסה הממוצעת של קבוצת
הביקורת היתה גבוהה מהמסה הממוצעת של קבוצת הטיפול  .0סטיות התקן של קבוצת
הביקורת היתה לאורך כל נקודות הדיגום .סטיות התקן ,לאורך הניסוי ,של קבוצת טיפול הזנה ,0
היתה נמוכה בהשוואה לביקורת .בסיום הניסוי ,זמן  ,46המסה הממוצעת לדג בקבוצת הביקורת
היתה גבוהה מהמסה הממוצעת לדג בקבוצת טיפול הזנה  .0במבחן שונות חד כיווני נמצא שאין
הבדל משמעותי בין קבוצות ההזנה בזמן  46מתחילת הניסוי (( )P>0.01ראה נספח .)6
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ג .0.0.אורך ממוצע לדג
טבלה  .96הטבלה מתארת את האורך וסטיית התקן הממוצעת של דג ,בשלוש נקודות מדידה יום
 90 ,5ו 46-מתחילת הניסוי.
קבוצת הטיפול  ,0אורך
קבוצת הביקורת ,אורך ממוצע
ימים מתחילת הניסוי
ממוצע וסטיית תקן של
וסטיית תקן ממוצעת של דג,
דג ,סנטימטר
סנטימטר
0.91±5.66
0.70±5.60
0
0.17±5.69
4.60±5.60
15
4.44±5.00
4.88±5.04
42

גרף  .1האורך הממוצע וסטיית התקן הממוצעת של דג ,בשלוש נקודות מדידה (יום  98 ,5ו46-
מתחילת הניסוי).
האורך הממוצע של הדגים בשתי קבוצות ההזנה ,קבוצת טיפול הזנה  0וקבוצת הביקורת ,הלך
וגדל לאורך הניסוי .אורכם של הדגים ,בזמן  5מתחילת הניסוי ,היה גבוה בקבוצת הביקורת
בהשוואה לקבוצת טיפול הזנה  .0סטיות התקן היו גבוהות וחפפו אחת את השניה רק בחלקן,
בתחילת הניסוי .ביום  90מתחילת הניסוי ,האורך הממוצע של קבוצת הביקורת היה גבוה
מהאורך הממוצע של קבוצת הטיפול  .0סטיות התקן של קבוצת ההזנה היו גבוהות לאורך כל
נקודות המדידה בניסוי .בסיום הניסוי ,זמן  ,46האורך הממוצע לדג בקבוצת הביקורת היה גבוה
מהאורך הממוצע לדג בקבוצת טיפול הזנה  .0במבחן שונות חד כיווני נמצא הבדל משמעותי בין
קבוצות ההזנה בזמן  46מתחילת הניסוי )( (p<0.01ראה נספח .)6
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ג .3.0.קצב גידול יומי של דג SGR
טבלה  .90ממוצע וסטיית תקן של קצב הגידול היומי ,SGR ,באחוזים של דג ,בשתי קבוצות
ההזנה ,בשלוש נקודות מדידה ,יום  5ו 46-מתחילת הניסוי.
קבוצת הטיפול הזנה  ,0קצב גידול יומי,
קבוצת הביקורת ,קצב גידול יומי ,אחוזים
אחוזים
9.69±5.90
9.44±5.97

גרף  .95קצב גידול יומי וסטיית תקן ממוצעת של הטיפול  0והביקורת בניסוי הזנה הראשון לאורך  46ימי
הגידול.
קצב הגידול היומי היה גבוה בקבוצת הביקורת בהשוואה לקבוצת הטיפול .סטיות התקן החופפות מעידות
על כך שאין הבדל משמעותי בין הקבוצות (טבלה  ,90גרף .)95

ג .1.0.שרידת הדגים בסיום הניסוי
טבלה  .94ממוצע וסטיית תקן של שרידה ,באחוזים ,של דג ,בשלוש נקודות מדידה (יום  90 ,5ו46-
מתחילת הניסוי).
קבוצת הטיפול ,0שרידה ,אחוז
קבוצת הביקורת ,שרידה  ,אחוז
71.61±99.70
70.89±98.05

גרף  .99שרידה ממוצעת וסטיית תקן ממוצעת של דג בקבוצת טיפול הזנה  0והביקורת בניסוי הזנה בשני
בסיום הניסוי ( 46יום מתחילת הניסוי).
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השרידה הממוצעת לדג בסיום הניסוי היתה גבוהה בשתי קבוצות ההזנה ,טיפול הזנה 0
והביקרות .השרידה ,באחוזים ,של דגים בקבוצת טיפול הזנה  0היתה גבוהה בהשוואה לקבוצת
הביקורת .סטיות התקן חפפו זו את זו ,לכן ,לא נמצא הבדל משמעותי בין הטיפול לבין הביקורת,
בניסוי השני.
ג .1.0.ניתוח ערכי הצבעים ,אדום ,ירוק וכחול
טבלה  .90ממוצע וסטיית התקן של ערכי הצבע האדום של דג מסומן ,בשלוש נקודות מדידה (יום
 90 ,5ו 46-מתחילת הניסוי).
קבוצת הטיפול ,0צבע אדום
קבוצת הביקורת ,צבע אדום
ימים מתחילת הניסוי
ממוצע וסטיית תקן ממוצעת של ממוצע וסטיית תקן של דג,
דג
909.49±99.06
949.91±60.90
0
907.75±96.09
908.87±9.99
15
998.99±1.99
997.91±95.59
42

גרף  .96ממוצע וסטיית תקן של ערכי הצבע האדום בטיפול הזנה  0והביקורת בניסוי הזנה השני ,לאורך 46
ימי הגידול.

תוצאות ניתוח  RGBבעזרת תוכנת  imagejהראו שבניתוח הצבע האדום הממוצע לדג( ,טבלה
 ,90גרף  )6לא נמצא הבדל משמעותי בערכי הצבע בין הטיפול (טיפול הזנה  )0לבין הביקורת.
בתחילת הניסוי ,זמן  ,5ערכי הצבע האדום הממוצעים לדג היו נמוכים בקבוצת הטיפול בהשוואה
לקבוצת הביקורת ,אך סטיות התקן חפפו זו את זו ,לכן לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות
ההזנה בערכי הצבע האדום הממוצע לדג בתחילת הניסוי .בזמן  90מתחילת הניסוי ,ערכי הצבע
האדום הממוצעים לדג בטיפול  0היו קרובים מאוד לערכי הצבע האדום הממוצע לדג בביקורת.
בסיום הניסוי ,זמן  ,46ערכי הצבע האדום הממוצעים לדג בטיפול  0היו ללא הבדל משמעותי
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בהשוואה לערכי הצבע האדום הממוצעים לדג בקבוצת הביקורת .סטיות התקן ,בזמן  ,46חפפו זו
את זו .לא נמצא הבדל משמ עותי בין שתי קבוצות הזנה בערכי הצבע האדום הממוצע לדג לאורך
הניסוי.
טבלה  .99ממוצע וסטיית התקן של ערכי הצבע הירוק של דג מסומן ,בשלוש נקודות מדידה (יום
 90 ,5ו 46-מתחילת הניסוי).
קבוצת הטיפול ,0צבע ירוק
קבוצת הביקורת ,צבע ירוק
ימים מתחילת הניסוי
ממוצע וסטיית תקן ממוצעת של ממוצע וסטיית תקן של דג
דג
85.45±99.06
76.04±91.60
0
10.14±94.94
14.90±1.98
15
999.61±99.00
999.50±1.75
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גרף  .90ממוצע וסטיית התקן של ערכי הצבע הירוק של הטיפול הזנה  0והביקורת בניסוי הזנה השני,
לאורך  46ימי הגידול.

תוצאות ניתוח  RGBבעזרת תוכנת  imagejהראו שבניתוח הצבע הירוק הממוצע לדג( ,טבלה
 ,99גרף  )90לא נמצא הבדל משמעותי בערכי הצבע בין הטיפול (טיפול הזנה  )0לבין הביקורת.
בתחילת הניסוי ,זמן  ,5ערכי הצבע הירוק הממוצעים לדג היו נמוכים בקבוצת הטיפול בהשוואה
לקבוצת הביקורת ,אך סטיות התקן חפפו זו את זו ,לכן לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות
ההזנה בערכי הצבע הירוק הממוצע לדג בתחילת הניסוי .בזמן  90מתחילת הניסוי ,ערכי הצבע
הירוק הממוצעים לדג בטיפול  0היו קרובים מאוד לערכי הצבע הירוק הממוצע לדג בביקורת.
בסיום הניסוי ,זמן  ,46ערכי הצבע הירוק הממוצעים לדג בטיפול  0היו ללא הבדל משמעותי
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בהשוואה לערכי הצבע הירוק הממוצעים לדג בקבוצת הביקורת .סטיות התקן ,בזמן  ,46חפפו זו
את זו .לא נמצא הבדל משמעותי בין שתי קבוצות הזנה בערכי הצבע הירוק הממוצע לדג לאורך
הניסוי.
טבלה  .98ממוצע וסטיית התקן של ערכי הצבע הכחול של דג ,בשלוש נקודות מדידה (יום  90 ,5ו-
 46מתחילת הניסוי) בניסוי השני.
קבוצת הטיפול  ,0צבע כחול
קבוצת הביקורת ,צבע כחול
ימים מתחילת הניסוי
ממוצע וסטיית תקן לדג
ממוצע וסטיית תקן ממוצעת
לדג
05.51±95.66
00.60±95.40
0
45.40±90.04
09.79±98.00
15
00.09±97.69
47.68±7.07
42

גרף  .94ממוצע וסטיית תקן של הצבע הכחול של דג בקבוצת טיפול ההזנה  0והביקורת ,בניסוי הזנה השני,
לאורך  46ימי הגידול.

תוצאות ניתוח  RGBבעזרת תוכנת  ,imagejהראו שבניתוח הצבע הכחול בתחילת הניסוי ,זמן
 ,5ערכי הצבע הכחול הממוצעים לדג היו נמוכים בקבוצת הטיפול בהשוואה לקבוצת הביקורת,
אך סטיות התקן חפפו זו את זו ,לכן לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות ההזנה בערכי הצבע
הירוק הממוצע לדג בתחילת הניסוי .בזמן  90מתחילת הניסוי ,היתה עליה בערך הצבע הכחול
בטיפול  0וכך גם בזמן  46לתחילת הניסוי ,בהשוואה לקבוצת הביקורת בה ערכי הצבע כחול עלו
בזמן  90ולאחר מכן ירדו בסיום הניסוי .סטיות התקן בשתי קבוצות הניסוי היו גבוהות .לא נמצא
הבדל משמעותי בין שתי קבוצות הזנה בערכי הצבע הכחול הממוצע לדג לאורך הניסוי.
ג 6.0.תוצאות בדיקת רמת חלבון ושומן במזון:
ביקורת :חלבון –  ,61.6%שומן,9.9% -
טיפול הזנה שלוש :חלבון  ,69.1% -שומן .7.9% -
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ד .דיון וסיכום
ניסוי מספר  .1הזנת דגי נוי מסוג דג הזהב במזון המכיל שמן חלופי ,שמן רימות.
תוצאות הניסוי הראשון ,בחינת השפעת תוספת שמן רימות למזון הדגים כתחליף לשמן סויה,
מראות שהדגים שניזונו מכופתיות קבוצת הטיפול (שמן רימות) ,גדלו במסתם ובאורכם הממוצע,
לאורך  46ימי הניסוי .כמו כן ,לא נמצא הבדל מובהק ,p>0.01 ,במסה ובאורך הממוצע לדג ,בין
קבוצת הביקורת ,הזנה עם קמח רימות ושמן סויה ,וקבוצת הטיפול ,החלפת שמן הסויה בשמן
רימות (גרף  .)9-4רמת החלבון (כ  )05%ורמת השומן ( )9.9-7%היתה דומה בהשוואה בין שתי
קבוצות ההזנה .התוצאה שהתקבלה בניסוי הראשון מאששת את השערתי .שיערתי שהרימות
ייזונו מכופתית הטיפול ,ושש מן רימות לא יפגע במשיכה של הדג למזון כלומר אינו מכיל מרכיב
שידחה את הדג ויגרום לדג להימנע מנגיסה ו9או מבליעת המזון .הדגים נגסו ואכלו את הכופתית
ולא ירקו אותה .מרכיבי שמן הרימות מכילים בעיקר חומצות שומן רוויות וריכוז גבוה של
חומצה לאורית אך גם חומצות שומן רב בלתי רוויות .הרכב זה לא פגע בגידול הדג ,כך שמרכיבי
המזון היו מאוזנים ולא היה מחסור בחומצות שומן מקבוצת אומגה .0
הערכים הממוצעים של הצבע האדום והירוק (על פי ניתוח  )RGBבין הביקורת לטיפול היו ללא
הבדל משמעותי (( )5.59>pגרף .)0-8מגמת התפתחות הצבעים לאורך הניסוי ,אדום והירוק ,בשתי
קבוצות ההזנה ,היו דומות .אין שינוי משמעותי בין קבוצת הביקורת לטיפול  6בערכי הצבע
הכחול .מגמת השינוי בערכי הצבע גם כן דומה בביקורת ובטיפול הזנה  .6התוצאות מאששות את
השערתי .לא שיערתי לקבלת שינוי בצבע הדג מאחר ולא הוספתי בטיפול  6צבענים למזון.
ניסוי מספר  .0הזנת דגי נוי מסוג דג הזהב במזון המעושר בחיידק האמיתי ,ספירולינה.
תוצאות הניסוי השני ,בחינת השפעת תוספת ספירולינה כחומר העשרה המכיל חלבון ,ויטמינים
וצבענים טבעיים למזון ,נמצא שהדגים גדלו במסתם ובאורכם לאורך  46ימי הניסוי .כמו כן,
נמצא שאין הבדל משמעותי ( )p>0.01במסה הממוצעת לדג בין הביקורת ,ללא תוספת ספירולינה
ובין הטיפול שכלל העשרה בספירולינה (גרף  .)95,99 ,7אך ,נמצא הבדל משמעותי ( )5.59<pבאורך
הדג בין שתי הקבוצות (גרף  .)1אחוז החלבון בקבוצת הטיפול ,68% ,היה נמוך מעט בהשוואה
לקבוצת הביקורת.61%,
התוצאות המסה הממוצעת של הדג ,היו בהתאם להשערתי .המזון המעושר בספירולינה הוא
מקור לחלבון ,לכן הדג הניזון ממקור נוסף של חלבון יגדל היטב .האורך הממוצע הנמוך באופן
משמעותי של הדג בקבוצת הטיפול בהשוואה לקבוצת הביקורת נמצא בניגוד להשערתי .ההסבר
שניתן לתת לתוצאה הוא ש קצב הגידול של שתי הקבוצות היה דומה ועלה עם התקדמות הניסוי,
גם במסה וגם באורך .יתכן וההבדל המשמעותי באורך נובע מכך שנקודת ההתחלה באורך הדג,
בקבוצת טיפול  ,0היתה נמוכה בהשוואה לביקורת ויתכן שהדג גדל במסה ובשלב שני בהתפתחותו
יגדל גם לאורך .במידה והניסוי היה נמשך יתכן וההבדל המשמעותי באורך בין הקבוצות היה
מצטמצם.
ממוצע ערכי צבע הדג בערכי הצבע האדום של טיפול  ,0טיפול הספירולינה ,התחיל בערך אדום
ממוצע נמוך בהשוואה לביקורת (ללא ספירולינה) ובמהלך הניסוי ( 90ימים ראשונים) הערך
הממוצע האדום עלה ונראה דומה בערכו לקבוצת הביקורת .מגמה דומה נצפתה בהתפתחות ערכי
הצבע הירוק לאורך הניסוי .תוצאות ערכי הצבע הכחול בקבוצת הטיפול  0מעידות על גידול
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בערכי הצבע לאורך ימי הניסוי עד לערך מירבי של  97.69±00.09בסיום הניסוי .לעומתם ערכי
הצבע הכחול בקבוצת הביקורת ירדו מיום  90מתחילת הניסוי עד לסיומו ביום  46מתחילת
הניסוי .על פי מבחן שונות חד כיווני ההבדלים בערכי הצבע הכחול בסיום הניסוי לא היו
מובהקים ( .)p>0.01תוצאה זו היא בניגוד להשערתי .ציפיתי לקבל הבדל מובהק בערכי הצבע
בין טיפול הזנה  0לביקורת .הספירולינה מכילה צבענים טבעיים ביניהם צבענים מקבוצת
הקרוטנואידים .ציפיתי לקבל הבדל מובהק בערכי הצבעים ,אדום ,ירוק וכחול ,בין קבוצת
הטיפול לביקורת .הסבר אפשרי לתוצאה כמות הספירולינה שהוספה למזון .יתכן וכמות
הספירולינה שהוספה למזון ( )9%לא היתה מספקת .יש לציין ,שהיו מספר דגים בטיפול
ספירולינה ,טיפול הזנה  ,0ובטיפול הביקורת ,בסיום הניסוי ,שנראו בפיגמנט קרוב לצבע לבן.
אותם דגים איבדו את מופע הצבע הכתום .סיבה לכך יכולה להיות מיקומם של האקווריומים.
מספר דגים לבנים נצפו באקווריומים של הביקורת ןהטיפולים שהונחו במתקן במדף תחתי וקבלו
מעט אור בהשוואה לאקווריומים בשאר החזרות של אותו ניסוי שהונחו באיזור מואר יותר
במתקן הגידול .האקווריומים פוזרו כך שהיו נציגים של כל קבוצות ההזנה בכל המיקומים
האפשריים במתקן.
לאור תוצאות העבודה אני מציעה שני ניסויי המשך .הראשון בחינת הוספת החיידק האמיתי,
ספירולינה ,ברמות עולות (מעל  )9%מתוך סך מרכיבי המזון .במתכון שהכנתי העשרתי את המזון
ב  9%ספירולינה .יש צורך לבחון את השפעת הספירולינה ,ברמת תוספת החלבון וברמת איכות
הצבע באחוזי העשרה גבוהים יותר .בניסוי ההמשך השני ,אני ממליצה לבחון את המזון ,בעבודה
גם על מיני דגים נוספים ,כדוגמת דג קרפיון הנוי ,קוי ,ודגים בתעשיית הדגים המיוצרים לצרכי
מאכל כדוגמת דג האמנון.

סיכום
תעשיית גידול הדגים לנוי ומאכל הולכת וגדלה בעולם .ישראל היא מבין המובילות בעולם ביצוא
דגי נוי של מים קרים לאירופה ולארה"ב .מזון הדגים מבוסס כיום ברובו על קמח ושמן דגים .דרך
השגתן של חומרי גלם אלו מפריעה למאזן האקולוגי העדין באוקינוסים ומזיקה לסביבה .אני
מציעה את הדיאטה שהכנתי ונבחנה בעבודתי ,כבסיס לפיתוח של מזון דגים העתידי ,המבוסס על
קמח ושמן רימות ,בתוספת ספירולינה .אני מסיקה ,על פי תוצאות העבודה ,שבתחום הזנת דגי
הזהב ,מזון המבוסס על קמח ושמן רימות זבוב החייל השחור ,יכול להוות תחליף לקמח ושמן
דגים ושמן הסויה ,מרכיבי מזון המזיקים לסביבה ויקרים למגדל .מזון המבוסס על קמח ושמן
רימות זבוב החייל השחור (קבוצת החרקים) וספירולינה (חיידק אמיתי) ,מבוסס על מרכיבים,
ידידותיים לסביבה ,שאינם מצריכים מרחב רב לגידולם ,וקצב גידולם מהיר .לפיתוח מזון דגים
המבוסס על רימות זבוב החייל השחור ערך מוסף מלבד ערכן התזונתי .בגידול הרימות נוצר
קומפוסט .הרימות מפרקות חומר אורגני ,כדוגמת פסולת אורגנית תעשייתית ,יוצרות קומפוסט ,
ומהביומסה של הרימות ניתן לייצר מרכיבי מזון .בנוסף ,גם בהיבט הכלכלי קיים יתרון בגידול
רימות כחומר גלם עתידי (נספח  )4בהשוואה ליצור קמח ושמן דגים .פיתוח נוסף של הדיאטה
שבחנתי יאפשר יישומה העתידי בשוק הרחב בארץ ובעולם.

החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר ,ד.נ .מנשה ,מיקוד 68883
48

ביבליוגרפיה
Aqua. (2008). Retrieved from, פיסיולוגיה והתנהגות הצבע בדגים:
http://www.aqua.org.il/magazine/item.php?id=207
Carlson, K. M., & Garrett, R. (2018). Environmental impacts of tropical soybean and
palm oil crops. Oxford research encyclopedia of environmental science, 1-48.
Commongoldfish (2019). Retrieved from commongold fish:
https://commongoldfish.weebly.com/life-cycle.html
Craig, S. (2017). Understanding Fish Nutrition, Feeds,. Retrieved from Virginia tech:
https://fisheries.tamu.edu/files/2019/01/FST-269.pdf
Diller, I., & Dilek, K. (2002). significance of pigmentation and use in aquaculture. 9799.
ecosolutions. (2015). Retrieved from https://www.researchgate.net/figure/Lifecycleof-Hermetia-illucens-ecosolutionscom_fig2_305378530
EU Ornamental Fish Import & Export Statistics 2016. (n.d.). Retrieved from statistics
ornamental fish EU: https://www.ornamentalfishexporters.com/wpcontent/uploads/sites/3/2018/01/StatisticsOrnamentalFishEU-Trade-StatsReport-2016.pdf
FAO. (2001). fish meal. Retrieved from http://www.fao.org/3/x5926e/x5926e01.htm
fehrplay. (2019). Retrieved from https://iw.fehrplay.com/dom-i-semya/19743soderzhanie-zolotyh-rybok-v-akvariume.html
fish base. (2019). Retrieved from
https://www.fishbase.se/NoRecord.php?Type=Summary&typesearch=simple
&crit1_operator=EQUAL&crit1_value=carrasius&crit2_operator=EQUAL&crit2
_value=&group=summary&computeall=false
Gupta, S., Jha, A., Pal, A., & Venkateshwarlu, G. (2007). Carotenoids for
pigmentation. natural product, 46-49.
Hien, D., & Doolgindachbaporn, S. (2011). Effect of Niacin and Folic Acid in Feed
Rations on Growth and Live Weights of Green Catfish (Mystus nemurus
Valenciennes 1840). Pakistan Journal of Biological Sciences, 64-68.
ideegreen. (2020). Retrieved from https://www.ideegreen.it/spirulina-alga-29362.html
IFFO. (2017). Retrieved from https://www.iffo.net/production
Israel: Ornamental fish, export value. (2018). Retrieved from fact fish:
http://www.factfish.com/statisticcountry/israel/ornamental%20fish%2C%20live%2C%20export%20value
mako. (2018). Retrieved from mako: https://www.mako.co.il/good-newsinspiration/Article-f8ea427ff266561006.htm
market research report. (2020). Retrieved from grand view research:
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/ornamental-fish-market
ocean nutrition. (2018). Retrieved from
http://www.wetwebmedia.com/AqSciSubWebIndex/coloration.htm
organic value recovery solution. (2010). Retrieved from ovrsol:
http://www.organicvaluerecovery.com/our_process/our_process_product_bre
akdown.htm
ornamental fish. (2016). Retrieved from Global trade in ornamental fish:
https://www.bassleer.com/ornamentalfishexporters/wpcontent/uploads/sites/3/2016/12/GLOBAL-TRADE-IN-ORNAMENTALFISH.pdf
68883  מיקוד, מנשה.נ. ד,החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר
42

Park, H. (2016). Black soldier fly manual. Retrieved from
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=su
stainableumass_studentshowcase
Park, W., Kim, H. J., Min, l., Dong Hoon, l., Jungmin, K., Sang Soo, K., . . . Min
Jeong, A. (2018). Two Classes of Pigments, Carotenoids and C-Phycocyanin,
in Spirulina Powder and Their Antioxidant Activities. Molecules, 2065.
perfect reef. (2020). Retrieved from http://www.perfectreef.co.il/
pro insect traid. (2018). Retrieved from
http://proinsecttrading.com/#iLightbox[f528ce2f808bb295b80]/7
Researchgate.net (2015). Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/305378530_Assessment_of_Diptera
_Stratiomyidae_genus_Hermetia_illucens_L_1758_using_electron_microsco
py
sciento. (2017). Retrieved from https://www.sciento.co.uk/catalog/algae/A583-Spirulina%20%28Arthrospira%29%20platensis
Seafish Fishmeal and Fish Oil. (2017). Retrieved from
https://www.seafish.org/media/publications/SeafishFishmealandFishOilFactsa
ndFigures_201612.pdf
Sefc, K., Brown, A., & Clotfelter, E. (2014). Carotenoid-based coloration in cichlid
fishes. Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol., 42-51.
simpliigood. (2018). Retrieved from
https://algae.co.il/blogs/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D/
%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0
%D7%94-%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C
spirulina. (2020). Retrieved from ITIS:
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_
value=1053#null
spirulina. (2020). Retrieved from itis:
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_
value=1053#null
Tacon, A., & Metian, M. (2009b). Fishing for feed or fishing for food: Increasing global
competition for small pelagic forage fish. Ambio, 294-302.
TECA. (2014). Retrieved from Making farm-made fish feed for small-scale farms:
http://teca.fao.org/read/8859
Terpstra, A. H. (2015). The Role of Carotenoids in Coloring Fish. Retrieved from
http://www.tilapiastichting.nl/Downloads/7%20-%20AHM%20Terpstra%20%202015%20%20The%20Role%20of%20Carotenoids%20in%20Coloring%20%20Fish.pdf
world news. (2019). Retrieved from
https://www.fis.com/Fis/Worldnews/worldnews.asp?monthyear=62019&day=25&id=103360&l=e&country=0&special=&ndb=1&df=0
Y.X. Biochem. (2020). Retrieved from http://il.organicrawherb.com/organic-plantprotein/phycocyanin.html
: מכון דוידסון. (2016). Retrieved from אשכנזי
https://davidson.weizmann.ac.il/online/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%90%D7%AA68883  מיקוד, מנשה.נ. ד,החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר
46

%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94/%D7%94%D7%90
%D7%9D%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0
%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%90%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%AA%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%
. (2020). Retrieved from https://biobee.co.il/ביו בי
. (2017). Retrieved from ג, גרימלנד
(https://www.google.com/search?q=%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9D+%
D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA+%D7%93%D7%99%D7%99%D7%92+
%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94&safe=strict&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjf5cmY9qPmAhXXMMAKHeotB5AQ_AUoAXo
ECAwQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=_Uv
. (2015). Retrieved from המרכז לחקלאות ימית
http://www.ocean.org.il/Heb/ResearchInstitutesAndInfrastructure/NationalCen
terToSeaAgriculture.asp
. (2014). Retrieved from הרפז
https://www.itu.org.il/kishuran/?CategoryID=66&ArticleID=154992
: מכון דוידסון. (2010). Retrieved from א, סאייג
https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/%D7%9E%D7%94%D7%94%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%9F%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%9F-%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%9F
: החוברת המקצועית לגידול דגים. (2003). Retrieved from י, סימון
https://www.moag.gov.il/shaham/professionalinformation/documents/hoveret_
dagim_2002.pdf
. (2020). Retrieved from עולם של בריאות
https://www.google.com/search?q=%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A7%D
7%A1%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9F&tbm=isch&safe=strict&chips=q:
%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%99
%D7%9F,online_chips:astaxanthin&safe=strict&hl=iw&ved=2ahUKEwjjn8SY
wavnAhWu1uAKHc2uAf8Q4lYo
: משרד החקלאות. Retrieved from השוק העולמח לדגי נוי. (2005). י, קחל
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication
/2005/documents/632Ornamental_fish_10_2005.pdf
. (2017). Retrieved from ג, שטרן
https://www.tevabari.co.il/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D
7%9C%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%A7%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94

68883  מיקוד, מנשה.נ. ד,החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר
44

פרק  .1נספחים
 .9טמפרטורת האקווריומים לאורך הניסוי

 .6נתוני ניתוח שונות חד כיווני:
. 6א .נתוני הניסוי הראשון .כיצד השפיע הוספת שמן רימות במזון על המסה הממוצעת של
דג הזהב?

.6ב .נתוני הניסוי הראשון .כיצד השפיע הוספת שמן רימות במזון על האורך הממוצע של דג
הזהב?

החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר ,ד.נ .מנשה ,מיקוד 68883
45

.6ג .נתוני הניסוי השני .כיצד השפיע הוספת ספירולינה במזון על המסה הממוצעת של דג
הזהב?
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.6ד .נתוני הניסוי השני .כיצד השפיע הוספת ספירולינה במזון על האורך הממוצע של דג
הזהב?
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 .0ערכי  RGBשנותחו בעזרת  imagejשל פס צבע היחסות הכתום .זהו פס הצבע שצולם לצד כל
הדגים שצולמו בניסוי כנקודת יחסות לעוצמת האור שהיתה בצילום.

ימים
מתחילת
הניסוי

קבוצת הבקרות ,צבע אדום ממוצע
וסטיית תקן ממוצעת של דג של הפס
הכתום

קבוצת הטיפול ,6צבע אדום
ממוצע וסטיית תקן של דג של
הפס הכתום

5

608.05± 0.45

606.81±0.76

90

669.58±0.61

667.94 ± 4.04

46

669.97 ±4.01

699.18 ± 0.44
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ימים
מתחילת
הניסוי

קבוצת הבקרות ,צבע ירוק ממוצע
וסטיית תקן ממוצעת של דג של הפס
הכתום

קבוצת הטיפול ,6צבע ירוק
ממוצע וסטיית תקן של דג של
הפס הכתום

5

997.96± 8.05

994.90 ±4.60

90

901.80±6.86

999.04 ±0.87

46

997.07±69.66

908.85±4.97

ימים
מתחילת
הניסוי

קבוצת הבקרות ,צבע כחול ממוצע
וסטיית תקן ממוצעת של דג של הפס
הכתום

קבוצת הטיפול ,6צבע כחול
ממוצע וסטיית תקן של דג של
הפס הכתום

5

49.59 ± 1.01

09.67 ± 9.88

90

00.75 ± 6.94

04.07 ± 0.00

46

05.05 ± 4.11

07.80 ± 0.04

ימים
מתחילת
הניסוי

קבוצת הבקרות ,צבע אדום ממוצע
וסטיית תקן ממוצעת של דג של הפס
הכתום

קבוצת הטיפול ,0צבע אדום
ממוצע וסטיית תקן של דג של
הפס הכתום

5

608.05 ± 0.45

600.00 ± 4.98

90

669.58 ± 0.61

668.04 ± 0.09

46

669.97 ± 4.01

696.57 ± 69.69

ימים
מתחילת
הניסוי

קבוצת הבקרות ,צבע ירוק ממוצע
וסטיית תקן ממוצעת של דג של הפס
הכתום

קבוצת הטיפול ,0צבע ירוק
ממוצע וסטיית תקן של דג של
הפס הכתום

5

997.96 ±8.05

996.55 ±4.58

90

901.80 ± 6.86

999.89 ± 0.40

46

997.07 ± 69.66

907.89 ± 4.11
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ימים
מתחילת
הניסוי

קבוצת הבקרות ,צבע כחול ממוצע
וסטיית תקן ממוצעת של דג של הפס
הכתום

קבוצת הטיפול ,0צבע כחול
ממוצע וסטיית תקן של דג של
הפס הכתום

5

49.59 ± 1.01

67.87 ± 0.01

90

00.75 ± 6.94

09.90 ± 95.60

46

05.05 ± 4.11

00.78 ± 0.10

 .4ההיבט הכלכלי של המחקר
בוצע בייעוץ וההנחיה שי זילברברג

ניתוח סקר שוק.
מהי הייתכנות של גידול קמח רימות כתחליף לקמח דגים בענף חקלאות
המים?
ערכתי סקר שוק ,בדיקת מחירים בכמה מקומות ,על מנת לראות האם זה משתלם להחליף קמח
דגים לקמח רימות .קודם כל אני רואה שיש ייצור של קמח רימות היום בעולם ,דבר שמעיד על
היתכנות כלכלית .כמו כן ,לאור הירידה בכמות הדגים בים יש עלייה במחירים של קמח דגים.
מהסקר שלי ניתן להבין שקמח דגים עולה בסביבות  122דולר לטון .קמח רימות לעומת זאת עולה
בין  122ל 322 -דולר לטון ) .(dried maggot meal, 2020בנוסף לכך ,בעת גידול הרימות,
הרימות מייצרות גם קומפוסט ,מוצר נוסף שאפשר למכור אותו אחר כך ,לכן ניתן בקלות להגיד
שמשתלם לעבור לקמח רימות.
קמח רימות הוא התוצר שמכיל חלבון וניתן לבעלי חיים כמזון תוספת חלבון .כ 02% -מהדגים
שנתפסו בים הופכים לקמח דגים .הבעיה של ירידה כמות דגים בים בגלל שינויי האקלים ודיג
יתר ולכן מחיר של קמח דגים רק עולה ועולה בשנים רבות כפי שמוצג על הגרף.
רימות -מכילים הרבה חלבון ומינרלים שיכולים לשמש כמזון לבעלי חיים .לרימות אין יותר מדי
צורכים כמו שלדגים וגם הם מייצרים קומפוסט שאפשרי להשתמש בו לאחר גידול הרימות.
בנוסף ,הם לא עולים הרבה בהשוואה לקמח דגים.
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איור  .07דרישה והכללה של קמח דגים בשנת  6595 , 6555ו.(small starter, 2019) 6560
כניתן לראות על פי הגרף שבאיור מספר 01

עדיין יש עלייה של היצור העולמי של קמח דגים,

לעומת זאת שמן דגים ממשיך באותו כיוון.
היצור העולמי של קמח דגים נמצא בתהליך של עלייה בשנים ( 9149-6599איור  .)01היצור העולמי
של שמן דגים (באלפי טון) לא השתנה משנת  9194עד שנת 6599

איור  .01היצור העולמי של שמן וקמח דגים (אלפי טונות) בין השנים .9149-6599
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התחזית מצביעה על עליה בביקוש לקמח ושמן דגים עם גידול תעשיית גידול הדגים.

 .0טבלת הכנת המזון על פי מתכון  ,TECAהכנת מזון דגים לחוות קטנות ,של FAO
(.)TECA, 2014

.9א .נתוני הניסוי הראשון של עוצמת אור לאורך הניסוי בזמן הצילום של דג.
ימים
מתחילת
הניסוי

קבוצת הביקורת:עוצמת אור ממוצעת
וסטיית תקן ממוצעת של עוצמת אור,
LUX

קבוצת הטיפול הזנה ( 6שמן רימות) ,עוצמת
אור ממוצעת וסטיית תקן ממוצעת של עוצמת
אור LUX,

5
90
46

49.98±8.86
45.50±9.67
48.80±0.99

09.60±99.96
45.77±9.90
46.80±6.01

החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמר ,ד.נ .מנשה ,מיקוד 68883
52

.9ב .נתוני הניסוי השני של עוצמת אור לאורך הניסוי בזמן הצילום של דג.
ימים
מתחילת
הניסוי

קבוצת הביקורת:עוצמת אור ממוצעת
וסטיית תקן ממוצעת של עוצמת אור,
LUX

קבוצת הטיפול הזנה ( 0ספירולינה) ,עוצמת
אור ממוצעת וסטיית תקן ממוצעת של עוצמת
אור LUX,

5
90
46

49.9.±8.86
45.50±9.67
48.80±0.99

08.05±9.78
08.45±99.45
09.00 ± 8.01
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