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תקציר
דגים מהווים מקור חלבון חשוב לאנושות .מקורם מדייג באוקיינוסים ,ומענף חקלאות המים.
שלל הדיג העולמי עומד על כ 94 -מיליון טון בשנה .מתוך שלל הדגים 15.6 ,מיליון טון ()16.5%
בשנה ,אינם משמשים לתזונת האנושות אלא משמשים כחומר גלם להכנה של קמח דגים .קמח
הדגים ,על אף יתרונותיו התזונתיים כמקור מזון בחקלאות ,פוגע בסביבה הימית ,מיוצר בתהליך
מזהם ואף יקר למגדל .לכן ,קיימת שאיפה לפתח ולאתר מקורות חלבון תחליפיים לקמח הדגים,
שיהיו סביבתיים יותר ויקרים פחות .אחד המקורות הנבחנים בעולם הינו רימות של זבוב החייל
השחור ( .) BSFהרימות עשויות לאפשר יתרון גם מבחינת הזנת הדגים וגם מבחינת תהליך הגידול
שלהן עצמן ,כי יתכן שהן יכולות להתקיים על פסולת אורגנית .אחד התוצרים של גידול
אוכלוסייה היא ייצור של פסולת ביתית ,עירונית ותעשייתית .מציאת דרך לטיפול בפסולת הרבה
תוך פגיעה נמוכה בסביבה היא אתגר חשוב לעתיד .המחקר משלב גידול של רימות על פסולת
תעשייתית אורגנית של מפעל נייר חדרה ,עם הזנת דגים בתעשייה חקלאות המים .באופן זה,
המחקר משלב היבט סביבתי עם היבט חקלאי ,ומבוסס על עיקרון שרשרת המזון בטבע.
המחקר נערך בחודשים אוקטובר עד יולי  2018בחממה האקולוגית בעין שמר בהנחיית סיגל
לוצקי ,בייעוץ ושיתוף פעולה עם נתן שטאל ממפעל נייר חדרה.
שתי שאלות המחקר המרכזיות שנבחנו:
 .1כיצד משפיע הרכב מצע הגידול (פסולת אורגנית תעשייתית ושיבולת שועל) על אורך ומסה של
רימת זבוב החייל השחור.
 .2כיצד משפיע סוג המזון (רימות שגדלו על פסולת אורגנית או מזון תעשייתי ,כופתיות ,קמח
דגים) על אורך ,מסה ושרידה של דג קרפיון הנוי.
תוצאות הניסוי הראשון היו בניגוד להשערותי .הרימות שגדלו על פסולת נייר חדרה היו נמוכות
במסה הממוצעת לרימה ובאורך הממוצע לרימה בהשוואה לקבוצת הביקורת (גידול בשיבולת
שועל) .קצב הגידול האיטי של הרימות שניזונו על הפסולת האורגנית של נייר חדרה יכול לדעתי
לנבוע משתי סיבות :ראשית ,טיב המצע מבחינת לחות ,איוורור ,וצמיגות .שנית ,הגידול המועט
של הרימות יכול לנבוע מחסך תזונתי .פסולת נייר חדרה עשירה בחיידקים ובעמילן שהוא פולימר
של גלוקוז (חד סוכר) .לכן יתכן והמצע לא היה מאוזן מבחינת הרכב החלבונים והפחמימות וחסר
בויטמינים או מינרל מסויים .המלצתי לניסוי המשך ,לנסות להגיע לרמת לחות וצמיגות של מצע
הפסולת האורגנית הדומה למצע הביקורת ,שיבולת שועל .המלצה נוספת היא הוספת רכיב נוסף
לפסולת האורגנית המכיל יותר חלבון ויאזן את היחס בין חלבון לפחמימות (עמילן) שיש בפסולת
נייר חדרה.
תוצאות ניסוי הזנת הדגים ,הראו שהמסה והאורך של קבוצת הדגים שגדלה על רימות ()20%
היתה גבוהה יותר בהשוואה לביקורת .בנוסף ,גם שרידותה היתה גבוהה בהשוואה לביקורת (קמח
דגים) .התוצאות לא מתאימות להשערתי מאחר ושיערתי שהדגים יגדלו בקירוב באותו קצב בשתי
קבוצות ההזנה .כמו כן ,דגי קרפיון הנוי נראו חיוניים יותר בקבוצת הזנה ברימות (טיפול) ,הן
בהתנהגות (הגיבו מהר לתנועה) והן בצבעם (צבעים חזקים יותר) בהשוואה לביקורת (קמח דגים).
בהתבסס על תוצאות הניסוי ,אני ממליצה על גידול של דג קרפיון הנוי על רימות שגדלו על פסולת
אורגנית של מצע כדוגמת פסולת נייר חדרה (בוצה ועמילן).
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במחקרי מצאתי שניתן להתמודד עם פסולת בוצה ועמילן כדוגמת מצע הגידול של פסולת נייר
חדרה בעזרת גידול של רימות כחלק מהתמודדות עם אתגר הפסולת הקיימת היום בעולם .ניתן
בשלב הבא להשתמש בביומסה של הרימות שגדלו על הפסולת כמקור חלבון חלופי להזנה של
דגים כדוגמת דג הנוי ,קרפיון הנוי ,קוי ובכך להתמודד עם אתגר נוסף החלפת קמח דגים ,הורדת
לחץ הדגה מהאוקיינוסים ושמירה על הסביבה הימית.
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א .מבוא וסקר ספרותי
א .1.בעיית המחקר והרקע למחקר:
חקלאות מים כוללת את חקלאות המים הפנימיים ואת החקלאות הימית .חקלאות מים
"פנימיים" מתאפיינת בגידול דגים למאכל ולנוי ,בבריכות דגים ,במים מתוקים ומליחים .לחקלאי
תפקיד מרכזי בגידול הדגים ,באמצעות פעילות מבוקרת של הזנתם ,יצירת בית גידול מוגן עבורם
(בריכת הדגים) ,ומניעת פגיעה בהם (מצד עופות וגורמים אחרים) .חקלאות הימית היא ענף ייצור
צעיר וחדשני העוסק בגידול של דגים ויצורים ימיים אחרים המשמשים למאכל ובפיתוח של
מוצרים ביולוגיים ייחודיים .ענפי ייצור אלה המתפתחים בקצב מהיר ברחבי העולם ,מתאימים
במיוחד לתנאי האקלים של ישראל (משרד החקלאות ופיתוח הכפר.)2018 ,
דגים מהווים מקור חשוב לחלבון לאנושות .מקורם מדייג באוקיינוסים ,ומענף חקלאות המים.
שלל הדיג העולמי עומד על כ 94 -מיליון טון בשנה .מתוך שלל הדגים 15.6 ,מיליון טון ()16.5%
בשנה ,אינם משמשים לתזונת האנושות אלא משמשים כחומר גלם להכנה של קמח דגים
).(seafish, 2018
הייעוד העיקרי של קמח דגים הוא כחומר גלם למזון לענף גידול הדגים בחקלאות המים .כלומר,
אנו משתמשים בדגים בכדי לגדל דגים להזנה האנושית (.)seafish, 2018
קמח הדגים על אף יתרונותיו התזונתיים כמקור מזון בחקלאות פוגע בסביבה הימית ,מיוצר
בתהליך מזהם ויקר למגדל.
אחד התוצרים של גידול אוכלוסייה היא ייצור של פסולת ביתית ,עירונית ותעשייתית .מציאת
דרך לטיפול בפסולת הרבה תוך פגיעה נמוכה בסביבה היא אתגר חשוב לעתיד (משרד להגנת
הסביבה.)2017 ,
קבוצת פרוקי הרגליים היא מערכת מאוד מגוונת בעולם הטבע .רימות הן שלב בגידול של חלק
מפרוקי הרגליים .לרימות יכולת לפרק חומר אורגני ,ובשנים האחרונות קיים ניסיון לשימוש בהן
כמזון לחיות משק ,ביניהם דגים (Stamer, A; Wesseles, S; Neidigk, R; Hoerstgen-
.)Schwark, G, 2014
השילוב זה של אורגניזם היכול לפרק פסולת אורגנית ,לגדול עליה ,ולשמש בסוף התהליך כמזון
לדגים בענף חקלאות המים ,הוא כיוון חשוב בהתמודדות עם אתגר המשולב של הזנת האדם,
חיפוש אחר מקורות הזנה חלופיים לקמח דגים וטיפול בפסולת אורגנית הרבה שהאדם מייצר.
המחקר משלב גידול של רימות על פסולת תעשייתית אורגנית של מפעל נייר חדרה עם הזנת דגים
בתעשייה חקלאות המים .המחקר משלב היבט סביבתי עם היבט חקלאי ומבוסס על עיקרון
שרשרת המזון בטבע.
א .2.סקירה ספרותית:
חקלאות מים בעולם
שלל הדייג העולמי התייצב ב 30-השנים האחרונות .מקורות לחלבון להזנת האדם הולכים
ומתמעטים בעוד שאוכלוסיית האדם על פני כדור הארץ הולכת וגדלה ואיתה הדרישה למקורות
מזון ( .)Roser, Max; Ortiz-Ospina, E, 2017חקלאות המים היא אחת הפתרונות למשבר המזון
העולמי .ענף חקלאות המים הולך וגדל ועמד בשנת  2014על  80מיליון טונות לשנה (איור )1
(.)FAO, 2016
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איור מס'  .1האיור מציג את תנובת חקלאות מים בעולם במושגים של מיליון טונות לשנה
(.)FAO, 2016
תעשיית דגי הנוי בישראל
ישראל נמצאת בין  10המדינות המובילות בייצור דגי נוי בעולם (איור  .)2ענף דגי הנוי בישראל
הוא ענף חדש יחסית .הענף התפתח מאוד בשנים האחרונות .מאז  2001ערך היצוא של דגי נוי
הולך וגדל ,מכ 5 -מיליון דולר ב 2001-ליותר מ 19-מיליון דולר ב .2014-קיימים מאות מינים של
דגי נוי .רוב המסחר העולמי הוא של דגי מים מתוקים ,המהווים כ 80% -עד  90%מערך המסחר,
היתרה מהווים יצורי נוי ימיים .את דגי המים המתוקים מקובל לחלק לדגים טרופיים (כדוגמה:
הגופי) ולדגי מים קרים (כדוגמה :דג הקוי) .היצור של דגי מים מתוקים מתבצע ברובו בגידול
בשבי .הדג הנפוץ ביותר המיוצר בישראל הוא דג קרפיון הנוי (קוי) (קחל י.)2009 ,.

איור מס'  .2האיור מציג את המדינות המובילות בעולם בייצור במיליוני דולרים אמריקאים של
דגי נוי ). (Dey, 2016
הזנת דגים
ככל שגדל ענף חקלאות המים גדלה הדרישה למקורות הזנה לדגים .עלות ההזנה של דגים
בתעשייה היא גבוהה .מזון לדגים נבחר על פי התוכן של החומרים המזינים הדרושים
ומיקרואלמנטים .לכל מין דג דרישה תזונתית ייחודית הכוללת אחוז ייחודי של :א .חלבון ,חומר
אורגני מבני (מבנים בשרירים) ותפקודי כדוגמת אנזימים ,ב .שומנים -חומר אורגני ,מקור
האנרגיה המרכזי בדגים ,ג .פחמימות,חומר אורגני ,מינרלים (חומר אנאורגני הנדרש בכמויות
קטנות) וויטמינים (חומר אורגני הנדרש בכמויות קטנות) (דייג ומדגה בישראל& Craig( )2003 ,
.)Helfrich, 2009
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קמח הדגים בענף חקלאות המים
המקור העיקרי לחלבון ולשומן במזון הדגים בתעשיית חקלאות המים מבוסס על קמח דגים
( .(fish mealקמח דגים מתקבל על ידי בישול ,הקשיה ,ייבוש וטחינה של דגים טריים ,דגים
קטנים ,גרמיים ושמנוניים כגון אנשובי ,כחול ,הרינג ופולק .דגים אלו הם תוצר נלווה לדייג של
דגי מאכל ,אינם נצרכים לתזונה ולכן משמשים כחומר גלם לקמח ושמן הדגים .דייג יתר הכולל
גם דגים לתעשיית קמח ושמן הדגים גורם לערעורה של מערכת האקולוגית הימית .בעקבות
העלייה בדרישה לקמח דגים והירידה באספקת דגים עלה מחיר קמח הדגים וקיים צורך בחיפוש
אחר מקור חלבון חלופי (.)NOAA, 2018
פסולת
פסולת היא תוצר בלתי נמנע של החברה האנושית המודרנית .הגידול באוכלוסייה והעלייה ברמת
החיים גורמים להצטברות פסולת של מוצרי הצריכה .במדינת ישראל גדלה בעשור האחרון כמות
הפסולת בשיעור של כ 2% -כל שנה .ישראל מייצרת מידי שנה כ 5.4 -מיליון טון פסולת עירונית
ומסחרית .כמות הפסולת גדלה מידי שנה בשיעור של כ 1.8% -כאשר כל תושב מייצר בממוצע כ-
 1.7ק"ג אשפה בכל יום .מתוך כלל הפסולת המיוצרת בישראל ,כ 80% -מהפסולת המוצקה
מועברת להטמנה ורק כ 20% -מועברת למיחזור (משרד להגנת הסביבה.)2017 ,

איור מספר  .3פסולת במפעל נייר חדרה.
פסולת אורגנית
פסולת אורגנית מורכבת מחומר אורגני המורכב ממולקולות ארוכות (כגון :חלבונים ,פחמימות,
שומנים) ומצוי בגוף החי או בצומח .לפי קביעה זו :שאריות מזון ,לוחות עץ ,בדי כותנה ,צמר וכד'
הם חומרים אורגניים .ל אחר שהתברר כי ניתן לייצר חלק מן החומרים במעבדה ,ממקורות
שאינם מן החי ,החלו לראות בחומר אורגני תרכובות שבהן יש קשר בין אטומי פחמן ( C-Cאו
קשר בין אטום פחמן ואטום מימן  .(H-Cפסולת אורגנית היא פסולת של חומר אורגני (למשל
שאריות מזון ,נייר) הניתנים לפירוק על ידי אורגניזמים כגון חיידקים ותולעים (מגדיר איכות
הסביבה( )2017 ,דניאלי בסביבה.)2018 ,
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קומפוסט
קומפוסט (רקבובית) היא דשן אורגני עשיר שנוצר מחומר אורגני שהתפרק .הקומפוסט נוצר
בטבע ממחזוריות של חומרים אורגניים המתפרקים ונבנים מחדש :עלים שנשרו ,שאריות מזון,
גללי בע"ח ,כולם מתפרקים ומעשירים את הקרקע.
קומפוסטציה היא תהליך האצת פרוק הרכיבים האורגניים באשפה על ידי מיקרואורגניזמים,
בתנאים של נוכחות חמצן ומים .התוצר המתקבל הינו קומפוסט .קומפוסט מחומר אורגני מופרד
במקור יכול להימכר כמוצר איכותי במחיר גבוה (משרד להגנת הסביבה( )2017 ,אדם טבע ודין,
.)2009

איור מספר  .4תמונה של קומפוסט בחקלאות.
רימת זבוב החייל השחור Hermetia illucens
רימת זבוב החייל השחור () Black Soldier Fly, BSFשייכת למערכת פרוקי רגליים ,לעל מחלקת
בעלי שש רגליים ,מחלקת החרקים ,סדרת הזבובאים ,תת סדרת הזבובים ,משפחת Hermetiinae
וסוג  .Hermetiaמחזור חייו של זבוב החייל השחור הוא מחזור חיים מלא .הזבוב הבוגר הוא
שחור ,באורך של  15-20מ"מ ואינו ניזון .הרימות ניזונות ויכולות לאכול מ 25 -עד  500מ"ג של
חומר טרי לכל רימה ליום (איור  .)3הרימה יעילה ביותר בפירוק חומר אורגני וניתן לגדל אותה על
מגוון רחב של חומר אורגני ,תוך הפחתת נפח החומר האורגני עד  ,50%ויצירת ביומסה של רימות
המורכבת מ  42%חלבון ו  35%שומן .הרימות משמשות כתחליף למקור חלבון בתעשיית חיות
הממשק (גידול עופות ,חזירים ודגים(Stamer, A; Wesseles, S; Neidigk, R; Hoerstgen-
).)Wang and Shlomi, 2017( )Kress, D., 2017( Schwark, G, 2014

איור מס' .5רימת זבוב החייל השחור
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איור מס' . 6מעגל החיים של רימת זבוב החייל השחור

דג קרפיון הנוי C. C. Haematopterus
דג קרפיון הנוי המוכר בשם קוי ( )C. C. Haematopterusשייך למערכת מיתרניים ,למערכת
מקריני סנפיר ,סידרת הקרפיונאים ,משפחת הקרפיוניים ,סוג קרפיון ,מין קרפיון מצוי .זן קרפיון
הנוי (איור  .) 4משפחת הקרפיוניים הינה הנפוצה ביותר בחקלאות המים העולמית ,משפחה זו
כוללת מיני דגים למאכל ודגי נוי.

איור מס' .7דג קרפיון הנוי (נתיב.)2018 ,
הקרפיון הוא דג של מים מתוקים ומוצאו אסייני  .בטבע הוא חי בדרך כלל במקווי מים שקטים -
אגמים נחלים ונהרות בעלי זרימה איטית .עונת הרבייה היא עם תום החורף ומושפעת בעיקר על
ידי עלית הטמפרטורה של המים (חוברת מקצועית לגידול דגים.)2003 ,
קוי או ביפנית נישיקיגוי (רקום רקמת זהב) ,הוא זן מבוית של המין קרפיון מצוי ממשפחת
הקרפיוניים  .זהו דג מאוד סתגלן :חזק ועמיד ומסוגל לשרוד בטמפרטורות נמוכות .בתנאים
אופטימליים הקוי יכול להגיע אפילו לאורך מטר וחצי ולחיות  50-60שנה  .מרבית הגדילה של
הקוי מתרחשת בשנתיים הראשונות של חייו ,עם זאת הקוי גדל עד יום מותו כסנטימטר עד שניים
בשנה.
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דג הקוי ,שהוא למעשה קרפיון שעבר מוטציה של צבע ביפן לפני כמה מאות שנים בודדות ,ונחשב
שם היום לאוצר לאומי ,מיוצר בתעשיה בישראל בבריכות מיוחדות (חוברת מקצועית לגידול
דגים.)2003 ,
הדרישה התזונתית של דג קרפיון הנוי בגודל של עד  2גרם מסה לדג הוא  50%חלבון ו  6%שומן.
דגי הקרפיון ניזונים ממזון שוקע וצף בהעדפה למזון שוקע (חוברת מקצועית לגידול דגים)2003 ,
(צמח תערובות.)2018 ,

מפעלי נייר חדרה
החברה מפעלי נייר חדרה מייצרת כ 130-אלף טון נייר בשנה .החברה מייצרת ומפיצה מגוון
ניירות ,ביניהם גלילים ,גיליונות וחבילות  A4למגוון רחב של לקוחות ויצרנים .בשנים האחרונות
פיתחה החברה את Repaper,הנייר הראשון בעולם העשוי כולו מפסולת נייר לאחר שימוש.
בתהליך מחזור הנייר נפלטים חלקיקי סיבי נייר קטנטנים שאינם מתאימים ליצור נייר ,המהווים
מרכיב עיקרי בפסולת הנותרת בסוף בתהליך ייצור הנייר .פסולת ממוחזרת זו מוסבת לשימושים
משניים ומשולבת בחקלאות ואינה מוטמנת בקרקע .הטיפול בפסולת מביא לחסכון בחומרי גלם
ותורם להגנה על הסביבה (מפעלי נייר חדרה.)2018 ,

איור מספר  .8מפעלי נייר חדרה (( ) 2018מפעלי נייר חדרה.)2018 ,
גישת המחקר
המחקר משלב גידול של רימות על פסולת תעשייתית אורגנית של מפעל נייר חדרה עם הזנת דגים
בתעשייה חקלאות המים .המחקר משלב היבט סביבתי עם היבט חקלאי ומבוסס על עיקרון
שרשרת המזון בטבע.
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מטרות המחקר :
מטרתה של עבודה היא לבחון את השפעת הרכב מצע הגידול על התפתחות רימת זבוב החייל
השחור ולבחון את השפעת ההזנה בסוגי מזון ,רימות בהשוואה לקמח דגים ,על התפתחות ושרידה
של דג קרפיון הנוי.
פירוט המטרות :
 .1לבדוק את השפעת מצע הגידול ,פסולת אורגנית ממפעלי נייר חדרה ושיבולת שועל ,על
אורך ,רוחב ומסה של רימת זבוב החייל השחור.
 .2לבחון השפעת ההזנה בשני סוגי מזון רימות זבוב החייל השחור ומזון תעשייתי המבוסס
על קמח דגים ,על שרידה ,מסה ואורך של דג קרפיון הנוי.

א .3.שאלות המחקר:
שאלה ראשונה :כיצד משפיע הרכב מצע הגידול (פסולת אורגנית תעשייתי ושיבולת שועל) על
אורך ,ומסה של רימת זבוב החייל השחור.
השערה :רימות שיגדלו על מצע פסולת תעשייתית אורגנית של מפעל נייר חדרה ,יגדלו בקצב
גבוה יותר במושגים של ארוך ,ומסה בהשוואה לרימות שיגדלו על מצע שיבולת שועל.
נימוק להשערה :מאחר ופסולת תעשייתית האורגנית עשירה ברכיבי מזון מיטיבים כגון חלבון
וויטמינים הרימות הניזונות מהמצע יגדלו באורך ומסה גבוהה יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת
הכוללת שיבולת שועל בלבד.
שאלה שניה :כיצד משפיע סוג המזון (רימות (שגדלו על פסולת האורגנית או מזון תעשייתי,
כופתיות ,קמח דגים) על אורך ,מסה ושרידה של דג קרפיון הנוי.
השערה :הדגים שייזונו ברימות ( 20%החלפה) ,יגדלו במסה ובאורך בקצב דומה לקבוצה הניזונה
על מזון תעשייתי המבוסס על קמח דגים.
נימוק להשערה :הדגים יזונו מהרימות בעלות אחוז החלבון הגבוה המועשרות בפסולת האורגנית.
רמת החלבון הגבוהה תתאים לדרישה התזונתית של דג קרפיון הנוי ,תאפשר את גידולו המיטבי
ולא תפגע בשרידת הדגים.
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פרק ב .מהלך המחקר
ב .1.מערך המחקר
ב .1.1.ניסוי מספר  :1כיצד משפיע הרכב מצע הגידול (פסולת אורגנית תעשייתי/שיבולת שועל)
על אורך ,רוחב ,ומסה של רימת זבוב החייל השחור.
גורמי הניסוי:
משתנה בלתי תלוי :גידול רימות על מצבעי פסולת אורגנית עם וללא עמילן ושיבולת שועל .
משתנה התלוי :מסת של הרימות בסיום הניסוי ,אורך של הרימה בסיום הניסוי,
גורמים קבועים בניסוי :גודל וסוג הטרריום ,מספר ימים הגידול ,טמפרטורה ,כמות המצע בכל
קבוצת הזנה ,מספר רימות בכל מיכל טיפול ,גודל הרימה בתחילת הניסוי ,מקור הרימות ,סוג
הרימה ,לחות ,תאורה.
מערך הניסוי :
 .1קבוצה הטיפול הראשונה :גידול רימות על מצע פסולת אורגנית של מפעל נייר חדרה.
הטיפול נבחן בשלוש חזרות .
 .2קבוצה הטיפול השנייה :גידול רימות על מצע פסולת אורגנית של מפעל נייר חדרה,
בתוספת עמילן .עמילן שימש כתוסף למציאת נוסחת התזונה הטובה ביותר לרימות .
נבחן שתי חזרות .
 .3קבוצה הביקורת :גידול רימות על מצע שיבולת שועל .הביקורת נבחנה בשלוש חזרות.

איור מספר  . 9האיור מתאר את מערך הניסוי הראשון.
ב .2.1.ניסוי מספר  :2כיצד משפיע סוג המזון (רימות או מזון תעשייתי ,כופתיות) על אורך ,מסה
ושרידה של דג קרפיון הנוי.
גורמי הניסוי:
משתנה בלתי תלוי :סוג המזון שניתן לדגים.
משתנה בלתי תלוי :מסת הדג בסיום הניסוי ,אורך הדג בסיום הניסוי ,שרידה של הדגים בכל
חזרה.
גורמים קבועים בניסוי :ביופילטר ,מספר דגים בטרריום ,גודל של טרריום ,נפח המים בטרריום,
כמות מזון ומספר מנות ליום ,איוורור ,טמפרטורה ,תאורה.
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מערך הניסוי:
הניסוי נערך בשני קבוצות הזנה .קבוצת טיפול וקבוצת ביקורת.
קבוצות הניסוי הן:
 .1קבוצה הטיפול כללה הזנה של דגים על רימות (  20%החלפה ) שגדלו על מצע פסולת
אורגנית של מפעל נייר חדרה בתוספת עמילן .הטיפול נבחן בארבע חזרות.
 .2קבוצה הביקורת כללה הזנה של דגים על מזון תעשייתי המבוסס על קמח דגים .הטיפול
נבחן בארבע חזרות.

איור מספר  .10האיור מציג את מערך הניסוי השני .הזנת דגים בשני סוגי מזון.

ב .2.מהלך ניסוי:
ב .1.2.ניסוי מספר  .1ניסוי גידול הרימות
רימות זבוב החייל השחור התקבלו מחברת ביו ביי ,שדה אליהו .הן היו בנות ב  5ימים מהבקיעה.
את הרימות הנחתי במעבדה בחממה .קבלתי פסולת אורגנית ממפעל נייר חדרה (נתן שטאל-נייר
חדרה) .הפסולת כללה בעיקר חיידקים איירוביים שונים (ראה חומר אורגני) הנקראים ,בוצה
ביולוגית .במיכל נפרד קבלתי פסולת אורגנית ,עמילן ,ממפעל נייר חדרה (נתן שטאל-נייר חדרה).


לקחתי מדדים של הרימות .מדדתי את אורכן ואת מסתן (שיטות וחומרים ,ניסוי מספר
 .)1מדדים אלו היו ערכי זמן אפס בניסוי.



סימנתי  9מיכלים .כולם מאותו סוג ונפח .חלקתי אותם לשלוש קבוצות הניסוי (ראה
מערך הניסוי).



שקלתי בעזרת המאזניים  229גרם של חומר אורגני לכל מיכל .כך יצרתי את שלושת
קבוצות הניסוי ( 229גרם למיכל מצע פסולת אורגנית נייר חדרה בשלוש חזרות 229 ,גרם
למיכל מצע פסולת אורגנית ועמילן בשלוש חזרות ו 229-גרם מצע שיבולת שועל בשלוש
חזרות).מצע הגידול הכיל את כל מרחב המיכל והגיע עד לגובה של  5ס"מ.



ספרתי את הרימות באופן ידני כך שבכל מיכל היו  440רימות על פי היחס  440רימות ל
 229גרם מצע.



לאחר שהעברתי את הרימות למצע הגידול לפי מערך הניסוי מספר  ,1העברתי את כל
המיכלים לחממית להמשך גידול של  8ימים.



בחממית התנאים היו אחידים .הטמפרטורה עמדה על  27מעלות צלזיוס.



לאחר  8ימי גידול בחממית דגמתי  10רימות מכל קופסה.



מדדתי את האורך ואת המסה.
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העברתי את כל הרישומים לטבלה.

 לאחר לקיחת המדדים ניקיתי ושטפתי את הרימות מטיפול גידול על מצע שכלל פסולת
אורגנית ועמילן ,והטיפול שכלל פסולת אורגנית ,ממצע הגידול ואחסנתי במקפיא כמזון
לניסוי הזנת הדגים (ניסוי מספר .)2
ב .2.2.ניסוי מספר  .2ניסוי הזנת הדגים
קיבלתי דגי קוי מחברה קוי קין הנמצאת ברם און.


הדגים אוכלסו במיכל גדול 50 ,ליטר ,שכלל איוורור והחלפת מים .הדגים היו בסביבות
אותו אורך ומסה .



התחלתי בהכנת האקווריומים לאכלוס הדגים .הנחתי  8אקווריומים ,זהים בנפח 20
ליטר במתקן הגידול .הוספתי  8צינורות הקשורות למפוח אויר וחיברתי אבני איוורור
לקצות הצינורות כך שכל מיכל אווורור.



הכנתי ביופילטרים לכל מיכל (שיטות וחומרים :ניסוי מספר .)2



לכל מיכל הוספתי מים מתוקים מאותו מקור (בריכת המים בחממה) באותו נפח  18ליטר
למיכל.



אכלוס הדגים :הכנתי טבלה לרישום התוצאות .לקחתי דג בעזרת רשת יד והעברתי לכלי
מלא במים .שקלתי בעזרת מאזניים כלי עם מים ואיפסתי אותו .העברתי את הדג
בעדינות לכלי .רשמתי את מסת הדג בטבלה .העברתי את הדג בעזרת רשת יד על שולחן
המעבדה לצד סרגל ומדדתי את אורכו.רשמתי בטבלה.



העברתי את הדג לאקווריום .כך איכלסתי  8דגים באקווריום.



חישבתי את המסה הממוצעת לדג בתחילת הניסוי



חישבתי את הביומסה לכל אקווריום.



חישבתי את כמות המזון הניתן בכל ניסוי (שיטות וחומרים)



האכלתי למשך  34ימי גידול.



בסוף הניסוי כעבור  34יום ,מדדתי ,מסה ואורך של כל דג בעזרת המאזניים בכל החזרות
וקבוצות ההזנה.



חישבתי את השרידה בכל האקווריומים.



רשמתי שינוי בעוצמת הצבע של הדגים הדגים וצילמתי אותם.



רשמתי את התוצאות בטבלה.

ב .1.3.ניסוי מספר  .1ניסוי גידול הרימות
שיטות:
ב .1.1.3.הכנת מצע הגידול של שלושת קבוצות ההזנה
מיכלי הגידול של כל קבוצות ההזנה היו קופסאות פלסטיק שקופת במידות של  x715ס"מ.
הקופסאות נשטפו.
אופן הכנת מצע חומר אורגני ,פסולת נייר חדרה:
פסולת נייר חדרה בעיקרו חיידקים איירובים הגיע בדלי גדול סגור.
לשתי את החומר האורגני בעזרת מזלג והעברתי לשלוש קופסאות נקיות שסומנו מראש.
שלוש מיכלי הפלסטיק הן שלושת החזרות.
הנחתי במעבדה עד לאכלוס הרימות.
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אופן הכנת מצע חומר אורגני ועמילן ,פסולת נייר חדרה:
כרשום למעלה .לכל מיכל הוספתי  3כפות של עמילן וערבבתי היטב.
אופן הכנת מצע שיבות שועל (ביקורת):
רוקנתי קווקר ,שיבולת שועל (תמונה  )1לכלי מדידה בנפח  2ליטר .הוספתי  1.4ליטר מים
מתוקים .ערבבתי היטב בעזרת כף עד לקבלת מצע צמיגי .הנחתי במעבדה לכ חצי שעה .שקלתי
 229גרם למיכל והעברתי למיכל הגידול הרימות ( 3חזרות) המסומנים.
הנחתי במעבדה עד לאכלוס הרימות.
ב 2.1.1.3 .שיטת אכלוס הרימות
קבלתי רימות בנות  5ימים מחברת ביו ביי ,שדה אליהו.
אופן חישוב המסה והאורך בזמן  0לניסוי (רימות בנות  5ימים)
ספרתי ידנית  50רימות בשלוש חזרות (x3). 50שקלתי את  50הרימות בעזרת מאזניים .חישבתי
את המסה הממוצעת לרימה על פי חישובmass (gram)/50 larvae. :חישבתי מסה ממוצעת
לרימה לשלושת החזרות שמדדתי .מדדתי אורך ל  15רימות בעזרת סרגל .חישבתי אורך ממוצע
בגרמים .רשמתי בטבלה כמדדי הרימה בזמן אפס.
אופן אכלוס הרימות בכלי הניסוי הכוללים את המצעים השונים:
על פי פרוטוקול ביו ביי מאכלסים  2000רימות ל  1000ליטר מצע,
כלומר  1000רימות ל  500ליטר
מאחר ושקלתי  229גרם מצע למיכל אכלסתי לפי יחס זה  440רימות לכל כלי ניסוי.
ספרתי באותו יום באופן ידני  440רימות ,והוספתי  440רימות לכל כלי ניסוי כלומר לכל  9הכלים
בצעים השונים באופן שווה ואקראי.
העברתי את מיכלי הניסוי והרימות לחממית.
התנאים בחממית היו טמפרטורה של  27מעלות צלזיוס ,לחות ותאורה זהה לכל המיכלים.
מדדים בסוף הניסוי
דגמתי  10רימות מכל מיכל.
שקלתי בעזרת מאזניים .חישבתי מסה ממוצעת לרימה בגרמים .חישבתי את אורך הרימה על ידי
מדידה עם סרגל ,ס"מ.
ניסוי מספר :1
חומרים:


שיבולת שועל .לשם הכנת מצע שיבולת שועל השתמשתי בשיבולת שועל ( quakerאיור
מספר )11



פסולת אורגנית (בוצה ביולוגית) ממפעל נייר חדרה .הפסולת התקבלה מהמפעל (ע"י נתן
שטאל) והיא הורכבה בעיקר מחיידקים איירוביים .החיידקים משמשים בפסולת
האורגנית שיוצר המפעל כמזון .בהמשך התהליך במפעל מפרידים בין החיידקים למצע
גידולם (נוזל) .הנוזל נקרא קולחין והחיידקים נקראים בוצה ביולוגית .אותה בוצה
ביולוגית שימשה אותי בניסוי כפסולת האורגנית.



עמילן ,התקבלה ממפעל נייר חדרה .פסולת אורגנית של נייר חדרה (נתן שטאל) .עמילן
בתעשיית הנייר משמש להקשחת הנייר.



רימות (יפורט בסעיף חומר חי)

15
החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמרwww.greenhouse.org.il ,

איור מספר  .11שיבולת שועל רגיל (.)2018

איור מספר  .12רימות מחברת ביו ביי  .רימות לפי הניסוי ()2018

איור מספר  .13רימות לפי ניסוי .
ב .2.3.ניסוי מספר  .2ניסוי הזנת הדגים
שיטות
הכנת הביופילטרים:
לקחתי  8בקבוקים בנפח  1.5ליטר .שטפתי את הבקבוקים .חתכתי את החלק העליון ( 6ס"מ
מהפתח) .יצרתי חורים בעזרת מברגה בחלק התחתון של הבקבוק .הוספתי צינור לכל בקבוק
וחיברתי למפוח .הוספתי טוף בתחתית הבקבוק והלופיבר מעליו .ווידאתי שאכן מי האקווריום
מסוחררים דרך הביופילטר.
מדידת מסת ואורך הדג
הנחתי מאזניים על שולחן יציב לצידם הנחתי סרגל מדידה .שקלתי מיכל מים קטן המכיל מים
בעזרת המאזניים .איפסתי את המאזניים .העברתי באופן אקראי דג ממיכל האחזקה לכלי שעל
גבי המאזניים .רשמתי את המסה ,גרמים .העברתי את הדג לצד הסרגל .רשמתי את אורכו בס"מ.
העברתי לאקווריום ניסוי.

16
החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמרwww.greenhouse.org.il ,

שיטת האכלוס:
לאחר ששקלתי את הדג ומדדתי את אורכו העברתי את הדג לאקווריום .רשמתי את הערך על גבי
האקווריום .חלוקת הדגים לאקוורימים היתה אקראית .לאחר שאכלסתי  8דגים לאקווריום,
סיימתי את האכלוס.
קביעת כמות המזון:
חישבתי את הביומסה ,סך כל המסה של הדגים במיכל מסויים .בכל מיכל  8דגים.
חישבתי  6%מהביומסה .התוצאה היא כמות המזון היומי למיכל .חילקתי לשתי מנות שוות.
הכנת המזון לדגים:
שקלתי בעזרת המאזניים את מזון הכופתיות (קמח דגים ,בקורת) וסימנתי על גבי מבחנת
אפנדורף את נפח המתאים למסה הנמדדת.
חתכתי את הרימות ,ושקלתי בעזרת מאזניים את מסתן .הכנתי רימות חתוכות לפי מנה שקולה
ואחסנתי במקפיא .כל מבחנה יצגה מנה.
מדידת מסה ואורך הדגים בסיום הניסוי:
הנחתי מאזניים על שולחן יציב לצידם הנחתי סרגל מדידה .שקלתי מיכל מים קטן המכיל מים
בעזרת המאזניים .איפסתי את המאזניים .העברתי באופן אקראי דג ממיכל האחזקה לכלי שעל
גבי המאזניים .רשמתי את המסה ,גרמים .העברתי את הדג לצד הסרגל .רשמתי את אורכו בס"מ.
רשמתי את הנתונים בטבלה.
אופן חישוב התוצאות:
העברתי את הנתונים לדף אקסל .חישבתי את הממוצעים ואת סטיות התקן .ייצרתי על בסיס
הטבלאות גרפים.
ניסוי מספר :2
חומרים:


רימות (יפורט בסעיף החומר החי)



דגי קוי (יפורט בסעיף החומר החי)



קמח דגים .כופתיות מסחריות בגודל  2מ"מ הכוללות קמח דגים ומשמשות בתעשיה.

איור מספר  .14אקווריום עם ביופילטר לפי הניסוי ()2018
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איור מספר  . 15קבוצות דגים שגדלו בקמח דגים ורימות  .בזמן הניסוי ()2018

איור מספר . 16בלנדר .השתמשתי בבלנדר כדי לערבב שיבולת שועל עם מים

איור מספר . 17מאזניים.
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איור מספר  .18רשת יד .בעזרת רשת יד הוצאתי דגים ממים
ב .4.תיאור החומר החי בניסוי:
ב :1.4.ניסוי מספר  .1ניסוי גידול הרימות

רימת זבוב החייל השחור Hermetia illucens
זבוב החייל שחור שייך למערכה פרוקי רגליים ,מחלקת החרקים ,סדרת הזבובים,
משפחת אסטרטיוניים ,תת-משפחה  Hermetiinaeסוג Hermetia.
קבלתי את הרימות של הזבובים מחברה Bee Bio.הרימות היו  5ימים מהבקיעה.
הרימות שקבלתי עברו סינון ממצע הגידול של חברת  BeeBioוהתקבלו ביום של תחילת הניסוי.
ב :2.4.ניסוי מספר  .2ניסוי הזנת הדגים

דג קרפיון הנויC.C. Haematopterus ,
דג קרפיון הנוי המוכר בשם קוי ,שייך למערכת מיתרניים , ,מחלקת מקריני סנפיר ,סידרת
הקרפיונאים ,משפחת הקרפיוניים ,סוג קרפיון ,מין קרפיון מצוי ,זן קרפיון הנוי.
קבלתי את הדגים מחברת Kin Koi,רם און .החברה מגדלת דגים באופן תעשייתי .הדגים הגיעו
לחממה שבועיים לפני התחלת הניסוי לצורך איקלום למערכת .הדגים היו אחידים בגודלם ,אכלו
היטב ונעו בחיוניות בטרריומים .משקלם של הדגים היה בממוצע  3.5גרם.
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פרק ג .תוצאות
ג .1.ניסוי מספר  .1גידול רימות על מצעים שונים
טבלה מספר  .1הטבלה מציגה את הממוצע וסטיית התקן של אורך הרימות ומסת הרימות לאחר
 8ימי גידול.
קבוצות מצעי הגידול

ממוצע אורך
הרימה ,ס"מ

סטיית תקן
אורך הרימה,
ס"מ

ממוצע מסה
הרימה,מ"ג

סטיית תקן
מסת הרימה,
מ"ג

מצע שיבולת שועל

1.3

0.082

0.76

0.20

מצע פסולת אורגנית
ועמילן של מפעל נייר
חדרה

0.63

0.047

0.16

0.047

גרף  .1הגרף מציג את ממוצע אורך הרימות ,בסנטימטר ,לאחר  8ימי גידול במצעים
השונים.
בגרף אפשר לראות שבקבוצת ההזנה ,גידול רימות על שיבולת שועל ,קבוצת הביקרות,
האורך הממוצע של הרימה היה גבוה יותר בהשוואה לפסולת אורגנית מנייר חדרה.
סטיות התקן בשתי קבוצות ההזנה קטנות.
מסטיות התקן עולה שההבדל בין הטיפולים משמעותי .סטיות התקן הנמוכות מעידות
שהממוצע מייצג את הקבוצה.
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גרף  .2הגרף מציג את ממוצע מסת הרימות ,במיליגרם ,לאחר  8ימי גידול במצעים
השונים.
קיים הבדל שנראה משמעותי בממוצע מסה של רימות שגדלו בפסולת אורגנית ושיבולת
שועל .ן אפשר לראות שרימות שגדלו על שיבולת שועל המסה שלהן יותר גדולה מרימות
שגדלו על פסולת אורגנית .בגרף אפשר לראות הבדל גדול בסטיית תקן בין קבוצה שגדלה
בפסולת אורגנית (סטיית תקן נמוכה ) לבין רימות שגדלו על שיבולת שועל ( סטיית תקן
גדולה ) .

טבלה מספר  .2הטבלה מציגה את ממוצע וסטיית התקן של אורך הדגים בזמן אפס ( התחלה
הניסוי ) ולאחר  34יום ( סוף הניסוי ).
סטיית תקן,
ממוצע אורך
דגים ,ס"מ ,בזמן אורך דגים ,בזמן
אפס
אפס
הזנה הרימות שגדלו 3.6
על פסולת נייר
חדרה
הזנה בקמח דגים

3.6

ממוצע אורך
דגים ,ס"מ,
בזמן 34

סטיית תקן,
אורך דגים,
בזמן 34

0.04

4.8

0.19

0.3

3.8

0.4
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גרף  .3הגרף מציג את אורך ממוצע של דג בס"מ וסטיית התקן .
בגרף אפשר לראות הבדל באורך הממוצע של הדג בין קבוצות ההזנה .קבוצת ההזנה שקיבלה
רימות ( )20%גדלה באורך ממוצע לדג יותר טוב מקבוצת הדגים שניזונה מקמח דגים .ההבדל
באורך הממוצע של הדג שניזון מקמח דגים בזמן אפס (תחילת הניסוי) ובזמן  34הוא יחסית קטן.
סטיות התקן יחסית נמוכות בעיקר באורך הממוצע של דג שניזון על רימות.

טבלה מספר  .3הטבלה מציגה את הממוצע וסטיית תקןשל מסת דג בדגים שניזונו מרימות
ומפסולת אורגנית .
ממוצע מסת
דגים ,גרם ,בזמן
אפס
הזנה ברימות שגדלו 2.535
על פסולת נייר
חדרה
הזנה בקמח דגים

2.4

סטיית תקן,
מסה דגים ,בזמן
אפס

ממוצע מסת
דגים ,גרם,
בזמן 34

סטיית תקן,
מסה דגים,
בזמן 34

0.3

3.8

0.11

0.23

3.12

0.23
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גרף  .4גרף מספר  4מציג השפעת הזנת הדגים ברימות הגדלות על מצע גידול מועשר פסולת
אורגנית לעומת הזנה בקמח דגים על המסה הממוצעת של הדג .נראה שהאורך הממוצע של הדג
שהוזן במזון רימות היה הגדול ביותר בהשוואה למסה ממוצעת של דג שגדל על קמח דגים .אך
כאשר בוחנים את סטיות התקן ,נראה כי הבדלים אלו לא משמעותיים .סטיות התקן כמעט אותו
דבר בכל הקבוצות .

טבלה מספר  .4הטבלה מציגה את שרידה דגים וסטיית תקן בקבוצות ההזנה השונות.
ממוצע שרידה ,% ,לאחר  34ימי
גידול

סטיית תקן ,שרידה,
%

הזנה ברימות שגדלו על פסולת נייר
חדרה

81.25

14

הזנה בקמח דגים

71.87

16.23

23
החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמרwww.greenhouse.org.il ,

גרף  .5הגרף מציג את השפעת הרכב מצע הגידול על אחוז השרידה הממוצע של דגים לאחר 34
ימי גידול.
אפשר לראות לפי הגרף שאחוז השרידה של הדגים שגדלו על קמח דגים נמוך בהשוואה לדגים
שגדלו על רימות .סטיות התקן בשתי קבוצות ההזנה גדולות וכמעט חופפות אחת את השניה .לכן
יתכן וההבדל בשרידה אינו משמעותי.

איור מספר  .19הבדל בין רימות לפי הניסוי ,רימות שגידלו בפסולת אורגנית ורימות שגידלו
בשיבולת שועל.
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פרק ד .דיון
ניסוי  .1גידול הרימות על פסולת נייר חדרה.
שאלת הניסוי היתה כיצד משפיע הרכב מצע הגידול (פסולת אורגנית תעשייתי/שיבולת שועל) על
אורך ,ומסה של רימת זבוב החייל השחור .שיערתי שרימות שיזונו על מצע פסולת תעשייתית
אורגנית של נייר חדרה יגדלו בקצב גבוה יותר במושגים של אורך ,ומסה בהשוואה לרימות
שיגדלו על מצע שיבולת שועל .זאת מאחר שפסולת התעשייתית האורגנית עשירה ברכיבי מזון
מיטבים כגון חלבון ויטמינים .אך התוצאות שקיבלתי בסוף הניסוי היו בניגוד להשערתי (גרף
 .) 1,2הרימות שגדלו על פסולת נייר חדרה היו נמוכות במסה הממוצעת לרימה ובאורך הממוצע
לרימה בהשוואה לקבוצת הביקרות (גידול בשיבולת שועל) .קצב הגידול האיטי של הרימות
שניזונו על הפסולת האורגנית של נייר חדרה יכול לדעתי לנבוע משתי סיבות :ראשונה טיב המצע
מבחינת לחות ,איוורור ,וצמיגות .הרימות דורשות לגדילתן תנאים מאוד מוגדרים של צמיגות של
מצע .הן מסוגלות לנוע היטיב במצע שהוא דייסתי אך מאוורר ,בדומה לשיבולת שועל .הרימות
אינן גדלות היטיב במצע נוזלי או יבש .מצע הגידול שהכיל פסולת אורגנית של נייר חדרה
(חיידקים) ועמילן היה צמיגי מידי לגידול הרימות .כל חוסר התאמה בתנאי הגידול הבסיסיים
לרימה יכול להביא להתפתחות איטית יותר ופחות אחידה .הסיבה השניה לגידול המועט של
הרימות יכולה לנבוע מחסך תזונתי .פסולת נייר חדרה עשירה בחיידקים ובעמילן שהוא פולימר
של גלוקוז (חד סוכר) .לכן יתכן והמצע לא היה מאוזן מבחינת הרכב החלבונים והפחמימות וחסר
בויטמינים או מינרל מסויים .מאחר והרימות גדלו מעט יתכן והיה חסר מרכיב אשר יאפשר את
גדילתן ומעברן לשלב ההתפתחותי הבא שלהן.
המלצתי לניסוי המשך הוא לנסות להגיע לרמת לחות וצמיגות של מצע הפסולת האורגנית הדומה
למצע הביקורת ,שיבולת שועל .יחסי מרכיבי המזון ורמת הצמיגות של שיבולת השועל מיטבה עם
הרימה.
המלצה נוספת היא הוספת רכיב נוסף לפסולת האורגנית המכיל יותר חלבון ויאזן את היחס בין
חלבון לפחמימות (עמילן) שיש בפסולת נייר חדרה .ניתן לנתח את יחס חלבון ושומן של שיבולת
השועל ועל סמך הנתונים כולל מדידת רמת הלחות ניתן לאזן את מצע הגידול הפסולת אורגנית
מנייר חדרה ולקרב אותו לדיאטה אידיאלית לרימה.
למרות שגידול הרימה על פסולת נייר חדרה היה נמוך בהשוואה לגידולה על שיבולת שועל ,הרימה
גדלה באופן משמעותי ב 8-ימי הגידול .כלומר היה הבדל בגידולה בין זמן  0מתחילת הניסוי לזמן
 8מתחילת הניסוי .בעידן שמחפשים דרכים לטיפול בפסולת ,שהפכה להיות אחת הבעיות
המרכזיות של האדם הבדל כזה של גידול על פסולת יכול להוות צעד חשוב לפיתוח של שיטה
לטיפול בפסולת תוך יצירת ביומסה יעילה (רימות).
ניסוי  2הזנת דגים עם קמח דגים ורימות ()20%
שאלת הניסוי השניה היתה כיצד משפיע סוג המזון (רימות או מזון תעשייתי ,כופתיות) על אורך,
מסה ושרידה של דג קרפיון הנוי .השערתי היתה שהדגים שייזונו ברימות ( )20%החלפה (קבוצת
הטיפול) ,יגדלו במסה ובאורך בקצב דומה לקבוצה הניזונה על מזון תעשייתי המבוסס על קמח
דגים .זאת מאחר שהדגים יוכלו את הרימות בעלות אחוז החלבון הגבוה המועשרות בפסולת
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האורגנית .רמת החלבון הגבוהה תתאים לדרישה התזונתית של דג קרפיון הנוי ,תאפשר את
גידולו המיטבי ולא תפגע בשרידת הדגים .שיערתי שמדדי הגידול והשרידה של קבוצת הטיפול
תהיה דומה למזון התעשייתי ,המותאם בהרכבו התזונתי הייחודי לסוג דג זה .התוצאות הראו
שהמסה והאורך של קבוצת הדגים שגדלה על רימות ( )20%היתה גבוהה יותר בהשוואה
לביקורת .בנוסף ,גם שרידתה היתה גבוהה בהשוואה לביקורת (קמח דגים) .התוצאות לא
מתאימות להשערתי מאחר ושיערתי שיגדלו בקירוב באותו קצב בשתי קבוצות ההזנה .כמו כן,
דגי קרפיון הנוי נראו חיוניים יותר בקבוצת הזנה ברימות (טיפול) ,הן בהתנהגות (הגיבו מהר
לתנועה) והן בצבען (צבעים חזקים יותר) בהשוואה לבקורת (קמח דגים).
הסבר לתוצאה הוא קיום מרכיב תזונתי במזון הרימות ,פסולת אורגנית (חיידקים ועמילן) אשר
היטב עם הדגים בטיפול .יתכן והמרכיב הוא מינרל ,ויטמין או צבען הקיים בפסולת האורגנית של
נייר חדרה.
הסבר נוסף לגידול הגבוה במסה ובאורך בקבוצת הטיפול (פסולת אורגנית נייר חדרה) היה בכך
שמזון הניתן ,רימות ,הוא מזון שלם מהחי .כלומר בעל חיים שלם ,חסר חוליות המכיל בתוכו,
רמות גבוהות של חלבון ושומן ומרכיבי המזון הנוספים ,מינרלים ,ויטמינים ,פחממות בצורה
מאוזנת .יתכן וגם ברמת הנעכלות ,הדג עיכל בצורה יעילה יותר רימה(רקמת בעל חיים) לעומת
מזון יבש מוכן בצורת כופתיות.
הסבר שלישי לתוצאה אינו קשור באופן ישיר להרכב המזון אלה לאיכות המים .הדגים אכלו
היטב בשתי קבוצות ההזנה .בקבוצת ההזנה ברימות הדגים אף התקוטטו על המזון .יתכן
ושאריות מזון במיכלי הביקורת התפרקו ופגעו באיכות המים בביקורת.
התוצאות מעידות שהרימות מיטבות מאוד את גידול הדגים ,ואני ממליצה לגדל דגי נוי ברימות
אשר גדלו על פסולת אורגנית הן בהיבט הערכים התזונתיים והן בהיבט איכות המים.
אני ממליצה להאכיל את הדגים בכמות גבוהה יותר של רימות מאחר והגידול במסה מתחילת
הניסוי היה יחסית קטן .בנוסף כניסוי המשך אני ממליצה לבדוק את הרכב הויטמינים והמינרלים
ברימות הניזונות על פסולת אורגנית של נייר חדרה בהשוואה לרימות שגדלו על מצע רגיל ,שיבולת
שועל בכדי לחשוף מהו המרכיב בפסולת שיתכן ומיטב את גידול הדגים.
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סיכום:
מטרת העל בעבודתי היתה ,בשלב ראשון ,לבחון את האפשרות לגדל רימות של זבוב החייל השחור
על פסולת אורגנית תעשייתית של מפעל נייר חדרה במטרה לייצר ביומסה של רימות היכולות,
בשלב השני ,לשמש להזנה של דגי קרפיון הנוי (קוי) .לעבודה שתי שאלות מחקר :כיצד משפיע
הרכב מצע הגידול (פסולת אורגנית תעשייתי ,נייר חדרה ושיבולת שועל) על אורך ,ומסה של רימת
זבוב החייל השחור וכיצד משפיע סוג המזון (רימות שגדלו על פסולת האורגנית או מזון תעשייתי,
כופתיות ,קמח דגים) על אורך ,מסה ושרידה של דג קרפיון הנוי .שיערתי שהרימות יגדלו
בהיבטים של מסה ואורך יותר טוב על מצע הפסולת האורגנית בהשוואה לביקורת (שבולת שועל)
ושדגי קרפיון הנוי הניזונים על הרימות יגדלו במסה ובאורך בדומה לביקורת (הזנה בכופתיות
המכילות קמח דגים) .תוצאות מחקרי היו שונות מהשערותיי :הרימות גדלו במסה ובאורך פחות
טוב מטיפול הביקורת ודגי הנוי גדלו יותר טוב במושגים של מסה ,אורך ושרידה בהזנה ברימות
בהשוואה להזנה בקמח דגים .בהתאם לממצאים ,אני ממליצה לגדל רימות על פסולות אורגנית
של נייר חדרה ,אך ביחס נמוך יותר של עמילן בהשוואה לפסולת החיידקים (בוצה) ,כדי שהמצע
יהיה פחות צמיג ויותר דייסתי .מתוצאות הניסוי אני ממליצה על גידול של דג קרפיון הנוי על
רימות שגדלו על פסולת אורגנית של מצע כדוגמת פסולת נייר חדרה (בוצה ועמילן).
במחקרי מצאתי שניתן להתמודד עם פסולת בוצה ועמילן כדוגמת מצע הגידול של פסולת נייר
חדרה בעזרת גידול של רימות כחלק מהתמודדות עם אתגר הפסולת הקיימת היום בעולם .ניתן,
בשלב הבא ,להשתמש בביומסה של הרימות שגדלו על הפסולת כמקור חלבון חלופי להזנה של
דגים כדוגמת דג הנוי ,קרפיון הנוי (קוי) ובכך להתמודד עם אתגר סביבתי נוסף :החלפת קמח
דגים במקור חלבון אחר ,הורדת לחץ הדגה מהאוקיינוסים ושמירה על הסביבה הימית.

תודות:
אני רוצה להודות לאנשים שעזרו במהלך העבודה:
תודה רבה לסיגל לוצקי על כל השעות שהיא עבדה איתי ולכל צוות החממה .תודה לנתן שטאל על
שיתוף הפעולה.
תודה לחברות שסייעו ברקע למחקר ,בידע ובציוד :לחברת "נייר חדרה" על החומר האורגני
ששימש להזנת הרימות ,לחברת "ביו-בי" על הסיוע בתחום הרימות ולחברת "לטימריה" על
הסיוע בתחום הדגים .תודה למכבי קרסו על התמיכה בפרויקט "מלח הארץ" ,שמחקר זה
מתקיים כחלק ממנו.
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נספחים:

הטבלה מציגה את אורך של הרימות אחרי ניסוי ( חזרה ראשונה )

הטבלה מציגה את מסת רימות אחרי ניסוי ראשון .

הטבלה מציגה את מסת הרימות לפני ניסוי .חזרה ראשונה .
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האיור מציג את ההבדל בין רימות שגדלו בפסולת אורגנית ושיבולת שועל.
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