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 תודות
 .אני רוצה להודות לכל האנשים המדהימים שעזרו לי במהלך המחקר

עזרה לי בכתיבה וחשפה אותי , שהדריכה אותי בעבודה, סיגל לוצקי, בראש ובראשונה למנחה שלי בעבודה
 .בפני עולם שלם ומופלא שלא הכרתי קודם

כל צוות החממה האקולוגית בעין שמר ובפרט תודה רבה לנועם גבע מנהל החממה האקולוגית תודה רבה ל
 !בעין שמר על ההזדמנות לבצע את העבודה בחממה ולהנות מהחוויה המיוחדת הזאת

תודה למיכל על העזרה בתור רכזת עבודות . תודה לאולפנת כפר פינס על שאפשרו את ביצוע המחקר בחממה
 .הגמר

 אשטרכן נוגהלאלון רם על גידולה ול, ר יואב אברון על תרומתו בזיהוי סוג עדשת"רציתי להודות לדבנוסף 
 .מחברת אמבר

 .תודה רבה לכולם
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 תקציר

 ,ךבעקבות כ. בפיתוח מתמידאחד מאתגרי חקלאות המים הוא תחום הזנת הדגים אשר נמצא בעשור האחרון 

 .הצריכה לכמות ייצור המזון הנדרשת להזנת הדגים גדלה ואיתה הדרישה למזון מאוזן

פוגע בסביבה האקולוגית ובמארג המזון , המזון אשר ניתן לדגים כיום הוא קמח דגים ואופן השגתו מזהם

 .תהליך ייצור זה יקר מאוד ,בנוסף. באוקיינוס

קור הזנה חלופי לדגי הנוי אשר ידידותי לסביבה ומספק את הצורך התזונתי מכאן נובע הצורך לחפש מ

 .והכמותי של הדגים

ומיוחס לה קצב הרבייה המהיר ביותר בעולם  ,גם בשמש וגם בצל גדלה  wolffia Sp.עדשת המים ממין 

לכן עדשת המים היא מקור אלטרנטיבי  .לעדשת המים מסוג זה ישנם ערכים תזונתיים גבוהים מאוד .הצומח

 . טוב כתחליף לקמח הדגים

 .מטרת המחקר הינה לבחון את עדשת המים כמקור הזנה חלופי לקמח דגים בדגי הנוי קוי שהם אוכלי כל

 : בחנתי את מטרת עבודתי בשאלת המחקר הבאה

 .קוי-של דג קרפיון הנוי  האורך והשרידה, על המסה ,כמקור חלופי למזון ,כיצד תשפיע הזנה בעדשת המים

 .השערתי הייתה  שעדשת המים כמקור מזון לדג הקוי תשמש תחליף טוב לקמח הדגים

שיערתי שעדשת המים מכילה רמה  .הדגים יגדלו בצורה שווה או טובה יותר בהשוואה להזנה בקמח דגים

המים מכילה כמות רבה של יחסית גבוהה של חלבון אשר מספק אבני בנייה לרקמות הדגים וכמו כן עדשת 

 .וכן ידוע כי דגי הקרפיון ניזונים גם מצמחים. ויטמינים אשר חיוניים לגידול בריא

. עדשת המיםב הזנה :קמח הדגים וקבוצת הטיפולהזנה ב: קבוצת ביקורת , שתי קבוצות הזנה בעבודתי היו

 .שבעה דגים בכל חזרה, שתי הקבוצות נבחנו בחמש חזרות

ראיתי שהמסה והאורך של קבוצת הביקורת הייתה גבוהה בהשוואה למסה והאורך של  בתוצאות הניסוי

לא נמצא הבדל במסה ובאורך הדג בקבוצת  .אך לא נמצא הבדל בשרידה בין שתי הקבוצות, קבוצת הטיפול

התוצאות שמובאות למעלה . בתום הניסוי הדגים נראו חיוניים. מתחילת הניסוי 83לזמן  1הטיפול בין זמן 

 .אינן מאוששות את השערתי לניסוי

, שומניים)מסקנותי מן התוצאות הן שהמזון בקבוצת הטיפול לא היה מספיק מאוזן מבחינת מרכיבי המזון 

 (.פחמימות וויטמינם

 .יתכן ולא היו בעדשת המים חומרי משיכה שיגרמו לדג לנוע לכיוון האוכל

 .ת האקווריום כך שהדגים הבחינו בו פחותהסבר נוסף הוא שייתכן שצבע העדשה הוסווה בתוך סביב

הראשונה היא ליצור כופתית שבסיסה עדשת מים  .אני מציעה מספר גישות עתידיות מסקנותיבהתאם ל

 . טחונה כדי שנוכל להוסיף אליה בצורה מאוזנת סוגים נוספים של חומרי מזון

חומרי משיכה שיגרמו ( קבוצת הטיפול)המים  אני מציעה להוסיף למי האקווריום של הדגים הניזונים מעדשית

 .  לדגים לאכול את העדשה

 . אני מציעה להפוך את עדשת המים לכופתית ולהוסיף חומר צבע כדי שהדגים יבחינו בעדשה ויזונו ממנה

כדי לייעל את הזנת , ציפה או שקיעה, לבדוק בצורה ניסויית איזו תכונה של הכופתית יותר מתאימה, לסיוםו

 .  םהדגי
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ידידותית , מהר גדלהאני ממליצה להשתמש בעדשה כבסיס למחקר המשך מאחר והיא , לסיכום

לפי תוצאות המחקר הנוכחים ניתן לראות שהעדשה מתאימה .  לסביבה ובעלת הרכב חלבון וויטמינים גבוה

 .לצרכן של דגי נוי להחזקה של הדג באקווריום ביתי בגודל נתון

מאחר ודגי הנוי הם חיות מחמד מאוד פופולריות תיתכן דרישה גבוהה למוצר עדשה שלמה יבשה כחומר הזנה 

 .חלופי לקמח דגים כפי שנבדק בניסוי
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 מבוא וסקירת ספרות. פרק א
 
 בעיית המחקר והרקע למחקר. 2.א
 

 (. 6123, משרד החקלאות ופיתוח הכפר)ענף דגי הנוי נמצא בעשור האחרון בפיתוח מתמיד 

הצריכה לכמות ייצור המזון הנדרשת להזנת הדגים גדלה ואיתה הדרישה . ככל שהענף הולך ומתפתח, כיום

 (.6124, זהרפ( )מינרלים וויטמינים, פחמימות, חלבונים שומנים)למזון מאוזן הכולל את כל מרכיבי המזון 

 .כמות המזון העולמית המיוצרת לדגים עומדת על מיליון טון לשנה

קמח דגים זו אבקה אשר עשויה מדגים או פסולת דגים מזנים . המזון אשר ניתן לדגי הנוי הוא קמח דגים

 .שונים

ם קמח הדגים מספק לדגים את איכות המזון הנדרשת אך החיסרון בקמח דגים הוא שאנו צדים דגי, אומנם

 זהו. בשביל לגדל דגים אחרים וכתוצאה מדיג יתר ודיג שאינו סלקטיבי אנו פוגעים במארג המזון באוקיינוס

תהליך הכנת קמח ושמן דגים הוא תהליך , כמו כן. תהליך זה מאוד יקר מפאת מחסור הדגים להכנת קמח זה

הנוי אשר ידידותי לסביבה ומספק  מכאן נובע הצורך לחפש מקור הזנה חלופי לדגי. fao, 2001))מזהם סביבתי 

 .את הצורך התזונתי והכמותי של הדגים

 .הינה צמח רב שנתי הנפוץ בכל רחבי העולם wolffia Sp.עדשת המים ממין 

                            עדשת מים זו מסוגלת לגדול גם בשמש וגם בצל ומיוחס לה קצב הרבייה המהיר ביותר בעולם 

 (. Palomar ,6122)לעדשת המים מסוג זה ישנם ערכים תזונתיים גבוהים מאוד בנוסף , הצומח

 .  לכן עדשת המים היא מקור אלטרנטיבי טוב כתחליף לקמח דגים

  

 (.abcmach ,6127( )אזורים)ייצור עולמי של  מזון דגים בחלוקה למדינות . 2איור 
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 רקע ספרותי. 6.א

 חקלאות מים

 :את החקלאות הימית וחקלאות המים הפנימייםחקלאות המים כוללת בתוכה 

הינה גידול דגים בבריכות ביבשה הניזונות ממי הים או בכלובי דגים                                       חקלאות ימית

  לחקלאי תפקיד פעיל בהזנת הדגים וקביעת  בית                       (.  בעיקר בים התיכון -בישראל )בים הפתוח  

 (. 6תמונה )הגידול שלהם עד השלייה ויכולת השפעה משמעותית על תפוקת הדגה 

כאן לחקלאי תפקיד מרכזי . במים מתוקים ומליחים, הינה גידול דגים בבריכות דגים "פנימיים"חקלאות מים 

מניעת ו, (בריכת הדגים)יצירת בית גידול מוגן עבורם , באמצעות פעילות מבוקרת של הזנתם, בגידול הדגים

 (.6117, משרד החקלאות ופיתוח הכפר( )מצד עופות וגורמים אחרים)פגיעה בהם 

 

 

 

 

 

 

 (.6127, ויקיפדיה)חקלאות מים פנימיים  . 8איור (.               6127, ויקימדיה)חקלאות ימית . 6איור 

 חקלאות מים בדגי הנוי

הצטרפו , מגדלי דגי המאכל הקיבוציים ברובם אל. ענף דגי הנוי נמצא במהלך העשור האחרון בפיתוח מתמיד

סך היקף . המתמחים בייצור של דגי נוי טרופיים מסגים שונים, בעיקר בדרום הארץ, משקים ממספר מושבים

 .מיליון דולר בשנים האחרונות ונמצא כל העת במגמת עלייה 24-היצוא של ישראל מסתכם בכ

כמו דג )ודגים של מים טרופיים ( כמו דג הקוי ודג הזהב)ם דגים של מים קרי, ענף דגי הנוי מתחלק לשניים

 (.6123, משרד החקלאות ופיתוח הכפר) (הגופי

 

 

        

 

 (snakes, 2018).  קוי, דג קרפיון הנוי. 4איור 

 



   

8 
 www.greenhouse.org.il, החווה החקלאית החממה האקולוגית בעין שמר

 הזנת דגים 

                               גם מבחינת חיוניתה לתהליך הגידול , הזנת דגים הינה מרכיב מרכזי בתעשיית גידול הדגים

                        ככל שהתעשיה הולכת וגדלה עלות הגידול עולה ואיתה הדרישה  ,כיום. וגם מבחינת העלויות

 . מינרלים  וויטמינים, פחמימות , שומנים, חלבונים: ןמאוזן הכולל את כל מרכיבי המזו למזון

פ שלב התפתחותו "פ תפקידו בשרשרת המזון וע"ע, לו על פי סוגוכל דג מתאפיין בהרכב תזונתי המתאים 

 (.6124, הרפז)במחזור החיים 

 

 (.Benison media ,6122)אדם מזין דגים . 1איור 

 קמח דגים

 .קמח דגים זו אבקה המיועדת למאכל דגים אשר עשויה מדגים או פסולת דגים מזנים שונים

 .כמזון לדגים אחרים, לאחר תהליך עיבוד, כמעט כל דג או רכיכה בים יכולים לשמש

שיטה זו עדיין . הפשוטה ביותר היא לתת לדגים להתייבש בשמש .ישנן מספר דרכים להכנת קמח דגים

אבל המוצר הוא באיכות , בחלקים מסוימים של העולם שבו מפעלים לעיבוד דגים אינם זמינים, בשימוש

, הקשה, כמעט כל קמח דגים מתקבל על ידי בישול. ניותנמוכה בהשוואה לעיבוד דגים שנעשה בשיטות מודר

מהווים מקור  , כחומר גלם להזנת דגים בתעשיה, דגים. ייבוש ושחיקת הדגים במכונות המיועדות למטרה זו

מפאת הערכים התזונתיים אשר הם נושאים  ,חשוב לחלבון ושומן לכן משתמשים בהם כמזון לדגים אחרים

, בנוסף .הוא שאנו צדים דגים בשביל לגדל דגים אחרים ובכך אנו פוגעים בסביבההחיסרון בקמח דגים . עימם

תהליך הכנת קמח ושמן דגים הוא תהליך , כמו כן. תהליך זה מאוד יקר מפאת מחסור הדגים להכנת קמח זה

 (.FAO ,6113) מזהם סביבתי 
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 (biopet.co.il ).  קמח דגים. 7איור           (fao, 2001). האיור מציג מפעל ליצור קמח דגים. 2איור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .(6122,  עמית שעל) 3איור 

 

 עדשת המים

לעיתים הן צומחות על בוץ או מים בעומק של . שבירים וחופשיים, עדשות מים הן צמחים מימיים קטנים

הרבייה הצמחית שלהן יכולה להיות מהירה כאשר צפיפות . מטרים 8מילימטרים בלבד עד לעומק מים של 

עדשת . אימיםטמפרטורה ונוטריאנטים מת, הם צומחים מהר במקום שבו יש אור. התזונה היא אופטימלית

  ,FAO)מינים ידועים ברחבי העולם 41כ . וולפיה וולפיאלה, ספירודלה, למנה :המים שייכת לארבע זנים

1995).  

 



   

11 
 www.greenhouse.org.il, החווה החקלאית החממה האקולוגית בעין שמר

 

 .(2008fao ,)  השיוך הטקסונומי של עדשת המים. 2איור 

משתייכת                                       עדשת המים וולפיה(. כדרורית)במחקר השתמשתי בעדשת המים מזן וולפיה 

 .ירוק עד, עדשה זו היא צמח רב שנתי. Lemnaceae-ומשפחת ה Alismatale -מחלקת, לממלכת הצמחים

חלקה העליון הוא למעשה גוף . במיםחלקה התחתון הוא עגול וקיימים בו שורשים שאינם מסתעפים וטובלים 

,                         הצמח בעל עלים .עלה אשר מתרבה באופן מהיר באמצעות הניצנים אשר מתנתקים מצמח האם

 (.            יש אברים זכריים ונקביים כאחד)מינו של  העדשה הוא הרמפרודיט  .  פורח ומבשיל זרעים במשך כל השנה

, (חוליות)ואופן גידולה מתאים לקרקעות קלות , מים שקטים וגדלה בעזרת מים וחום עדשה זו  צפה על

 .לעדשה זו מיוחס קצב הרבייה המהיר ביותר בעולם הצומח(. חימר)וכבדות ( דליפות)בינוניות 

 .שומן ועשירים בויטמינים וחומצה ניקוטינית %1. פחמימות %44, חלבון %61עלי העדשה מכילים כ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.(fasadomstroy. 2018  עדשת  המים וולפיה. 21איור 

 דג הקוי 

, סדרת קרפיונאים, מחלקת מקריני סנפיר, שייך למערכת המיתרניים,  ,Cyprinus carpioקרפיון הנוי קוי 

.  קרפיון הנוי הוא קרפיון מצוי לכל דבר מבחינה ביולוגית. סוג קרפיון ומין קרפיון מצוי, משפחת קרפיונים

 .ופחות גבוה מקרפיון המאכל( מ"ס 71-31מגיע בדגים מבוגרים עד )של קרפיון הנוי מאורך  גופו

 .ס"שנה לפנה 111 -וראשית התפתחותו בסין כ, מוצאו מקרפיון הבר בעל הקשקוש המלא

https://en.wikipedia.org/wiki/Alismatales
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בהם , ידי מספר פרמטרים-איכות הקוי נמדדת על, דג הקוי הינו הזן המתורבת של הקרפיון המצוי

מחיר הקוי בשוק מתחיל בעשרות שקלים . גודל הדג ונדירותו, שלמות הסנפירים, הצבע תבניות, הצבעים

 .לדגים קטנים ובאיכויות נמוכות ועלול להגיע לעשרות אלפי דולרים לקוי גדול באיכות טובה ומזן נדיר

 .בעיקר לאירופה, ישראל היא אחת היצואניות הגדולות והאיכותיות של דגי קוי לעולם, נכון להיום

שנים הראשונות  21-ב, מ בשנה"ס 8-6)אך גם לאורך שנים רבות , גדל באיטיות רבה, בדומה לקרוביו, דג הקוי

למעשה בתנאים (. כך קצב גדילתו מאט, ככל שהדג בוגר יותר, בשנים שלאחר מכן(. מ ומטה בשנה"ס 2-וכ

 ( .aquadex ,6127.)ה שניםישנן עדויות לדגי קוי שהחזיקו מעל מא .שנים 71-11-אופטימליים הדג חי כ

  (the marker , 2018)זנים שונים של דג הקוי  .22איור  

 

 הזנה בדג הקוי 

הקוי . דקות 1-8-כל האכלה למשך כ. ישנה עדיפות למזון שוקע ולא צף. omnivore)) דג הקוי הינו אוכל כל

, כמו כן. בעלי אחוזי חלבון גבוהים', חרקים מעופפים וכו, חוליות-חסרי, דוגמת שלשולים, יהנה גם מאוכל חי

ם הקוי גם יאכל צמחים שוני. קוי בוגר יאכל כל דג שייכנס לפיו ולכן יש להתאים אוכלוסייה בהתאם לגודל

אחת השיטות היא גידור הצמח והאכלות קבועות . ולכן שילוב צמחייה בבריכת הנוי עלולה להעלות קשיים

ובהתאם )כמות האכלתם תלויה באופן ישיר בטמפרטורות הסביבה , דגי המים הקריםב ככלל. ורבות

בתכיפותן ובעלות פחותות יותר , כך ההאכלות יהיו קטנות, ככל שהטמפרטורה נמוכה יותר -( למטבוליזם הדג

לכן בטמפרטורות הקיץ מומלץ להאכיל מספר פעמים ביום ואילו בחורף הקר להאכיל פעם . פחות אחוזי חלבון

יותר האכלות לא . חשוב מאוד לא להפריז במזון. אין להאכיל כלל C°21-בטמפרטורה הנמוכה מ. במספר ימים

תר במים שיווצר עקב עלייה ברמת האמוניה אלא פשוט יסבול מזיהום רב יו, אומר שהדג יגדל מהר יותר
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האכלה זו נעשית . יד-ישנם מגדלים אשר נהנים מעצם התנהגותו של הקוי בעת האכלת, כמו כן. במים

אט הם יתרגלו לבוא לאותו המקום ואף -אט. ידי הרגלת הדגים בתחילה למקום וזמן קבוע להאכלה-בעיקר על

הדג אף יבוא לאכול בקלות וללא חשש , ל היד שמביאה את האוכלתוך כדי שילוב ש. יחכו שם עד רגע ההאכלה

צמח ( )aquadex ,6127)שומן  %2-חלבון ו %11 דרישותיו התזונתיות של דג הקוי הם. מכף ידו של המגדל

 (. 6127, תערובות

 

 

 

 

 

 

 .(Bens koi farm) ,6123, האכלת דגי קוי. 26איור 

  :מטרת המחקר

 .עדשת המים כמקור הזנה חלופי לקמח דגים בדגי הנוי אשר אוכלי כל מטרת המחקר הינה לבחון את

 שאלת החקר. 8.א

 .קוי-האורך והשרידה  של דג קרפיון הנוי, על המסה, כמקור חלופי למזון, כיצד תשפיע הזנה בעדשת המים

הדגים יגדלו                                   . הדגים השערתי היא שעדשת המים כמקור מזון לדג הקוי תשמש תחליף טוב לקמח -השערה

 .בצורה שווה או טובה יותר בהשוואה להזנה בקמח דגים

עדשת המים מכילה רמה יחסית כי דגי הקרפיון ניזונים גם מצמחים והנימוק להשערתי הוא  -נימוק להשערה

גבוהה של חלבון אשר מספק אבני בנייה לרקמות הדגים וכמו כן עדשת המים מכילה כמות רבה של ויטמינים 

 . אשר חיוניים לגידול בריא
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 מהלך המחקר. פרק ב

 גורמי הניסוי. 2.ב

 -(הביוטים והאביוטים)תיאור הגורמים הקבועים . 2.2.ב

 .כמות המזון. 2

 .מספר המנות הניתנות ביום. 6

 .סוג הדגים. 8

 .גודל הדגים. 4

 .כמות הדגים במיכל. 1

 .דגים מאותו מקור גידול. 2

 .מקום הגידול. 7

 .טמפרטורת המים. 3

 .תאורת הגידול. 2

 .סוג המיכל. 21

 .נפח המים במיכל הגידול. 22

 .אוורור המים. 26

 -בניסויתיאור המשתנים הבלתי תלויים והתלויים . 2.6.ב

 :המשתנים הבלתי תלויים בניסוי הם

 .סוג המזון הניתן לדגים       .1

 :המשתנים התלויים בניסוי הם

 .מסת הדג .1

 .אורך הדג .2
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 מערך הניסוי. 6.ב

        

 . הקוי, האיור מציג את מבנה ניסוי ההזנה של דגי קפריון הנוי.2תרשים  

 .(צולם בחממה)מבנה הניסוי . 28איור 

 :קבוצות ההזנה בניסוי ההזנה הן

בכל . הטיפול נבחן בחמש חזרות. הזנת דגי קרפיון הנוי במזון המורכב מעדשת המים. קבוצת הטיפול .2

 .חזרה שבע דגים
הטיפול נבחן בחמש . הזנת דגי קרפיון הנוי במזון מסחרי המבוסס על קמח דגים. קבוצת הביקורת .6

 .בכל חזרה שבע דגים. חזרות
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 הניסוימהלך . 8.ב

בנוסף קיבלתי את . הם הוחזקו בכלוב בבריכה בחממה kio kinלאחר קבלת הדגים מחברת 

 1, אקווריומים 21י הצבת "לאחר מכן ארגנתי וסידרתי את מקום הניסוי ע. העדשה ואת הגדרתה

לאחר מכן . שאוכל לחבר חלקים שיצרו אוורור על מנתהצינורות באותו הגודל  וחתיכתבכל קומה 

חתכתי את החלק , לקחתי בקבוקי פלסטיק בגודל זהה של ליטר וחצי. הכנתי את הביופילטרים

  מילאתי. העליון של כל בקבוק וחוררתי חמישה חורים בחלק התחתון של כל בקבוק

הוספתי צמר כמעט , בכל בקבוק אותה הכמות-( חורים בעלות) טוף בביופילטרים שבבים ואבני

לבסוף מילאתי מים  . עד למעלה ובעזרת אזיקון חיברתי בתוך האקווריום צינור אחד לכל בקבוק

 .באקווריומים והוספתי גם מי אצות מהבריכה הגדולה כדי לעזור לגדילה של הדגים

סיננתי את המים מהעדשה ולאחר מכן , אספתי בעזרת רשת יד עדשה מן המשוטה בכמות רבה 

 .מעלות צלזיוס 21תי אותה בתנור בטמפרטורה של יבש

שקלתי כל דג בעזרת מאזניים ומדדתי עם סרגל והכנסתי אותו . לאחר מכן התחלתי במדידות

 .כך עשיתי בכל עשרת האקווריומים .דגים 7 אוכלסו אקווריום  לאקווריום כך שבכל

 (.אקסל בטבלת)' ביומסה וכו, ממוצעחישבתי הזנתי את כל הנתונים בטבלה ו

פ חישוב ארבעה אחוזים מהביומסה "חישבתי את כמות ההזנה היומית הממוצעת לאקווריום ע

 .הממוצעת לאקווריום וחילקתי לשני מנות שוות שיחולקו ביום

קבוצת הביקורת . לאחר מכן שקלתי את המסה היבשה של העדשה למנה וחילקתי במבחנות

 כמות ההזנה היומית חושבה כמצוין לגבי. יםקמח דגים ושמן דג -קיבלה את המזון התעשיתי 

 .עדשת המים

במשך תקופה ראשונית של שלושה ימים נתתי לכל הדגים את אותו סוג המזון בכדי לאזן בינהם     

 .ובכדי לאקלם אותם לתנאים החדשים

מחצית בעדשת המים ומחצית בקמח . כל קבוצה במזון שלה, הזנתי את הדגים -שלב הזנת הדגים

 .פ המסה הממוצעת"כמות המזון ע .הדגים

 .ימים מתחילת הניסוי 83הזנת הדגים נעשתה פעמים ביום ובאותן השעות ובמשך 

אותם מבני , עם אותו מבני אקווריום, בטמפרטורה זהה, הדגים הוחזקו באותו מקום בחממה

 .התנאים הקבועים נשמרו לאורך כל הניסוי. ביופילטרים ואותם תנאי תאורה

שקלתי את מסת כל דג בעזרת מאזניים . מדדתי את הדגים, ים עם תום הניסויימ 83לאחר 

בנוסף ספרתי את מספר הדגים בכל אקווריום בכדי לראות , ומדדתי בעזרת סרגל את אורך הדג

 .את מצב השרידה

 .ביומסה  וסטיות התקן, הזנתי את כל הנתונים בטבלת אקסל וחישבתי את הממוצע

 .פ הנתונים שמצאתי והתחלתי בתהליך כתיבת העבודה"ת אקסל עיצרתי גרפים בעזרת תוכנ
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 שיטות וחומרים. 4.ב

 גידול עדשת המים. 2. 4. ב

העדשה גדלה בתנאים . מקור העדשה בבריכות מים מתוקים בחממה. עדשת המים גדלה במשוטה בחממה

 . למי העדשות במשוטה 8-7-8-7הוסף דשן מסוג שפר . של החממה( עוצמת אור וטמפרטורה) הפיסיקלים

 הכנת מתקן הדגים. 6.4. ב

 . בשביל האוורור אוירבכל קומה והוספת צינורות  1. אקווריומים 21הצבת 

של מילוי ,  בקבוקים בחלקם העליון וחירור של חמישה חורים בחלק התחתון של כל בקבוק 21חתיכת . 8.4. ב

 .בכמות שווה בכל ביופילטר ולבסוף הוספת צמר כמעט עד סוף הבקבוק( בעלי חורים)אבנים ושבבים 

 .קבלת הדגים ושיטת מדידת המסה . 4. 4.ב

והכנסתם לכוס כימית שמולאה , כל דג ביחידות, באמצעות רשת koi kinהדגים שהתקבלו מחברת  הוצאת

כתיבת התוצאות והכנסתו , שקילת כל דג בעזרת משקל מעבדה .מסת המים והמבחנה אופסו. מראש במים

 .לאקווריום המתאים לו

 מדידת אורך הדגים. 1.4. ב

 .כל דג מהאקווריום ומדידתו באמצעות סרגל מדידה וכתיבת התוצאות הוצאת

 שיטת איסוף הנתונים. 2.4. ב

בוצע בעזרת . ביומסה וסטיות תקן, חישוב ממוצע, הכנת טבלה והצבת כל הנתונים בתוכה ובכך יצירת גרפים

 .תוכנת אקסל

 .חישוב מנת המזון לפני הכנת המזון. 7.4.ב

הערך . מהביומסה הממוצעת %2חישוב , של הדגים( חישוב סך כל מסת הדגים לאקווריום)הביומסה  חישוב

הגשת מידי יום . חלוקת הכמות היומית לשתי מנות שוות. שהתקבל הוא כמות המזון היומית לאקווריום

  .שחושבההמזון לדגים על פי הכמות 

 הכנת המזון. 3.4. ב

                         שיטוח העדשה במגש גדול בכדי לייעל . איסוף עדשת המים בעזרת רשת יד מן המשוטה בכמות רבה

 .מעלות צלזיוס 21-את תהליך הייבוש ולבסוף ייבוש העדשה בתנור בטמפרטורה של כ

 . ניתנת ליום בהתאם לביומסה של הדג והכנסה למבחנותשקילת כמות העדשה ה
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 שיטת הזנת הדגים . 2.4. ב

 .המזון צף. פיזור המזון בהתאם לכמות הנצרכת

 הורדת הניסוי. 21.4. ב

ומדידת . 4.4.ניתוק החיבור לאוורור באקווריומים והוצאת כל דג ושקילתו בהתאם לאופן השקילה בסעיף ב

 .החזרת הדגים לבריכה מרכזית וסיום הניסוי. 1.4.בסעיף באורכו בהתאם לאופן המדידה 

כלי שקילה , רשת יד, משוטה לגידול העדשה, פילטר ביולוגי, מבחנות, משקל מעבדה: מכשור וציוד. 22.4.ב

, אקווריומים לאחזקת הדגים, מתקן גידול הדגים, סרגל ונייר מילימטרי למדידת אורך הדג, לשקילת הדגים

 (68-24איור )רור וצינורות איוו

 

 

 

 

 

 

 .(צולם בחממה)מבחנות מעבדה . 21איור                   .( צולם בחממה)משקל מעבדה . 24איור 

 

 

 

 

 

 .(צולם בחממה)משוטה . 27איור                  .( צולם בחממה)ביופילטר .22איור 
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 .(צולם בחממה)דג בשקילה .22איור                                          .(צולם בחממה)רשת יד . 23איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(צולם בחממה)תמונה שלי שוקלת דגים  . 62איור                               .( צולם בחממה)דג במדידת אורך . 61איור 

                                                                                       

 .( צולם בחממה)צינורות אוורור .68איור                                                .(צולם בחממה)אקווריומים .66איור 

 



   

19 
 www.greenhouse.org.il, החווה החקלאית החממה האקולוגית בעין שמר

 .שיטות וכלים בשלב הכנת מזון הטיפול .2.8. ב

 .אספתי את עדשת המים הקטנה ממיכלי הגידול של מכון הגידול         ●

 .מעלות צלזיוס 11העדשה בכלי וייבשתי בתנור ב  שטחתי  את        ●

 .טחנתי את העדשה         ●

 .שלחתי לחברת אמבר דוגמה של העדשה והם קבעו לי את רמת החלבון         ●

 :קביעת אורך הדג ואורך הניסוי, שקילת הדגים, שיטות וכלים בניסוי הקמת מתקן הדגים. 6.8 .ב

 .במתקן הדגים, ליטר נפח מים 61, למיקמתי את מיכלי הגידו        ●

 .ומכשיר לניטור טמפרטורה, חיברתי  אוורור        ●

 הכנתי ביופילטר לטיפול באמוניה  ●

 מדדתי את מסתו של כל דג בעזרת מאזניים      ●  

 למדדתי את אורכו של כל דג בעזרת סרג         ●

 דגים למיכל 7שקיבלתי העברתי למיכל מוכן לאכלוס באופן אקראי עד          ●

 חישבתי את הביומסה לפי סכום כל מסת הדגים באקווריום מסויים         ●

 .מהביומסה( 2%)חישבתי את אחוז המזון היומי         ●

 שקלתי את המזון  ●

 שקלתי כל דג לפי חזרות וקבוצת הזנה ומדדתי את האורך, יום 81כעבור , בסיום הניסוי  ●      

 .רשמתי  את התוצאות בטבלה והעברתי לדף אקסל להמשך חישובים       ● 

 

 תיאור החומר החי. 1. ב
הדגים התקבלו במסה דומה ובאורך דומה והוחזקו . און-רם koi kinהדגים דגי הנוי קוי התקבלו מחברת 

 . באותם התנאים
 .ת אלון רםר יואב אברון וגודלה בחממה במשוטה בעזר"י ד"עדשת המים מסוג וולפיה זוהתה ע

. 
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 .(צולם בחממה) שהתקבלודגי הקוי נוי קוי . 64איור 
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 תוצאות. פרק ג

 .ובסיום הניסוי 1מתארת את השפעת סוג המזון על מסת הדג הממוצעת בזמן . 2טבלה מספר 

 קבוצות הזנה
/טיפול

 ביקורת

 גרם, מסה וסטיית תקן ממוצעת של דג

 מתחילת  הניסוי 83זמן  מתחילת הניסוי 1זמן 

 הזנה בעדשת המים
 טיפול

6.76±1.22 6.73±1.26 

 הזנה בקמח דגים
 ביקורת

6.26±1.22 8.72±1.8 

 

 

 

ובסיום  1בזמן  ,המסה הממוצעת של דגהגרף מתאר את השפעת סוג המזון על . 2גרף מספר 

 .הניסוי

נשארה ללא שינוי ( הטיפולקבוצת )הנתונים מראים שממוצע מסת הדג אשר ניזון מעדשת המים 

ממוצע מסתו ( קבוצת הביקורת)ואילו הדג שניזון מקמח הדגים , מתחילת הניסוי 83ליום  1מיום 

סטיות התקן קטנות גם בקבוצת הטיפול . מתחילת הניסוי 83ליום  1עלתה באופן משמעותי מיום 

 .וגם בקבוצת הביקורת
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ובסיום  1המזון על אורך הדג הממוצע בזמן הטבלה מתארת את השפעת סוג . 6טבלה מספר 

 .הניסוי

/טיפול קבוצות הזנה

 ביקורת

 גרם, מסה וסטיית תקן ממוצעת של דג

 מתחילת  הניסוי   83זמן  מתחילת הניסוי   1זמן 

 הזנה בעדשת המים
 טיפול

4.47±1.26 4.43±1.26 

 הזנה בקמח דגים
 ביקורת

4.87±1.2 4.74±1.24 
 

 

 

 .ובסיום הניסוי 1מתאר את השפעת סוג המזון על אורך הדג הממוצע בזמן . 6גרף מספר 

נשאר ללא שינוי ( קבוצת הטיפול)הנתונים מראים שממוצע אורך הדג אשר ניזון מעדשת המים 

קבוצת )מתחילת הניסוי ואילו האורך הממוצע של הדג שניזון מקמח הדגים  83ליום  1מיום 

סטיות התקן קטנות גם בקבוצת . 83ליום  1משמעותי מיום  ממוצע אורכו עלה באופן( הביקורת

 .צת הטיפולוהביקורת וגם בקב
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 .בסיום הניסוי, בקבוצת הטיפול והביקורת ממוצע אחוזי השרידה. 8טבלה מספר 

 

 יבסיום הניסו, אחוזים, שרידת הדגים הממוצעת ביקורת/טיפול קבוצת הזנה

 31.72±23.17 טיפול הזנה בעדשת המים

 27.24±1.72 בקורת הזנה בקמח דגים
 

 

 .בסיום הניסוי, בקבוצת הטיפול והביקורת, ממוצע אחוזי השרידה. 8גרף מספר 

הנתונים מראים שבסיום הניסוי ישנה שרידה גבוהה יותר בקמח הדגים מאשר בעדשת המים אך 

סטיות התקן חופפות . התקן בעדשת המים מאוד גדולה ביחס לסטיית התקן בקמח הדגים סטייית

 .ודבר זה מעיד שאין שינוי משמעותי באחוזי השרידה הממוצעת בין קבוצת הטיפול לקבוצת הביקורת

 

 .תוצאות בדיקת אחוז החלבון בעדשת המים הממוצע מחברת אמבר. 4טבלה מספר 

 יחידה תוצאה בדיקה

 % 35.7 (dumas)חלבון 

 

 .81.7%הנתונים מראים שאחוז החלבון של העדשה שגידלתי בחממה למטרת הניסוי הינם 
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 סיכום ודיון. 4פרק 

 מסקנות מהניסוי

יום הדגים גדלו בצורה טובה יותר באופן משמעותי בהזנה של  83תוצאות הניסוי מראות שלאחר 

 (.קבוצת טיפול) המים לעומת ההזנה בעדשת ( קבוצת הביקורת)קמח הדגים 

מסה , 6.26 -1מסה ממוצעת בזמן )יום  83המסה של הדגים שניזונו מקמח הדגים גדלה מאוד לאחר 

 (.8.72 -83ממוצעת בזמן 

 -1מסה ממוצעת ביום )בהשוואה למסה של הדגים שניזונו מעדשת המים לא גדלו באופן משמעותי 

 (. 6.73 -83מסה ממוצעת ביום , 6.76

, גם בקבוצה שניזונה מעדשת המים וגם בקבוצה שניזונה מקמח הדגים קטנות מאוד סטיות התקן

כלומר הפיזור של מסות הדגים סביב הממוצע היה מאוד קטן והממוצעים מייצגים בצורה מהימנה 

 .את הנתונים

 1וגם הסטיות תקן חופפות ולכן ההבדל בין המסות בין זמן ( הממוצעים)בעדשת המים גם הנתונים 

 .אינו משמעותי 83ן לזמ

הדגים שניזונו מקמח הדגים אורכם הממוצע עלה , תוצאה דומה התקבלה גם ביחס לאורך הדגים

גם כאן כמו . באופן משמעותי בהשוואה לדגים שניזונו מעדשת המים שאורכם לא השתנה כלל

 .ביבו קטןבממוצע המסה סטיות התקן היו קטנות מאוד והממוצע מייצג היטב את הנתונים והפיזור ס

 .התוצאות שמובאות למעלה אינן מאוששות את השערתי לניסוי

 ,השערתי הייתה שעדשת המים כמקור מזון לדג הקוי תשמש תחליף טוב לקמח הדגים

 .והדגים יגדלו בצורה שווה או טובה יותר בהשוואה להזנה בקמח דגים

ני בנייה לרקמות הדגים מכיוון שעדשת המים מכילה רמה יחסית גבוהה של חלבון אשר מספק אב

ידוע כי דגי הקרפיון . וכמו כן עדשת המים מכילה כמות רבה של ויטמינים אשר חיוניים לגידול בריא

 .ניזונים גם מצמחים

התוצאות שמובאות למעלה אינן מאוששות את השערתי לניסוי מכיוון שהדגים שניזונו מעדשת המים 

 .ונו מקמח הדגיםלא גדלו באופן טוב יותר או זהה לדגים שניז

 :יש לי מספר הסברים לתופעה זו

דג הקוי נוי זקוק , ההסבר הראשון שלי לתופעה הוא שמעבר לרמת החלבונים הגבוהה אשר יש בעדשה

וויטמינים ופחמימיות המוגשים בצורה מאוזנת , כגון שומנים, לעוד סוגים שונים של חומרי מזון

 .ועונים לדרישה התזונתית של הדג

הייתי מציעה כגישה עתידית לעבודה עם עדשת המים ליצור כופתית שבסיסה עדשת מים טחונה בכדי 

. פחממיות וויטמינים, שומנים -שנוכל להוסיף אליה בצורה מאוזנת סוגים נוספים של חומרי מזון כגון

 . הצעה זו משמשת כרעיון לניסוי המשך
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שיגרמו לדג לנוע ( אטרקטנטים)ומרי משיכה ההסבר השני שלי הוא שיתכן ולא היו בעדשת המים ח

 (. חומצות אמיניות מסוימות -לדוגמה )בניגוד לקמח הדגים שבו יש חומר משיכה  ,לכיוון האוכל

קבוצת )הייתי מציעה כגישה עתידית להוסיף למי האקווריום של הדגים הניזונים מעדשת המים 

 .הצעה זו משמשת כרעיון לניסוי המשך. חומרי משיכה שיגרמו לדגים לאכול את העדשה( הטיפול

הסבר נוסף הוא שייתכן שצבע העדשה הוסווה בתוך סביבת האקוורים כך שהדגים הבחינו בו פחות 

 .ולכן לא אכלו אותו בהשוואה לקמח הדגים שהוא בצבע חום כהה יחסית ומשך בצבעו את הדגים

בכדי ( אינרטי)סיף חומר צבע הייתי מציעה כגישה עתידית להפוך את עדשת המים לכופתית ולהו

 .הצעה זו משמשת כרעיון לניסוי המשך. שהדגים יבחינו בעדשה ויזונו ממנה

 .הדגים לא נפגעו כלל, שרידת הדגים בשתי קבוצות ההזנה היו גבוהות

יתר על כך שתי הקבוצות בתחילת ובסיום הניסוי נראו חיוניות ובריאות כך שניתן להסיק מכך 

בהתאם לניסוי ראיתי שהדגים אכלו את עדשת המים ולא ניזונו . ה בדגים כללשעדשת המים לא פגע

 .מגורם אחר

הייתי מציעה לבדוק בשלב מאוחר יותר בצורה ניסויית איזו תכונה של הכופתית יותר , בנוסף

 . בכדי לייעל את הזנת הדגים, ציפה או שקיעה, מתאימה

ים שפוגע בשרשרת המזון ובסביבה הימית עדשת המים היא ידידותית לסביבה בניגוד לקמח הדג

את עדשת המים ניתן לגדל בכמויות גדולות ובקצב מהיר מאוד בטבע ובמקווי מים . האקולוגית

בתהליך הגידול שלה היא גם מטהרת , מתוקים ובנוסף לביומסה שלה שמשמשת כחומר גלם למזון

 .את המים ולכן מומלץ להשתמש בה

 סיכום

יא ה, להטיב עם הסביבה והיתרונות תזונתיים הרבים שלה העדשהאני חושבת שהמעבר ליכולת 

החזקת דגים ללא שינוי במסתם ובאורכם בבריכות ואקווריומים ת מטרלמאוד להזנה מתאימה 

לכן . ניתן לראות שבסוף הניסוי הדגים היו חיוניים ובריאים ובנוסף השרידה הייתה גבוהה. ביתיים

מתאימה להחזקת דגי נוי אצל צרכני , רת ההגשה הנוכחית של העדשה כפי שהצעתי בניסוייתכן וצו

מאחר ודגי הנוי הם חיות מחמד מאוד פופולריות תיתכן . דגי נוי פרטיים החפצים בדגים בגודל נתון

 .דרישה גבוהה למוצר עדשה שלמה יבשה כחומר הזנה חלופי לקמח דגים כפי שנבדק בניסוי
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